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lecTori SaluTem!

T udományos szakfolyóirat indítása 
nem igényel különösebb indoklást. 
A teológiai tudomány művelésének 
és közvetítésének alapvető feltéte-

le – akárcsak más tudományok esetén – a 
kutatás eredményeinek bemutatása, a leg-
újabb ismeretekről, valamint a tudomány-
művelés módszerének hatékonyságáról 
szóló számadás. amennyiben a teológia is 
helyet és megbecsülést kér magának a tu-
dományok világában, nem mondhat le a 
tudományszervezés e hathatós eszközéről. 
Eredményeit tervszerűen, céltudatosan kell 
közölnie, hazai és nemzetközi viszonylatban 
egyaránt.

a Debreceni református Hittudományi 
egyetem már történelmi örökségének elkö-
telező erejénél fogva sem mondhat le arról 
az igényről, hogy legyen saját tudományos 
szaklapja – elég utalnunk itt például a XX. 
század nagy professzoregyéniségeinek 
(Vasady Béla vagy Csikesz Sándor) tudo-
mányszervező munkásságára. Másrészt 
viszont az egyetemi oktatás jövője is meg-
követeli az eddigi és jelenlegi tudományos 
munka feltételeinek kiszélesítését, egyéni 
és csoportos kutatói munkaprogramjának 
összehangolását, a tudományos műhelyek 
támogatását és nem utolsósorban az elért 
eredmények publikálását. 

A teológia művelését három szinten tartjuk 
elképzelhetőnek: az egyház, a tudományos 
közélet (akadémiai nyilvánosság) és a társa-
dalom szintjén. e három közeg jelenti a nyil-
vánosság olyan tereit, amelyben a teológia, 
mint Isten Igéjéről való számadás betöltheti 
rendeltetését. A teológiának 1. először is az 
egyház szükségszerű, tudományos és kriti-

kus önvizsgálatának eszközeként, az egy-
ház „terében” van értelme – mindig az Isten 
színe előtt, az ő Igéjének mértéke szerint.  
A teológia az egyház funkciója! Pontosabban: 
a teológia az az Istentől rendelt tudomány, 
amely elvezeti a keresztyén prédikációt ah-
hoz, hogy emberi szavakban adja vissza azt, 
amit az isten mond az embernek önmagá-
ról. ugyanakkor az egyház a teológia által 
próbál meg kritikai módon számot adni ar-
ról, hogy mit jelent az ember és Isten előtt 
egyházként élni. Ez a számadás továbbá 2. 
tudományos igénnyel történik, „gondos és 
transzparens lépésekben” oly módon, hogy 
a hit tartalma és a kijelentés igazsága a tudo-
mányos megismerés normáinak megfelelő-
en legyen hozzáférhető a többi tudomány 
számára is. Tudományossága tekintetében a 
döntő szempont az, hogy tárgyilagos, azaz 
tárgyának megfelelő legyen, tudományos 
módszerét tárgyának megfelelően alakítsa 
ki, és képes legyen eredményeiről számot 
adni. Ahol e szempontok figyelmen kívül 
maradnak, ott vagy a teológia vállalkozik ké-
tes közvetítő szerepekre azért, hogy a többi 
tudomány előtt szalonképesnek tűnjék, vagy 
pedig kívülről tekintenek idegenként rá. Vé-
gül 3. a teológia feladata, hogy a keresztyén 
hit lényegét különböző társadalmi, politikai 
és gazdasági helyzetekben újrafogalmazza, 
a problémákra és a kihívásokra reflektáljon, 
és ennek megfelelően közvetítse a hit igaz-
ságait és az egyház hitbeli döntéseit a világ 
számára. Egyben a teológia kultúrateremtő 
szerepet tölt be, és etikai döntésre segíti a 
kortárs embert.

Olyan tudományos folyóiratot kívánunk 
tehát elindítani, amely a teológiai kutatás, 
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oktatás és tudományművelés által betölt-
heti említett hármas funkcióját, ugyanak-
kor lehetőséget kínál egyetemünk oktatói-
nak, doktorainak, díszdoktorainak, illetve 
doktoranduszainak, a teológiai tudomány 
vagy azzal rokon diszciplínák művelőinek, 
hogy bekapcsolódjanak abba a disputába, 
amely reménységünk szerint közelebb vihet 
ahhoz a bölcsességhez, amelynek alapja – 
Kálvin szerint – Isten és az ember, a teremtő 
és a világ megismerése. Hisszük, hogy ezzel 
a szakfolyóirattal nemcsak a tudományos 
közélet igényének sikerül megfelelni, de 
képesek leszünk a bibliai parancsnak is en-

gedelmeskedni: „… hitetekben mutassátok 
meg az igaz emberséget, az igaz emberség-
ben ismeretet” (Károli Gáspár fordítása sze-
rint: „hitetek mellé ragasszatok tudományt” 
– 2Pét 1,5).

Kísérje áldás e folyóirat szerzőit, szerkesz-
tőit és olvasóit, hogy valóban hittel és érte-
lemmel teljesítsük feladatunkat a katedrán 
és a szószéken, az egyházban és a közélet-
ben egyaránt! Soli Deo Gloria!

Debrecen, 2008. október 31.
Fazakas Sándor – rektor

aunching an academic journal does 
not require any particular justifica-
tion! The fundamental condition of 
studying and transmitting the dis-

cipline of Theology – just like in the case 
of other disciplines – is the presentation of 
the scholarly achievements and rendering 
an account of the latest ideas and of the ef-
fectiveness of the method of studying the 
discipline. Should Theology ask for a place 
and estimation in the world of disciplines, it 
can’t give up this effective means of organ-
izing the discipline, neither can it leave the 
systematic and purposeful transmitting of 
its achievements out of consideration, both 
nationally and internationally.

The Debrecen reformed Theological uni-
versity can’t renounce the claim of having 
an academic journal of its own, first of all 
because of the committing power of its 
historical heritage. it is enough here to re-
fer to the work of the great professors of 
the 20th century (Béla Vasady and Sándor 
Csikesz) in organizing the discipline. On 
the other hand, the future of the university 
education requires the extending of the 
conditions of the foregoing and present 
academic work, the coordination of individ-
ual and collective research, the support of 

academic workshops and last but not least 
the publication of research achievements. 
We consider studying Theology possible 
on three levels: on the level of the church, 
the academic public life and the society. 
These three media mean such public spaces 
where Theology as an account of the Word 
of God, can fulfil its function. Theology has 
its meaning (1) first as the means of the 
church for necessary, academic and critical 
self-examination, in the space of the church- 
always in the presence of God, according to 
the measurements of his word. Theology is 
the function of the church! More precisely: 
Theology is that discipline ordered by God 
which leads the Christian preaching to give 
back in human words that God says to man 
about himself. at the same time, the church 
tries to give and account in a critical way 
of what it means to live in front of God and 
mans as church. Further on, this account (2) 
is given with an academic claim, “in care-
ful and transparent steps”, in a way that the 
content of the faith and the truthfulness of 
the revelation are accessible to other disci-
plines according to the norms of academic 
recognition. In respect to its scholarship, the 
crucial point is that it should be objective 
i.e. suitable for its objectives, it should form 

l
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its academic method according to its object 
and it should be able to give an account of 
its achievements. Where these viewpoints 
are not considered, there either Theology 
undertakes doubtful mediatory roles to ap-
pear presentable in front of other disciplines 
or it’s considered as alien from outside. Fi-
nally, (3) the task of Theology is to redraft 
the essence of the christian faith in different 
social, political and economic situations, to 
react to the problems and challenges and 
according to these to transmit the truths of 
faith and those of the church which are re-
lated to it to the world. at the same time, 
Theology fulfils a culture creation role and 
helps contemporary man to make ethical 
decisions.

So we want to launch such an academic 
journal which can fulfil its above mentioned 
threefold functions by theological research, 
teaching and studying the discipline; and at 
the same time it offers an opportunity for 
our university’s professors, doctors, doctor 

Honorius causa-s and doctorate students 
and for those who study Theology or other 
related disciplines to join in the dispute that 
hopefully can take us closer to the wisdom 
whose basis is – according to Calvin – the 
recognition of God and man, the creator 
and the world. We believe that with this jour-
nal not only can we succeed to meet the 
expectations of the academic public life, but 
also we will be able to obey to the biblical 
command: “... add to your faith virtue; and 
to virtue knowledge” (2Pet 1, 5). 

may the authors, editors and the readers 
of this journal be blessed, so that we can 
truly accomplish our task on the chair and 
pulpit, in the church and in public life with 
faith and reason! Soli Doe Gloria! 

Debrecen, 31th October 2008
Sándor Fazakas – Rector

(translated by Viktória Kóczián)
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Tanulmányok

Peres Imre

Az újszövetségi eszkatológia rendszere
Székfoglaló előadás az egyetemi tanári kinevezés alkalmából. Debrecen, 2008. szeptember 23.

á

Resümee

In der Studie Das System der neutestamentlichen Eschatologie ist untersucht worden, ob es in der 
neutestamentlichen Eschatologie ein eindeutiges System gibt. Es wird bestätigt, dass die neutestamentliche 
Eschatologie inhaltlich und bezüglich der Reihenfolge der eschatologischen Szenarien nicht systematisch sein 
kann. Die Beschreibungen der Eschatologie im Neuen Testament sind ein Produkt mehrerer Autoren. Einige 
ihrer Teilkomponenten entstammen nicht nur derselben Zeit, sondern auch aus den jüdisch, eschatologisch-
apokalyptischen Quellen. Obwohl die neutestamentliche Eschatologie vielfältig ist, bedeutet dies aber nicht, 
dass sie uneinheitlich wäre. Allein die Person Jesu gibt ihr eine feste Einheit(lichkeit), wie sie auch den ganzen 
neutestamentlichen eschatologischen Erwartungen eine Signifikanz gibt. In der heutigen Forschung geht es nicht 
darum, eine Priorität, einen „Schlüssel” oder ein System zur neutestamentlichen Eschatologie zu finden. Die 
Forscher beobachten immer mehr das Wesen und die Schemata der neutestamentlichen Eschatologie, um sie 
genauer zu definieren und ihren eigenen Teil- oder Detailfragen zu untersuchen. Die Entdeckung und Erklärung 
dieser kann zum besseren und komplexeren Verstehen und zu genaueren Bestimmung der neutestamentlichen 
Eschatologie beitragen.

Rezümé

Az újszövetségi eszkatológia rendszere című tanulmányban vizsgálat tárgyává tettük, hogy vajon a mai kutatás-
ban mennyire rendszerezhető az újszövetségi eszkatológia. Megállapítást nyert, hogy mind sorrendi, mind tartal-
mi szempontból nehezen rendszerezhető. Ugyanis az újszövetségi eszkatológia nem egy szerzőnek az alkotása, 
egyes részletei nem egy időben keletkeztek, és nem is csak a zsidóság eszkatológiai előforrásaiból táplálkozott. 
Azonban ha sokrétű és sok szempontú is, még nem jelenti azt, hogy nem egységes. Egységét ugyanis Jézus sze-
mélye adja, aki egyedül ad értemet az egész újszövetségi eszkatológiai váradalomnak. A mai kutatásban ezért 
nem arra összpontosul a figyelem, hogy megtalálják az újszövetségi eszkatológia rendszerét, hanem hogy pon-
tosabban meghatározzák az eszkatológia lényegét, definiálják az eszkatológiai sémákat, és behatóan kutassák 
az egyes részkérdéseket. Ezek feltárása és tisztázása segíthet az újszövetségi eszkatológia komplexebb megérté-
sében és pontosabb meghatározásában.

 1 Johannes WeIss: Die Predigt Jesu vom Reiche Gottes. (Hrsg. Ferdinad Hahn), Vandenhoeck & Ruprecht, 
Göttingen 3. kiadás, 1964 (1892, 1900.).

ltalában az újszövetségi eszkatológiát kutatók írásaikat Johannes Weiss1 híres 
könyvével kezdik Jézusnak Isten országa igehirdetéséről, vagy térnek hozzá visz-
sza, mint az újszövetségi eszkatológia felélesztésének egy lényeges határpontjá-
hoz. Tény és való, hogy Johannes Weiss ébresztette fel a teológiai közérdeklődést 

az eszkatológia, mint az újszövetségi teológia fontos részfenoménje iránt – anélkül azon-
ban, hogy behatóbban foglalkozott volna vele és kompakt módon rendezte volna egyes 
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tételeit.2 A kis kezdeményezés túlnőtte a szerzőt, és azóta is viharzik hol erősebben, hol 
csendesebben az újszövetségi eszkatológia körüli vita, és az ezt kísérő kutatás.

Ha innen számítjuk a növekvő érdeklődést az újszövetségi eszkatológia iránt – persze 
kihagyva a visszanyúlást a 19. század végi és 20. század eleji történetkritikai iskolához3 és 
a tübingeni iskolához4 –, akkor napjainkig definiálni tudunk néhány korszakot vagy inkább 
hullámot, amelyeket nem lehet ugyan pontos dátumokhoz kötni, mégis bizonyos időzóná-
ba tehetők, még ha néha ezek fedik is egymást.
1. A vallástörténeti korszak, amely az antik hagyomány és a zsidó apokaliptika felől vizs-

gálta az eszkatológiát, a múlt század húszas-negyvenes éveiig tehető. Az eszkatológia 
szempontjából nézve Otto Pfleiderer (1839–1908), Johannes Weiss (1863–1914) és Albert 
Schweitzer (1875–1965) voltak ennek az irányzatnak az úttörői.

2. A dialektikus teológia eszkatológiai vonatkozásait a negyvenes és hatvanas években volt 
divatban kutatni. Jelesebb képviselői Rudolf Bultmann (1884–1976) és Walter Künneth 
(1901–1997) voltak, akik nagy vehemenciával keresték a biblicizmus és az exisztenciális 
filozófia közti feszültség megoldását, amibe úgymond beleszólt pl. Karl Barth is (1886–
1968).

3. Az üdvtörténeti korszakot, amely főleg a múlt század ötvenes és hatvanas éveire volt jel-
lemző, elsősorban Oscar Cullmann (1902–1999) és Werner Georg Kümmel (1905–1995) 
prezentálta.

4. Az újszövetségi eszkatológia, ill. az apostoli egyház entuziasztikus-prófétai korszakát 
Ernst Käsemann (1906–1998) határozta meg a leginkább, amiről a hatvanas-hetvenes 
években íródtak tanulmányok. 

5. Úgy tűnik, hogy a nyolcvanas-kilencvenes évekre illik legjobban a revideáló korszak 
megnevezés. A posztmodern kor hatása felülbírálatok és revideálások sorozatát indítot-
ta el az újszövetségi teológiában is.

6. A kilencvenes évek közepétől bizonyos parciáló (=részkérdésekre figyelő) korszak tanúi 
lehetünk, amelyben a szerzők egy-egy bibliai könyv vagy apostoli iskola eszkatológiáját, 
illetve részkérdéseket és kisebb témákat vizsgálnak.5 Ebben úttörő szerepet Ferdinand 
Hahn6 (1926–), Ulrich Wilckens7 (1928–), de főleg Jörg Frey8 tölt be, aki napjainkban már 
a 4. kötetét írja a jánosi iratok eszkatológiájához.

Mostani előadásunkban külön figyelmet szentelünk annak, vajon milyen keretben mozog 
a kutatás. Elsősorban arra a kérdésre keresünk választ, vajon létezik-e rendszer, vagy rend-
szerezés az újszövetségi eszkatológiában? Ebből kifolyólag érintenünk kell azt a kérdést is, 
hogy az eszkatológiai események mennyire tehetők lineáris sorrendbe és mennyire menet-
rendszerűek? És egyáltalán szükséges-e egy zárt rendszert alkotnunk az eszkatológiának, 

 2 Valójában ő csak a jézusi eszkatológia újbóli aktualizálására hívta fel a figyelmet anélkül, hogy az eszkatológiával 
ténylegesen és programszerűen akart volna foglalkozni.

 3 Ide sorolhatunk olyan személyeket, mint amilyen volt pl. J. S. Semler, G. E. Lessing, C. W. F. Hegel, F. 
Schleiermacher, de mint újszövetséges főleg Ferdinand Christian Baur (1792–1860).

 4 Ide tartoznak főleg David Friedrich Strauss (1808–1874), Albrecht Ritsch (1822–1889) és Heinrich Julius 
Holtzmann (1810–1877).

 5 Persze, ez máskor is volt divatban, és mint menedék megfelelően szolgált nagyobb témák híján, de – úgy tűnik 
– igazi ideje ennek most jött el. Sőt a kis problémáknak tűnő kérdésekből nagy teológiai témákat állítanak elő.

 6 Ferdinand Hahn: Theologie des Neuen Testaments. Die Vielfalt des Neuen Testaments. Die Einheit des Neuen 
Testaments, 2 Bände. WUNT, Mohr Siebeck, Tübingen, 2003.

 7 Ulrich WIlckens: Theologie des Neuen Testaments I–V. Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn, 2002–2008.
 8 Jörg Frey: Die johanneische Eschatologie I–III. Mohr Siebeck, WUNT 96–110–117. Tübingen, 1997–2000.
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vagy az eszkatológiai kérügma jelentősége mennyire nő vagy csökken, ill. mennyire függ a 
rendszer lététől? Befolyásolja-e a rendszer léte vagy nem léte az újszövetségi eszkatológia 
egységét? És napjainkban milyen irányban történik többségében a kutatás az újszövetségi 
eszkatológiát illetően? 

ezek a kérdések lényegében meg is határozzák gondolatmenetünk irányát, és az egyes 
problémaköröket, amelyeket folyamatosan érintünk.

1. Az újszövetségi eszkatológia besorolása 

Az újszövetségi eszkatológia olyan fenomén, amely az újszövetségi teológiának része. 
Gyakran előfordul, hogy az eszkatológia kutatását elszigetelten, minden összefüggés és 
kontextus nélkül vizsgálják. Azonban az eszkatológia feltárása igazán akkor megalapozott 
és szerencsés, ha mind az újszövetségi tudományok között, mind más rokon teológiai tudo-
mányok között kontextuálisan, illetve interdiszciplinárisan vizsgálandó. Így érthető, hogy az 
újszövetségi eszkatológia elemzéséhez elengedhetetlenül szükségesek mind a kortörténeti, 
vallástörténeti, szövegtörténeti, mind az exegetikai vizsgálódások eredményei. És az sincs 
az eszkatológia kutatásának kárára, ha nemcsak teológiai, hanem profán tudományok ide-
vágó vizsgálódásai is szolgáltathatják a felhasználható eredményeket. Így hát az újszövet-
ségi eszkatológia elsősorban az újszövetségi teológia csoportjába sorolható, ugyanakkor, 
ahogy láttuk, számtalan egyéb tudománnyal és segédtudománnyal van kapcsolatban.

Ez a meghatározás eddig még érthető, áttekinthető, és nyomon követhető, ill. rendsze-
rezhető. Sokkal nagyobb problémával állunk szemben azonban ott, illetve akkor, amikor 
az újszövetségi eszkatológiát próbáljuk kezelni a megértés és rendszerezés szempontjából. 
Ugyanis hamar rá kell jönnünk arra, hogy az újszövetségi eszkatológia amolyan sokágú 
teológiai „tünemény”, amely – eddigi ismereteink szerint – önmagában igencsak nehezen 
rendszerezhető és kategorizálható. Az elmúlt száz évben erre a rendszerezésre több próbál-
kozás is történt, ám annak ellenére, hogy minden kísérlet érdekes, és bizonyos szempont-
ból érthető is, mégis csak azt mutatja, hogy az ilyen törekvés mennyire nem egyszerű. 

Ennek illusztrálására elég utalni arra, hogyan próbálják az eszkatológiát rendszerezni 
nemcsak a legújabb, hanem a régebbi kutatók is, birkózva a felvállalt feladattal. Például 
Steward D. F. Salmond9 (1839–1905) az újszövetségi eszkatológiát csak két pontban tudja 
„rendszerezni”, éspedig: Jézus eszkatológiája, és az apostoli eszkatológia. Ezen belül folya-
matosan tárgyalja az egyik és a másik kategóriában a témákat, amelyek keresztezik a bibliai 
könyvek sorrendjét és a bennük található főbb eszkatológiai tanítást. Hasonló gondban van-
nak más rendszerezők is. Andreas Lindemann10 a következőképpen próbálja tárgyalni az 
eszkatológia vezérfonalát: Jézus, őskeresztyénség Pál előtt és Pálon kívül, Pál, deuteropáli 
levelek, szinoptikus evangéliumok, Corpus Johanneum és az Újszövetség további iratai. 
Hasonló sémát követ Günter Klein11 is, aki az eszkatológia leírását Jézussal kezdi, aztán az 
őskeresztyén eszkatológia korai történetével foglalkozik, azután a Pál előtti és melletti őske-
resztyénség eszkatológiájának típusaival, ezután tér rá Pál és iskolájának eszkatológiájára, 
majd a jánosi körrel foglalkozik, ezután a szinoptikusoknak szentel figyelmet, majd a Zsidók-
hoz írt levél és 2Péter elemzését végzi. Sokkal egyszerűbb változatot követ Klaus Thraede12, 
aki elemző cikkében egyszerűen csak felsorolja az újszövetségi eszkatológia problémáit, és 

 9 Steward D. F. salmond: Eschatology. In: A Dictionary of the Bible I. (1898–1904), 749–757.
10 Andreas lIndemann: Eschatologie III: Neues Testament. In: RGG 2 (1999.), 4. kiad., 1553–1560.
11 Günter kleIn: Eschatologie IV: Neues Testament. In: TRE 10, 270–299.
12 Klaus thraede: Eschatologie. In: RAC 6 (1966), 562.
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utal az egyes témákra, amelyek az eszkatológia, illetve apokaliptika tárgykörébe tartoznak.  
Az ő vizsgálódásai nagyon sajátos eredményt mutatnak, amely szerint az Újszövetségben 
nem található egységes, vagy rendszerezett eszkatológia, hanem csak eszkatológiai elképze-
léseket fedezhetünk fel, amelyek az adott szituációból, az apokaliptikából és krisztológiából 
erednek. ugyanúgy említi, hogy kronológiailag is nagyon nehezen rakható össze az újszö-
vetségi eszkatológiai folyamatkép.

Ezzel a véleménnyel nehezen lehet ellenkezni, mert valójában feltárja az újszövetségi 
eszkatológia alapvető problémáját: a rendszerezés körüli nehézségeket. Ugyanis a felsorolt 
kutatók abban a helyzetben voltak – főleg a szótári anyagok rövid és átfogó írásánál –, 
hogy áttekinthető és rendszerezett formában fejtsék ki az újszövetségi eszkatológia lénye-
gét. Éppen ők voltak azok, akik konfrontálódtak a feladat nehézségével, s érezzük, hogy 
az általuk feldolgozott anyag, illetve a rendszerezésjavaslatuk mennyire hiányos, és nem 
kevés gonddal küszködik. 
1. Az első gond az újszövetségi eszkatológia tulajdonképpeni eredetének a megragadá-

sa. Érthető, hogy a kutatók Jézushoz nyúlnak legelőször. Ugyanakkor tudvalevő, hogy 
Jézus eszkatológiai tanítását, amelyet ő Kr. u. 30 körül tarthatott, csak másodkézből, 
vagyis a szinoptikus hagyományból ismerhetjük, részben pedig János evangéliumából. 
Viszont ezek az iratok már az akkor létező egyház teológiai szemléletét mutatják, amely  
Kr. u. 70 és 90 között „hivatalosodott”. Mivel Jézus semmilyen tanítását nem írta le, kény-
telenek vagyunk Jézus eszkatológiai beszédeit az evangélisták tollából és az egyházi 
hagyományból hitelesnek venni, éspedig akkor is, ha tudjuk, hogy az egyes evangéliumi 
híradások között különbségek vannak, és Jézus szavai már az evangélisták reprodukci-
ójának a jelét viselik magukon. 

2. A további gond a rendszerezéssel abból ered, hogy a rendszerező teológusok az új-
szövetségi iratok sorrendjét és azok eszkatológiai képleteit a saját időrendi felfogásuk 
szerint ismertetik. Tudjuk pedig, hogy az iratok keletkezési ideje ma még néhány ponton 
vita tárgyát képezi. 

3. A következő gond a besorolásokkal és rendszerezéssel amiatt támad, hogy mennyire 
köthetjük a különböző szerzőket vagy tanítványaikat egy csoporthoz, pl. Pálhoz az ún. 
páli iskolát,13 ill. az ún. deuteropáli leveleket, vagy mennyire lehet egy teológiai vonalnak 
venni az ún. Corpus Johanneum iratait, és így eszkatológiai kijelentéseiket összeolvasz-
tani. 

4. ehhez az egészhez még hozzájön az úgymond sehová nem tartozó iratok eszkatológiai 
definíciójával való gond, mint amilyen pl. a Zsidókhoz írt levél besorolása, illetve a péteri 
levelek (1–2Pt) egysége vagy oszthatósága, illetve a Júdás levelének eszkatológiai látás-
módja, amely szorosan összefügg Péter második levelével. 

5. Pedig még nem beszéltünk arról, hogy egyes mozzanataiban maga az újszövetségi 
eszkatológia – úgymond – eléggé képlékeny. Ugyanis egyes újszövetségi szerzőknél az 
eszkatológiai látásmód időnként bizonyos fejlődést mutat. Úgy tűnik, hogy ebben a fej-
lődésben egyfajta fokozatosság, vagy pontosítás, hogy ne mondjuk: bizonyos korrekció 
is felfedezhető. Ilyennek számíthat pl. Pál korábbi intenzív parúziavárása, majd az a 
véleménye, hogy ha az Úr nem jön el érte, ő megy hozzá. Vagy az is ilyen jelenség, hogy 
a kezdeti páli eszkatológia türelmes, aránylag csendes, majd később, ahogy ezt főleg 
a páli iskola eszkatológiájában láthatjuk (pl. a 2Thessz 2-ben), az apostoli eszkatológia 
dramatizálódik, sőt vulgarizálódik és apokaliptizálódik (vö. tűz, örök elvettetés, bosszú 
az isten ellenségei felett stb.).

13 Paul metzger: Eine apokalyptische Paulusschule? Zum Ort des zweiten Thessalonicherbriefs, In: Michael 
Becker–Markus oehler: Apokalyptik als Herausforderung neutestamentlichen Eschatologie. WUNT II/214, 
Mohr Siebeck, Tübingen, 2006, 145–165.
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ahogy látjuk, a sorrendi rendszerezés nincs gond nélkül, és ugyanilyen gondot jelent 
az újszövetségi eszkatológia tartalmi rendszerezése is. Hiszen szem előtt kell tartani, hogy 
az egyes újszövetségi iratok nem egy mű vagy egy nagy probléma alfejezetei gyanánt ke-
letkeztek, hanem a különböző eszkatológiai tanítások, leírások, intelmek és buzdítások 
különféle gondok, kilengések, félelmek, és olykor elhajlások szorításában születtek, mint 
reflexiók és eligazítások a keletkező vagy már kibontakozófélben levő egyház számára. 
Annak ellenére, hogy két apostoli levélen kívül (Filem, 3Jn)14 minden újszövetségi könyv 
tartalmaz eszkatológiai utalásokat, mégis nagyon kevés olyan anyagunk van, amely hosz-
szadalmasabban és szisztematikusan tárgyalná az egész eszkatológiát, annak komplexebb 
részleteit. Talán egyedül az 1Kor 15 jelent kivételt, amely megint csak nagy vonalban tár-
gyalja a halál és a feltámadás problémáját. A többi újszövetségi textus nem egységes olyan 
szempontból, hogy egy kontextuális folyamat gyümölcse lenne, hanem különböző reflexi-
ók összeállítása, vagy az egyes problémákra felhozott összetett válasz. Ilyen például a kis 
apokalipszis, vagy éppen a Jelenések könyvének anyaga. A többi újszövetségi textus kis 
részleteket mutat a különböző eszkatológiai folyamatból. Ilyen a 2Kor 5 (mennyei hajlékok), 
1Thessz 4,13–18 (az elragadtatás), 2Thessz 2,1–10 (a katechon problémája), vagy éppen Jé-
zus egyes példázatai.15 A textusok körüli problémát növeli az is, hogy az eszkatológiai taní-
tás nem kompakt, nem is egy gyülekezetnek íródott, és nem is egy időben keletkezett, sőt 
nem is egy szerzőtől származik. Nem csoda tehát, hogy túlságosan egyedi, pluralisztikus, 
és hangsúlyaiban, mondanivalójában összetett.

A külső besorolás és a belső rendszerezés akadályaihoz más problémák is társulnak, 
amelyek nehezítik az áttekinthetőséget és a rendszerezést. Ezt pedig a következő megfi-
gyelésünkkel támaszthatjuk alá: 
1. Az újszövetségi eszkatológia nem egy síkon mozog. Megfigyelhető, hogy egy képen belül 

több kép jelentkezik, az események nem kronologikusan követik egymást, lokalizálásuk 
váltakozva jön elő (akárcsak Homérosznál vagy a görög mitológiában), és különbözősé-
geket mutat. 

2. ehhez társul még a szimbolikus-metaforikus nyelv,16 amely erősen mitikus, képes kifeje-
zésmódokat közvetít, amiben a szimbólumok és tényleges beszédek keverednek, ahogy 
erre már karl kertelge17 társaival vagy Rudolf Halver18 is utalt. 

3. Ugyanakkor a különböző könyvek és szerzők között frazeológiai különbségek mutatha-
tók ki. Mivel néha ugyanarra a képre kifejezések sokaságát használják, máskor meg egy 
kifejezés több értelmet hordoz, nehéz eldönteni, hogy mikor milyen igazságot kell az 
adott kifejezés alatt pontosan érteni (pl. test, pszüché, új teremtés stb.).

4. De talán mindezeken túl a legnagyobb problémát – és úgy hiszem, hogy a mai olva-
sónak és igehirdetőnek is – az jelenti, hogy az eszkatológiai kijelentéseket mennyire 
szabad verbális pontossággal, tehát szó szerint venni, vagy mennyire csak képletesen, 
vagyis lelki-teológiai bizonyságtételként. Ezek a problémák főleg az eszkatológia és 
apokaliptika határterületein nyomulnak előre. Hogy legalább egy példát mondjak: ho-
gyan értendő „az új ég és új föld” kijelentés: verbálisan (szó szerint: tehát hogy Isten 
újra megteremti a földet), vagy teológiailag, tehát mint teológiai kategória, amely nem a 

14 Frank stagg: Újszövetségi teológia. TCM, Budapest 2007, 241.
15 Rudolf halVer: Der Mythos im letzten Buch der Bibel. Evangelische Verlag, Hamburg, 1964.
16 Vö. pl. Karl kertelge (Hrsg.): Metaphorik und Mythos im Neuen Testament. Q D123, Herder, Freiburg-Basel-

Wien, 1990.
17 Karl kertelge (Hrsg.): Metaphorik und Mythos im Neuen Testament. I. m.
18 Rudolf halVer: Der Mythos im letzten Buch der Bibel. I. m.
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földről, mint valamilyen új, nekünk eddig ismeretlen tartós anyagról szólna, hanem mint 
új üdvállapotról és új életdimenzióról, amely a régi világ mintáját használja, de csak 
kifejezésmódban, nem materiális vonatkozásában? 

Ezek mind olyan problémák, amelyeket egy lineáris síkra, vagy rendszerbe tömöríteni 
nagyon nehéz. Mindez tehát arra utal, hogy az újszövetségi eszkatológiában nehéz megálla-
pítani, illetve felfedezni egy olyan rendszert, amely tételesen egymásra épülne, és áttekint-
hető folyamatosságot tenne lehetővé.

2. Az újszövetségi eszkatológia területei

Az újszövetségi eszkatológiát kutatva a már ismert okoknál fogva, s ha nem akarjuk erősza-
kosan kezelni az újszövetségi eszkatológiai kijelentéseket, kénytelenek vagyunk lemondani 
a rendszeralkotásról. Ez azonban egyáltalán nem jelenti munkánk és feladatunk végét.

Ma leginkább arra bátorkodhatunk, hogy meghatározzuk az újszövetségi eszkatológia 
főbb területeit. A mi felosztásunk szerint ez hét kategóriát jelenthet, amelyeket a kutatási 
metódusok és szférák szerint lehet definiálni. Most legalább a legfontosabbakat említsük:
1. Az újszövetségi eszkatológiát elsősorban az ún. globális eszkatológiai problémák szerint 

lehet definiálni, amelyek magukban foglalják az eszkatológia egészét, az eszkatológia 
bibliai kontextusát, az eszkatológia és az antik világ kapcsolatát, az eszkatológia és 
judaizmus, illetve az eszkatológia és az apokaliptika kölcsönhatásait. Ebben az értelem-
ben vizsgálja az eszkatológiát és a történelmet pl. Rudolf Bultmann19, az eszkatológia tör-
ténelmi és üdvtörténeti vonatkozásait kutatja Ulrich Luz20, az eszkatológia és üdvtörténet 
jelentőségét Oscar Cullmann21, Werner Georg kümmel22, az apokaliptikát Gerhard Koch23, 
Fodor György24 az eszkatológiát és apokaliptikát25, az eszkatológiát és az entuziazmust 
ernst käsemann26, rugási Gyula27 pedig az eszkatológiát és történetteológiát stb.

2. A tulajdonképpeni eszkatológia nagyobb területeit és szféráit már sajátosabb értelemben 
kell érteni. Ezeknek a területeknek vizsgálatával foglalkozott pl. Hans Bietenhard, aki 
a mennyei világ üdvállapotát és történéseit vizsgálta28, különös tekintettel az ezeréves 

19 Vö. pl. Rudolf bultmann: Geschichte und Eschatologie. Mohr Siebeck, Tübingen, 1979.
20 Ulrich luz: Das Geschichtverständnis des Paulus. BEvTh 49, Kaiser Verlag, München, 1968.
21 Oscar cullmann: Hails als Geschicht. Heilsgeschichtliche Existenz im Neuen Testament I–II. Mohr Siebeck, 

Tübingen, 1967.
22 Werner George kümmel: Heilgeschehen und Geschichte. Bd. 2, Gesammelte Aufsätze 1965–1977. Hrsg. von Erich 

Grässer-Otto Merk, MThS 16, Marburg, 1978.
23 Gerhard koch: Die Auferstehung Jesu Christi. BHTh 27, Mohr Siebeck, Tübingen, 1959.
24 Fodor György: Az apokaliptikus eszkatológia. In: Kránitz Mihály (ed.): Az atyák dicsérete. A 60 éves Vanyó 

László köszöntése. Szent István Társulat, Budapest, 2002, 73–116.
25 Michael becker-Markus oehler: Apokalyptik als Herausforderung neutestamentlicher Eschatologie. WUNT 

II/214. Mohr Siebeck, Tübingen, 2006.
26 Vö. Ernst käsemann: Theologische Versuche und Besinnungen I–II. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1986.
27 rugásI Gyula: Eszkatológia és történet-teológia, Zétémata, Jelenkor Kiadó, Pécs, 2004.
28 Hans bIetenhard: Die himmlische Welt im Urchristentum und Spätjudentum. WUNT 2. Mohr Siebeck, Tübingen, 

1951.
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29 Hans bIetenhard: Das tausendjährige Reich. Zwingli Verlag, Zürich, 1955.
30 Hanna roose: Eschatologische Mitherrschaft. Entwicklungslinien einer urchristlichen Erwartung. NTOA-SUNT 

54, V-G Göttingen, Academic Press Fribourg, 2004.
31 Gerhard dellIng: Zeit und Endzeit. BS 58, Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn, 1970.
32 Charles Harold dodd: The Background of the New Testament and its eschatology. 1956.
33 Hans-Josef klauck: Weltgericht und Weltvollendung: Zukunftsbilder im Neuen Testament. QD 150, Herder, 

Freiburg im Breisgau, 1994.
34 Oscar cullman: Die Unsterblichkeit der Seele oder Auferstehung der Toten. Quell-Verlag, Stuttgart, 1986.
35 Gerhard sellIn: Der Streit um die Auferstehung der Toten, FRLANT 138. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 

1986.
36 Jürgen becker: Die Auferstehung Jesu Christi nach dem Neuen Testament. Ostererfahrung und Osterverständnis 

im Urchristentum. Mohr Siebeck, Tübingen, 2007.
37 Eduard schWeIzer: Erniedrigung und Erhöhung bei Jesus und seinen Nachfolgern. AThANT 28. Zwingli Verlag, 

Zürich, 1962.
38 Hans conzelmann: Die Mitte der Zeit. Studien zur Theologie des Lukas. BHTh 17. Mohr Siebeck, Tübingen, 1954.
39 Gottfried schImanoWskI: Die himmlische Liturgie in der Apokalypse des Johannes. WUNT II/154. Mohr Siebeck, 

Tübingen, 2002.
40 Kurt erlemann: Naherwartung und Parusieverzögerung im Neuen Testament. TANZ 17. Francke Verlag, 

Tübingen, 1995.
41 Erich grässer: Das Problem der Parusieverzögerung in den synoptischen Evangelien und in der Apostelgeschichte. 

BH ZNW 22. Töpelmann, Berlin 1957. Erich grässer: Die Naherwartung Jesu. SBS 61. Stuttgart, 1973. 
42 Walter radl: Ankunft des Herrn: zur Bedeutung und Funktion der Parusieaussagen bei Paulus. BBETh 15. Peter 

Lang, Frankfurt-Bern, 1981. 
43 Tashio aono: Die Entwicklung des paulinischen Gerichtsgedankens bei den Apostolischen Vätern. EHSchS 

23/137, Petr Lang, Frankfurt-Bern, 1979.
44 Johan Christiaan becker: Der Sieg Gottes: eine Untersuchung zur Struktur des paulinischen Denkens, SBS 132. 

Stuttgart, 1988.
45 Matthias rIssI: Die Taufe für die Toten: Ein Beitrag zur paulinischen Tauflehre. AThANT 42. Zwingli Verlag, 

Zürich-Stuttgart, 1962.
46 David aune: Apocalypticism, prophecy and magic in early christianity. WUNT 199. Mohr Siebeck, Tübingen 

2006. Vö. Prophecy in early Christianity and the ancient Mediterranean world, Eerdmans, Grand Rapids,1983. 
The cultic setting of realized eschatology in early christianity, NT Suppl. 28, Brill, Leiden, 1972.

47 Gerhard koch: Die Auferstehung Jesu Christi. BHTh 27. Siebeck Mohr, Tübingen, 1959 (2. kiad. 1965). 

birodalomra29. Az üdvözültek eszkatológiai uralkodásáról Hanna Roose30 értekezik. az 
idő nagy kérdésével foglalkozott Gerhard Delling31 és charles Harold Dodd32. A jövővel 
általában Hans-Josef Klauck33.

3. az egyes eszkatológiai folyamatok és történések iránti érdeklődést helyezte vizsgála-
ta középpontjába pl. Oscar Cullmann,34 Gerhard Sellin35, vagy Jürgen Becker36, akik a 
feltámadás kérdésével foglalkoztak. Az elragadtatást és felemeltetést vizsgálta Eduard 
Schweizer37 és Hans conzellmann38. Gottfried Schimanowski39 a mennyei liturgiát ku-
tatja. A parúziát és a közeli végvárást tette vizsgálat tárgyává Kurt Erlemann40, erich 
Grässer41, Walter radl42. Az ítélet kérdésével foglalkozott Tashio Aono43, az Isten végidei 
győzelmével pedig Johan Christiaan Becker44.

4. a végidőkkel és történésekkel kapcsolatos ismeretek, illetve sajátosságok és speciális kér-
dések vizsgálatát végezte pl. Matthias Rissi45 (a halottakért való keresztség), David Aune46 
(a prófétai és eszkatológiai víziók), Gerhard Koch47 (az eszkatológiai feltámadott test), 
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reiner Stuhlmann48 az eszkatológiai közösségről értekezik, Darrel D. Hannah49 krisztus-
ról és mihály angyalról, ill. kora keresztyén eszkatológiai és krisztológiai angelológiáról 
tárgyal. William W. reader50 és Pilchan lee51 a mennyei Jeruzsálemet, mint üdvhelyet 
elemzi, Wolfgang Harnisch52 pedig a keresztyének eszkatológiai exisztenciáját latolgatja 
stb.

5. A kutatás ma egyre inkább abba az irányba vonzza az érdeklődőket, hogy pontosabban 
definiálják az eszkatológiai történések és tartozékaik egyes sajátos kifejezéseit. Így pl. 
Gottfried nebe53 egy egész könyvet szentel a remény vizsgálatának, a végső megpihe-
nésnek, ill. a megpihenés helyének (Katapausis) pedig Otfried Hofius54.

6. Nem mellékes kutatási szféra az újszövetségi eszkatológia határterületeit, és ezzel tulaj-
donképpeni forrásait is vizsgálni, aminek kiemelkedő figyelmet szentelt John Joseph 
collins55 az újszövetségi eszkatológia ószövetségi gyökereit kutatva. H. H. Rowley56 szá-
mára érdekesek voltak a kapcsolatok a zsidó eszkatológiával, Peres Imre57 kereste a 
pozitív és negatív eszkatológiát a görögségben (kapcsolatok a görög eszkatológiával), a 
párszizmus58 (zoroasztrizmus) hatására az újszövetségi eszkatológia alakulásánál pedig 
több kutató is felfigyelt.

7. Ebbe a csoportba tartozik, mint önálló kutatási terület, az eszkatológiai kutatás érté-
ke, illetve értékrendje, amiben a kutatók azt vizsgálják, mi a jelentősége az újszövetségi 
eszkatológiának, pl. az etika, a dogmatika, a liturgika, vagy éppen a szépirodalom, illetve 
a biológia, vagy akár a fizika számára.

Mindezek az eszkatológiai területek nem képeznek ugyan rendszert, de egymás mellé 
rakva őket, bizonyos folytonosságot jelenthetnek, ugyanakkor önmagukban egyen-egyen-
ként szabadon vizsgálhatók, és rendszerezhetők.

48 Reiner stuhlmann: Das eschatologische Mass im Neuen Testament. FRLANT 132. Vandenhoeck & Ruprecht, 
Göttingen, 1985.

49 Darrel D. hannah: Michael and Christ: Michael Tradition and Angel Christology in Early Christianity. WUNT 
II/109. Mohr Siebeck, Tübingen, 1999.

50 William W. reader: Die Stadt Gottes in der Johannesapokalypse. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1971.
51 Pilchen lee: The New Jerusalem in the Book of Revelation. WUNT II/129, Mohr Siebeck, Tübingen, 2001.
52 Wolfgang harnIsch: Eschatologische Existenz. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1973.
53 Gottfried nebe: Hoffnung bei Paulus: Elpis und ihre Synonyme in Zusammenhang der Eschatologie. SUNT 16, 

Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1983.
54 Otfried hoFIus: Katapausis. Die Vorstellung vom endzeitlichen Ruheort im Hebräerbrief. WUNT 11, Mohr 

Siebeck, Tübigen, 1970.
55 John J. collIns: The apocalyptic vision of the book of Daniel. HSM 16, Scholars press, Missoula, 1977.
56 H. H. roWley: Apokalyptik. Ihre Form und Bedeutung zur biblischen Zeit, Benziger Verlag, Zürich-Köln, 1965.
57 Peres Imre: Griechische Grabinschriften und neutestamentliche Eschatologie. WUNT 157. Mohr Siebeck, 

Tübingen 2003. Peres Imre: Positive griechische Eschatologie. In: Michael becker-Markus oehler: Apokalyptik 
als Herausforderung neutestamentlicher Eschatologie. WUNT II/214. Mohr Siebeck, Tübingen, 2006. 267–282. 
Peres Imre: Eszkatológiai asztalközösség. In: békésI Sándor (ed.): Ostium in Caelo. Jubileumi kötet dr. Bolyki 
János teológiaprofesszor 75. születésnapjára. Budapest, 2006. KGRE HTK, 75–82. Peres Imre: Kerberosz. In: 
Vallástudományi szemle. 4. (2008/1), 75–92.

58 Vö. pl. Ernst böklen: Die Verwandschaft der jüdisch-christlichen mit der parsischen Eschatologie. Vandenhoeck 
& Ruprecht, Göttingen, 1902.
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59 Vö. pl. Michael becker: Apokalyptisches nach dem Fall Jerusalems. Anmerkungen zum frührabbinischen 
Verständnis. In: Michael becker-Markus oehler: Apokalyptik als Herausforderung neutestamentlicher 
Eschatologie. I. m. 283–360.

60 Walter kreck: Die Zukunft des Gekommenen. Grundprobleme der Eschatologie. Evangelische Verlagsanstalt, 
Berlin, 1961.

3. Az eszkatológia kutatási kategóriái

az eszkatológia kutatási területei és módjai – ha nem is rendszerbe, de – olyan sorrendbe 
is állíthatók, hogy meghatározhatjuk számukra a kutatási folyamatot.
1. Kézenfekvőnek tűnik az újszövetségi eszkatológia korszakok szerinti vizsgálata, vagyis a 

történelmi időszakok és a hozzájuk kötődő eszkatológiai képzetek szerint (pl. a Krisztus 
előtti 1. század, a jeruzsálemi templom pusztulása előtti időszak, a templompusztulás 
utáni időszak59, Bar-Kochba és a felkelés leverése utáni korszak, illetve az egyes császá-
rok uralkodásának az idejét is figyelembe lehet venni: pl. Néró vagy éppen Domicianus 
uralkodását).

2. Némelyik kutató az újszövetségi eszkatológiát nagyon egyszerűsítve, a bibliai könyvek 
szerinti osztást követve tárgyalja.

3. Ma előtérbe nyomul az a szemlélet, hogy az újszövetségi eszkatológiát a fő szereplők, 
illetve a fellépésükkel és tanításokkal kapcsolatos írások keletkezése szerint kellene 
kutatni.

4. Előfordul az is, hogy néhány kutató, pl. Walter Kreck60 az újszövetségi eszkatológiai 
leírásokat aszerint a csoportosítás szerint végzi, ahogyan az eszkatológia definiálását 
feltételezi. Vagyis a konzekvens eszkatológia, az üdvtörténeti eszkatológia, és az „itt és 
most” eszkatológia. Persze, ezek az eszkatológiai kategóriák logikusak ugyan, de ezekbe 
is nehezen préselhető bele minden eszkatológiai motívum, illetve az egyes motívumok 
többszörösen ismétlődnek akár több kategóriában is, ami nehezíti az egyszerűsítést és a 
rendszerezést.

5. Egy sajátosabb eszkatológiai vizsgálódási kategória az ún. dualisztikus szemléletű 
séma, amely az eszkatológiában előforduló dualisztikus feszültségek szerint haladt a 
vizsgálódásban. A dualisztikus ellenpontok a következők: individuális és kollektív 
eszkatológia, felfelé orientált (menny), lefelé orientált (pokol) eszkatológia, pozitív és 
negatív eszkatológia, antropológiai és univerzális (kozmikus) eszkatológia, prezentális 
és futurális eszkatológia, időbe zárt, vagy térbe szorított (lokális) eszkatológia.

Mindezek a vizsgálódási folyamatok bizonyos próbálkozások arra, hogy az újszövetségi 
eszkatológiát minél jobban meg lehessen ragadni, és minél sokoldalúbban fel lehessen tár-
ni. Azonban nehéz kimondani, hogy ezek a próbálkozások mennyire segítenek a rendszere-
zésben, vagy inkább csak szemelvények ahhoz, hogyan lehet az újszövetségi eszkatológiát 
egyes vonalaiban feltárni.
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4. Kitekintés

Az eddigi kutatás és a mai tényállás szempontjából a következőket állapíthatjuk meg, ill. 
foglalhatjuk össze:
1. Az újszövetségi eszkatológia vizsgálódásánál nem lehet beszélni rendszerről, nem le-

het táblázatba zárni, sorrendet szabályozni, „menetrendet” megszabni. John A. Th. 
robinson61 szerint az Újszövetség „nem térképet nyújt a jövendőre, hanem kritériummal 
látja el a jelent”.

2. Az újszövetségi eszkatológia tehát nem rendszeres, hanem típusokat és eszkatológiai 
sémákat ad, sőt azok egész pluralitását.

3. Pluralitásában és egyes tételeiben is az újszövetségi eszkatológia nem mond önmagának 
ellent, az egyes képek és kijelentések – ha úgymond keresztezik is egymást – nem zár-
ják ki egymást, sőt egyes témakörök csoportosíthatók is.

4. Ugyanakkor tagadhatatlan, hogy az újszövetségi eszkatológia magába zárt, kerek, és bár 
szűknyelvű, mégis elégséges a jövendő megértéséhez és a hitben-reménységben való 
felkészüléshez. Nem kell hozzá további titkokat feltárni, meg(ki)találni, firtatni, ahogy 
erre az apokrifus vagy pszeudepigráf irodalom törekszik.

5. A belső teológiai tartalom szempontjából az újszövetségi eszkatológia egységes, a végső 
dolgok pozitív és negatív szemléletében egységes kritériumokat követ, és úgy, ahogy 
van – a maga pluralitásában –, egységes abban is, hogy jól beleillik az egész újszövetségi 
teológia rendszerébe.

6. Ez talán azért lehetséges, mert az újszövetségi eszkatológia egységét Krisztus személye 
adja. Krisztus halálával, feltámadásával és parúziájával az újszövetségi eszkatológiának 
olyan fókuszt adott, amely köré minden más téma a maga rendje és aránya szerint cso-
portosul, és amely csak innen kaphat igazán értelmet.

7. Az újszövetségi eszkatológia fejlődésének irányát tekintve lineárisnak mondható, vagyis 
hogy fokozatosan egy végső eszkaton felé halad, és hogy az egész történelem e felé a 
végső cél felé mozog.62

8. A további kutatás szempontjából elmondható, hogy az újszövetségi eszkatológiához 
nem a rendszert kell megtalálni vagy kulcsot a titkokhoz, hanem az egyes részkérdé-
sek komplexebb, mélyebb, kontextuálisabb és filológiailag-kortörténetileg hűbb kutatása 
szükséges. A legtöbb esetben ebben az irányban történik a mai kutatás is, és – úgy tűnik 
– ebben kell majd tovább haladnunk. Talán itt már nagy felfedezések nem várhatók, de 
az egyes részkérdések pontosabb definiálása, mélyebb vizsgálata, és ebből kifolyólag új 
összefüggések feltárása igen. Hogy mennyi új dolog kerül ebből még elő, vagy netán 
meglepetés is, ez a jövő titka és izgalma, amire várunk, és amihez – egyetemünkön – mi 
is kutatásunkkal némileg hozzájárulhatunk.

61 John Arthur Thomas robInson: Jesus and His Coming. SCM Press, London 1957. 94. Idézi: Frank stagg: Újszövet-
ségi teológia. TCM, Budapest, 2007, 241.

62 Frank stagg: Újszövetségi teológia, 241.
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KóKaI Nagy VIKtor

Az első keresztyén mártír

rásomban alapvetően az ApCsel 6,8–15 egzegézisére támaszkodom, és célom, hogy 
a meglehetősen töredékesen rendelkezésünkre álló információk alapján bemutatni 
igyekezzek István vádlóit és a vádakat, majd az így körvonalazódó tanítást. Helyze-
tünk azért roppant nehéz, mert nem igazán lehet elválasztani egymástól a tradíciót 

és a redakciót az Istvánról szóló elbeszélésben, ahogyan magában a védőbeszédben sem.  
A 6–7(8,3) fejezetekről szólva megállapítható: környezetüktől elütő karakterük annyira 
szembeszökő, hogy még azok is elismerték idegen jellegüket, akik egyébként az ApCsel 
egységes volta mellett kardoskodtak. Így tesz például már 1891-ben P. Feine, aki úgy gon-
dolta, hogy a 3. evangélium különforrása túlnyúlna az evangélium 24 fejezetén és az ApCsel 
1,4k-től a 12,24-ig tartana. Ez a 70 előtt megfogalmazott zsidókeresztyén irat, amely elsősor-
ban Péterrel és Jeruzsálemmel foglalkozna, különösen értékes történeti szempontból, írja, 
de megállapítása ellenére a 6–7 fejezetben Feine is egy másik forrás nyomait véli felfedezni. 
Miközben István beszédén belül az egyik forrás a „zsidó nép mindig hálátlanul Istennel 
szembeszállt” témát fejti ki (6,9–11; 7,22–28.35–43.51–56.59k), addig a másik azt a témát 
taglalja, miszerint Isten szentséges jelenléte nincsen helyhez kötve (6,13k; 7,2–21.29–34.44–
50.57.58a). De egyéb vonatkozásban is megmutatkozik István történetében egy második 
forrás, amely Istvánt mint Pál előfutárát ábrázolja (6,1kk), amihez a későbbiekben még hoz-
zátartozik a 9,1–30, a 11,15–31 és talán a 8,25–40.1 Egyértelmű, hogy itt Lukács egy átvett, ta-

í

Resümee

Dieser Artikel ist ein Versuch die Anklagen gegen Stephanus, die Ankläger und die diesbezüglichen Meinungen 
zu untersuchen. Das Ergebnis soll als Ausgangspunkt dienen, um das Verhältnis der Klagen zu der Antwort des 
Stephanus besser zu verstehen. Unserer Meinung nach sind die Anklagen Falschaussagen, weil sie die Geschichte 
selbst  widerlegen. Der Tempel existiert nicht mehr, aber dies ist nicht auf Jesus zurückzuführen. Die Traditionen 
haben sich mit der Zeit geändert, aber sie waren auch an den Tempel gebunden (außer der Beschneidung, über 
welche aber Jesus nie geredet hat, nur seine Jünger). Diese Tatsache ermöglichte Lukas wohl „den Luxus”, sodass 
er sich nicht um Gegenargumente bemühe, sondern wirklich einer Gottesverkündigung und dem Bekenntnis von 
Stephanus Raum gäbe. Ziel der Rede ist Mission, Belehrung und Erbauung der Leser. Um dieses Ziel zu erreichen, 
setzte Lukas die selbstständige Ansprache  in die Erzählung ein. Zusammenfassend kann gesagt werden: so 
wie die Klagen hauptsächlich den Hellenisten (griechisch sprechenden Juden) Probleme verursacht haben, so 
stammen die in der Rede erscheinenden Gedanken auch aus dem hellenistischen Judentum durch den Filter der 
griechisch sprechenden Judenchristen. Wenn man diesen Zwiespalt noch gründlicher verstehen will, sind dessen 
Wurzeln im hellenistischen Judentum und nicht in der unterschiedlichen Weltanschauung, bzw. im theologischen 
Denken der Hebräer und Hellenisten zu suchen.

Studia Theologica Debrecinensis
2008. I. évfolyam 1. szám – 21–37. o.

 1 E. haenchen: Die Apostelgeschichte. 3 Göttingen, 1968 (6. kiad.), 26k.
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lán még szóbeli anyaggal2 dolgozik, amely István körének történetét tárgyalja (ugyanehhez 
tartozik még az ApCsel 6 és 7 mellett az ApCsel 8,1–3; 11,19–30; 12,35–13,3),3 amely tradíciót 
antiochiából örökölte. ezt a kutatók túlnyomó többsége elfogadja, még ha sokan meg is 
kérdőjelezik az A. von Harnack által felvázolt, összefüggő, írott antiochiai forrás létezését. 
Ugyanakkor azt már sokkal nehezebb megállapítani, hogy mely versek írhatóak az evan-
gélista számlájára és melyeket tartalmazott már a forrása.4 az ókori írók esetében inkább 
arról beszélhetünk ugyanis, hogy annál jobbnak gondolták elvégzett munkájukat, minél 
kevésbé lehetett felismerni az annak hátterében levő forrásaikat, saját írói szándékukat vi-
szont annál erőteljesebben mutatták fel abban. Mindazonáltal az ApCsel első feléről beszél-
ve megállapítható, hogy abban két forrás lehetőségével lehet számolnunk. Az egyik a már 
fentebb említett antochiai forrás, amely egyértelműen megjelenik választott részünkben, és 
talán ehhez tartozott a pünkösdi csoda elbeszélése is (ApCsel 2,5kk), de mindenekelőtt a 
személyek és csoportok felsorolása (6,5.9; 2,9kk; 13,1), melyek akár írásban is Lukács ren-
delkezésére állhattak. A másik egy Péterhez kapcsolódó forrás.5 az elbeszélés összeállítása 
és az annak hátterében megjelenő tradíciók kérdése pedig csak még kibogozhatatlanabbá 
válik, ha azt Pál önéletrajzi közléseivel vetjük össze. E rövid, vázlatos áttekintés is jól mutat-
ja, hogy az ApCsel hátterében megjelenő források pontos meghatározása a kutatók minden 
erőfeszítése ellenére, jelen pillanatban lehetetlennek tűnik.6 Csak körvonalak rajzolódnak 
ki, melyek tartalma továbbra is elmosódott marad.

Ugyancsak fontos a vádlók és a vádak vizsgálatánál, hogy István elfogásának, tárgyalásá-
nak az elbeszélését Lukács sok vonatkozásban Jézus tárgyalásához és kivégzéséhez teszi 
hasonlóvá.7 ezt a hasonlóságot érezhetjük megjelenni a nagytanács említésében, a hamis 
tanúk felvonultatásában (ez nem jelenik meg Lk-ban), a főpap kérdésében (nem szerepel 
Lk-ban), az Ember Fiára történő utalásban, a Templom lerombolásában és kézzel készí-
tett voltában (Lk-ban nem szerepelnek), az istenkáromlás vádjában (nincs meg a lk-ban). 
Továbbá István imájában, és kivégzésekor a megbocsátás kérésében az őt meggyilkolók 
részére. Az Istvánt meglincselőkre vonatkozó kérésében felismerhetjük a Lk 23,34-et, míg 
az ApCsel 7,59 hátterében a Lk 23,46-ot fedezhetjük fel – megjegyzendő, hogy Jézusnak 
ezeket a mondásait csak a harmadik evangélium tartalmazza. Vagyis az evangéliumban 
megjelenő három utolsó jézusi szóból kettő megjelenik a vértanú imádságában. Ez a meg-
figyelés adott alapot arra, hogy néhányan úgy véljék, Jézus Atyához szóló szavait formál-
ta volna át Lukács az István-tradíció ismeretében. „Azzal számolhatunk, hogy Lukács Mk 

 2 A szóbeli tradíció mellett érvel – legalábbis a 6,1–7 tekintetében – A. Strobel, aki a perikópa jellegzetesen 
„lukácsi színeit” hozza fel érvként emellett. „Ebből lehet levonni a végkövetkeztetést, hogy a szerzőnek forrás 
nem, csak szóbeli hagyomány állhatott a rendelkezésére.” (A. strobel: Armenpfleger um des Friedens willen. 
ZNW 63. 1972. [271–276.], 272.)

 3 W. grundmann: Das Problem des hellenistischen Christentums innerhalb der Jerusalemer Urgemeinde. ZNW 38. 
1939 (45–73.), 55.

 4 N. Walter: Nikolaus, Poselyt aus Antiochien, und die Nikolaiten in Ephesus und Pergamon. ZNW 93. 2002. 
(200–226.), 204. N. Walter ugyanitt elképzelhetőnek véli azt is, hogy Lukács esetleg antiochiai keresztyén lett 
volna, amely gondolatot már G. Stählin is felvetette (G. stählIn: Die Apostelgeschichte [NTD5]. Göttingen 1975. 
97.). A versek redakcionális és tradicionális voltának megállapításához lásd N. Walter: Apostelgeschichte 6,1 und 
die Anfänge der Urgemeinde in Jerusalem. In: N. Walter: Preparatio Evangelica (WUNT 98). Tübingen, 1997 
(187–211.), 191. k.

 5 M. hengel: Zwischen Jesus und Paulus. ZThK 72. 1975 (151–206.), 156. k.
 6 C. C. hIll: Hellenists and Hebrews. Minneapolis, 1992, 51.
 7 Ehhez kapcsolódóan találkozunk egy érdekes felvetéssel, miszerint az István történet számos hasonlóságot 

mutat a Nábótról szóló történethez (1Kir 21,1–16). Ennek a párhuzamnak a kifejtésére most nincsen módunk, 
de a témához lásd hIll: Hellenists. I. m. 65 kk.
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passiótörténetének átdolgozásakor a hagyományozott István-mártíriumot vette alapul (vö. 
Lk 23,46 eltérései Mk 15,34.37; Lk 23,34 eltérései Mk 15,24; valamint Lk 22,41 eltérései Mk 
14,35; Lk 23,46c eltérései Mk 15,37c).”8 Ennek az álláspontnak a legfőbb gyengéje: egy olyan 
bibliai szereplőről feltételezi, hogy irodalmi modellül szolgált bemutatni Jézus passióját, 
akivel csak ezen az egy helyen találkozunk a teljes Újszövetségben.9 ehhez járul még az 
a megfigyelés, hogy mindkettő hátterében felfedezni vélhetjük a zsidók rövid esti imáját 
(vö. Zsolt 31,6),10 vagyis ha már Lukács, vagy tradíciója valami alapján átdolgozta a márki 
anyagot, akkor inkább ezt a lehetőséget fogadhatjuk el. Ami pedig az ApCselben megjele-
nő feltűnését illeti, valószínűbbnek gondolhatjuk tehát, hogy Jézusnak az Atyához forduló 
szavait dolgozza fel ez esetben Lukács és hitvallásként cseréli azt fel az „Úr Jézus” kifeje-
zéssel. Másfelől azt is látnunk kell, hogy István története és Jézus passiója között öt olyan 
párhuzamot is találunk, ami Lukács evangéliumában nem szerepel, vagyis csak az ismer-
hetett rá ezen párhuzamokra, aki legalább Márkot vagy Mátét ismerte. Nyilván tudatos 
döntés eredményének tekinthetjük, hogy Lukács evangéliumában Jézushoz kapcsolódóan 
nem találkozunk a Templom kérdésével, mint ahogyan hamis tanúk sem jelennek meg 
Jézus tárgyalásán, itt viszont a hamis tanúk szájából elhangzik, miszerint István Jézusról 
azt tanította: hogy a názáreti Jézus lerombolja a Templomot és megváltoztatja azokat a 
szokásokat, amelyeket Mózes hagyott ránk. István személye és sorsa azonban nem csak 
Mesteréhez hasonló, ahogyan beszédéből, illetve a személyéhez kapcsolt jelzőkből (lásd 
lentebb) egyértelművé válik, de egy sorba kerül azokkal a szent emberekkel, akiknek lis-
tája nem csak a későbbi prófétákat, de Mózest és őelőtte Józsefet is magában foglalta.11 
Persze ezek a megállapítások nem azt kívánják igazolni, hogy ne lennének különbségek is 
Jézus elítélése és kivégzése, valamint István története között. Természetes, hogy találunk 
(hangsúlyos) eltéréseket, hiszen minden írói beavatkozás ellenére, mindkét esetben valós 
történeti eseményről van szó.

Az ApCsel 6,8-ban feltűnő, hogy immáron a harmadik „karizma” párosítással találko-
zunk, méghozzá mindig István személyéhez kapcsolódóan. Míg a 6,3-ban olyan embereket 
kell kiválasztani, akik telve vannak Lélekkel és bölcsességgel, addig a 6,5-ben István hittel 
és Lélekkel van tele, majd a 6,8-ban kegyelemmel és hatalommal. Később ezt követi még 
egy „karizma”-pár a 6,10-ben, ahol ismét bölcsességről és Lélekről olvashatunk. Általános-
ságban elmondható ezekről a kifejezésekről, hogy „az – eszkatologikus – bölcsesség, lelki 
ajándékok és a csodatevés összekapcsolódásának alapvető jelentősége volt a görög nyelvű 
őskeresztyén misszióban”.12 Ha a szavak előfordulását tekintjük az evangéliumban, illetve az 
ApCselben, akkor izgalmas megállapításokat tehetünk.

Nézzük meg elsőként a Lélek alkalmazását. Az evangéliumban meglehetősen egyszerű 
a dolgunk, csupán 10 alkalommal találkozunk a szóval. Ebből négyszer a szóláshoz, pró-
fétáláshoz és igehirdetéshez kapcsolódik (Lk 1,41.67; 4,18; 10,21) vagy a Lélek szaváról ol-
vashatunk, amivel kijelent valamit egy embernek (2,25kk; 11,13). Külön kell megemlítenünk 
a Lk 1,15.17-et. Az első versben nincsen részletezve, mit jelent a „megtelik Szentlélekkel”, 
viszont a második helyen egymás mellett szerepel a telve lenni Lélekkel és erővel, amiből 
arra gondolhatunk, hogy a szó és a tett egysége sejlik fel e két szó párba állítása mögött.  
Az egyház születéséről szóló könyvben nem meglepő, hogy sokkal több alkalommal szere-

 8 R. Pesch: Die Apostelgeschichte (Apg 1–12). (EKK V/1) Neukirchen–Zürich 1986. 262.; Hasonló véleményt fogal-
maz meg B. Witherington is: „Nyilvánvaló, hogy Lukácsnak az ApCsel volt a fejében, miközben írta az evangé-
liumot” (B. WItherIngton: III, The Acts of the Apostles. Cambridge 1998, 253.).

 9 hIll: Hellenists. I. m. 60.
 10 Haenchen: i. m. 244.
11 WItherIngton: i. m. 253.
12 hengel: i. m. 186.
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pel a Lélek munkálkodása az apostolok és hívek körében. Viszont az Apostolok Cselekede-
teiben is megfigyelhető, hogy a Lélek tevékenysége túlnyomó többségében a szóláshoz (1,16; 
2,4.17.18.33; 4,25; 21,11; 28,25), a prófétáláshoz (4,8.31; 7,55; 13,9; 10,16; 21,7) kapcsolódik, vagy 
konkrétan a Lélek beszédéről olvashatunk (8,29; 10,19; 11,12; 13,2 stb.). Megállapítható tehát, 
hogy Lukács szóhasználatában a Lélek alapvetően Isten igéjének hirdetéséhez kapcsolódik, 
alkalmanként pedig a profetikus látáshoz, amit aztán ugyancsak a szó követ. Hangsúlyosan 
isten ajándéka, amihez az ember semmit nem tehet hozzá. a lélek munkálkodásának 
eredménye pedig az Istennek tetsző élet.13 A „Lélek-bölcsesség” pár második tagjával meg-
lehetősen kevés alkalommal találkozunk a lukácsi kettős műben. Az evangéliumban össze-
sen négy alkalommal jelenik meg a kifejezés, mindannyiszor lukács különtradíciójában. 
Ebből kétszer a kegyelemmel együtt Jézus jellemzésében (Lk 2,40.52). A Lk 11,49-ben ez 
a kifejezés is a szóláshoz kapcsolódik, végezetül a 21,15-ben nemcsak hogy a szóláshoz 
kapcsolódik a kifejezés, de lényegében ugyanarról olvashatunk, amiről István esetében 
is tudomást szerzünk (lásd ApCsel 6,10): „mert én adok nektek szájat és bölcsességet, 
amelynek nem tud ellenállni, vagy ellene mondani egyetlen ellenfeletek sem” (Lk 21,15). 
Azt látjuk tehát, hogy mind a Lélek, mind a bölcsesség főképpen a szóláshoz kapcsolódik, 
így már eleve a tizenkettő kérése, kiválasztani ilyen embereket (ApCsel 6,3), ellene mond 
annak a feltételezésnek, hogy ezek a személyek az asztal körüli szolgálatra lettek volna 
elhívva! Megjegyzendő, hogy az ApCselben összesen csupán a két helyen (6,5.10) jelenik 
meg a  kifejezés. Találkozunk olyan véleménnyel, miszerint a „Lélek és bölcsesség” 
pár nem akar mást mondani, mint a Lélek és hit, tehát csupán stiláris változtatásról lenne 
szó.14 Mások úgy vélik, hogy a két tulajdonság birtoklását egyfajta életbölcsességként le-
hetne magyarázni: a képességet arra, hogy az ember döntsön a jó mellett, ha választania 
kell.15 ezt az értelmezést támasztaná alá a   is: azoknak, akik a gyülekezet 
adományai és pénze felett rendelkeznek, jó hírűeknek kell lenniük, jó bizonyságuk kell 
legyen. A mondat hátterében felfedezni vélhetjük a 4Móz 27,16kk. úgy a    (néz, 
gondoskodik, kiválaszt) kifejezés egyezése, mint a perikópa mondanivalója miatt.16 aho-
gyan azonban a felsorolt helyekből látszik, egy ilyenfajta értelmezése a bölcsességnek bár 
alkalmanként lehetséges, a Lk 11,49; 21,15 esetében elég valószínűtlen. Akkor talán az első 
értelmezést fogadhatjuk el, vagyis ezzel a változtatással Lukács csak stiláris finomítást haj-
tott végre, mindazonáltal ebben csak akkor lehetünk biztosak, ha megvizsgáljuk a „hit” ki-
fejezés alkalmazását is a szerző műveiben. A következő párban a Lélek a hittel együtt kerül 
említésre (ApCsel 6,5). Ennek a kifejezésnek az érdekessége, hogy Lukácsnál folyamatosan 
változhat, egyszer kevés és növekednie kell (Lk 17,5; ApCsel 16,5), elfogyhat (Lk 18,8; 22,32), 
el lehet szakadni tőle, akár egy ember szava által is (ApCsel 13,8), vagy meg lehet maradni 
abban (ApCsel 3,16; 14,9.22.27), illetve engedelmeskedni lehet a hitnek (ApCsel 6,7). A hit 
tehát egy változó együtthatója az emberi életnek, amiben vannak hullámvölgyek és hegyek, 
de csak (!) két emberről olvashatjuk, hogy telve voltak hittel, itt Istvánról (6,5) és később 
Barnabásról (11,24) és mindkét esetben együtt szerepel a Lélek és a hit!

Az újabb kifejezéspár, ami megjelenik a szövegben a  és a  . Ha az utóbbit 
vesszük elsőként nagyító alá, úgy azt láthatjuk, hogy a hatalom általában a csodához kap-
csolódik Lukács szóhasználatában (vö. Lk 1,17 [lásd fentebb a  -nál], 1,35; 4,36; 5,17; 
9,1; 10,19; 19,37; ApCsel 2,22; 3,12; 4,7; 8,13; 19,11). Ezeken kívül egyszer arról olvashatunk, 
hogy Jézust a Lélek irányította, a Lélek hatalmában állt (Lk 4,14), majd az evangélium vé-
gén és az ApCsel elején, mint mennyei erő jelenik meg a kifejezés, amiből részesedhetnek 

13 O. glombItza: Zur Charakterisierung des Stephanus in Act 6 und 7. ZNW, 1962 (238–244.), 240.
14 glombItza: i. m. 239.
15 WItherIngton: i. m. 250.
16 haenchen: i. m. 216.
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a tanítványok (Lk 24,49; ApCsel 1,8). Később Simon mágusról állítják az emberek, hogy ő 
lenne Isten hatalmasnak nevezett ereje (8,10) – ahol nyilvánvalóan megint csak az általa 
végrehajtott csodákra történik utalás (8,11). Arra pedig, hogy honnan eredhet a csodákra 
kapott erő, az ApCsel 10,38 adja meg a választ, ahol Jézusról bizonyságot téve Péter jelenti 
ki róla, hogy Isten felkente Jézust Szentlélekkel és hatalommal. Megállapítható tehát, hogy 
a   kifejezés az esetek túlnyomó többségében csodákra, jelekre vonatkozik, amit 
nyilvánvalóan csak hatalommal tehet meg bárki. A kegyelem kifejezést kigyűjtve Lukács 
műveiből, megállapítható: ahhoz minden esetben valamilyen cselekedet társul, amiben 
megnyilvánul a kegyelem. Így pl. a szülésben (Lk 1,30), a bölcsességben (Lk 2,40.52; ApCsel 
7,10 – Józsefnek adatik bölcsesség és kegyelem!), a gyülekezet növekedésében (ApCsel 
11,23), hívővé válásban (ApCsel 18,27), üdvözülésben (ApCsel 15,11), vagy éppen a szólás-
ban (Lk 4,22; ApCsel 4,33, 14,3). A kegyelem tehát mindig indikátorként jelenik meg, Isten 
ajándékaként, ami aztán különféle cselekedetekben nyilvánul meg az emberek előtt.

Látva a párokat és egyen-egyenként megvizsgálva az azokban megjelenő kifejezéseket, 
a következő megállapításokat tehetjük: a hit és bölcsesség egyértelműen a prófétáláshoz, 
Isten igéjének hirdetéséhez kapcsolódik Lukács nyelvhasználatában, éppen ezért nem 
meglepő, ha a 6,10-ben ez a pár szerepel, annál inkább furcsállhatjuk a 6,3-ban, ha ezt a 
tényt összevetjük az utána következő magyarázattal.17 A 6,5-ben megjelenő párosításból 
a hitet kell külön kiemelnünk, nem véletlen, hogy ez jelenik meg itt a Lélek mellett, hi-
szen ahogyan azt láthattuk, nagyon ritka, hogy valaki telve legyen hittel, a hit állandóan 
ingadozik, hol erős, hol erősítésre szorul. Ez a két jelző István emberi nagyságát emeli ki.  
A harmadik párnál egyértelművé válik, kegyelem kell ahhoz, hogy egy ember jeleket te-
gyen, és hatalom ahhoz, hogy csodákat hajtson végre. Ezzel a bemutatással viszont egy 
sorba kerül a csodatevőkkel és igehirdetőkkel, akikről már korábban is olvashattunk (vö. 
ApCsel 2,42k; 4,33; 5,12).

A vádlók: A hellenisták csoportjának meghatározására számtalan kísérlet történt már, 
mindazonáltal a legelfogadhatóbbnak a többek között M. Hengel18 és N. Walter19 által képvi-
selt vélemény tekinthető, miszerint ezek a hellenisták görög anyanyelvű zsidók voltak (ki-
véve Nikolaoszt, akinél éppen azért van kiemelve, hogy prozelita, mert a többiek nem azok 
voltak), zsinagógájukban a LXX-át olvasták és görögül folyt az istentisztelet. Ugyanakkor, ha 
csak az anyanyelvük miatt illették őket ezzel a névvel, azért kérdésként megfogalmazódik 
bennem, vajon lehet-e ilyen éles határt húzni nyelviség és a világszemlélet közé? Főképpen 
abban az esetben, ha éppen M. Hengel a teológiai nézetekben való különbségeket is a 
görög nyelv használatára vezeti vissza!20 J. Munck ezzel szemben azt a véleményt képviseli, 

17 J. Munck véleménye szerint csupán látszólagos az ellentét az asztali szolgálat és a prédikálás között, nem 
Lukács ábrázolásával van baj, sokkal inkább a mi kategorizálásunk túl merev, amennyiben szigorú határt vo-
nunk a szolgálat és az igehirdetés között (vö. J. Munck: The Acts of the Aposteles. (The Anchor Bible), New 
York, 1979, 59.). Ezzel a véleménnyel azért is egyetérthetünk, mert az igehirdetés is szolgálatként jelenik meg 
(    )

18 M. Hengel rövid áttekintést is ad cikkében a különböző nézetekről, mielőtt megfogalmazza saját véleményét  
(i. m. 157kk).

19 Lásd N. Walter: Hellenista diaszpóra-zsidók az őskeresztyénség bölcsőjénél. Teol. Szemle XLVII. 2004/4,  
(193–202.), 194.

20 „Komolyabban kellene vennünk a nyelv problémáját. A gyülekezetek nyelvi különbözőségének szükségszerűen 
és hirtelen szakadáshoz kellett vezetnie az istentiszteleteken…” i. m. 177. Másutt: „Ennél az áttörésnél nem 
lehet eléggé hangsúlyozni a görög nyelv különös jelentőségét. Joggal utaltak az utóbbi időben Gerhard Ebeling, 
Ernst Fuchs és Eberhard Jüngel a nyelv alapvető jelentőségére a teológiára nézve” (i. m. 199.) továbbá vö. 
200–204.
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hogy a nyelv különbözősége nem magyarázza az ellentétet a zsidókeresztyénség és a po-
gánykeresztyénség között.21 Véleményünk szerint, miközben a legmarkánsabb különbség 
valóban az anyanyelvben jelent meg, ez mindenféleképpen kihatott mind a világszemlélet-
re, mind a gondolkodásra, ami aztán erőteljesen meg is jelent ezeknek a keresztyéneknek 
a teológiai nézeteiben, ahogyan a pogányok felé irányuló misszióban is. A görög nyelven 
megszólaló evangélium „univerzálissá válik, amiben Jézus szava első alkalommal fejthetett 
ki az egész világra kiterjedő hatást”.22

Az ellenfelek két csoportra oszthatóak, egyfelől a felszabadítottak,23 valamint az ale-
xandriaiak és a ciréneiek24 zsinagógájából valókra ( ), másfelől néhányan a 
ciliciaiak és az ázsiaiak25 közül ( ) – nyilván ez nem zárja ki azt, hogy az innen 
érkezetteknek is volt zsinagógájuk Jeruzsálemben, hiszen ezeken a területeken meglehe-
tősen nagy zsidó közösségek éltek. A felsorolt zsinagógák megengedik azt a feltételezést, 
hogy ennél jóval több zsinagóga volt Jeruzsálemben (vö. ApCsel 24,12). De a farizeusok-
nak Palesztinában is sikerült nagymértékben elterjeszteni és meghonosítani a zsinagógák 
intézményét, ahogyan azt elsőként az Újszövetség és F. Josephus26 tanúsították, majd az 
ásatások (massada, Herodeion, Gamala27) bizonyították. A templomi hierarchiának érthető 
okokból, nem állt érdekében, hogy egy Jeruzsálemen kívüli, az ott folyó kultusszal kon-
kuráló imaházrendszert hozzon létre. A palesztinai helyzettől eltérően, Egyiptomban már 
a Kr. e. 3. évszázadban kimutatható a zsinagógák jelenléte, melyek keletkezése nyilván 
a LXX istentiszteleti használatával állt összefüggésben. Már a keresztyénség előtti korból 
származó egyiptomi zsinagógafeliratok és a Délosz szigetéről származóak is kivétel nélkül 
görög nyelvűek, mint ahogyan a zsinagógák elnevezése a „  ”28 is jellegzetes és jól 
mutatja az ókorban újdonságnak, sőt forradalminak számító, áldozatok bemutatása nélküli 
istentiszteletet, aminek középpontjában az imádság és a tanítás állt.29 De példaként említ-

21 munck: 57.
22 hengel: 199k (kiemelés Hengeltől)
23 A libertinisták zsinagógájának elnevezése feltehetőleg arra utal, hogy ennek alapítói, vagy az alapítók szülei 

olyan földművesek lehettek, akiket a rómaiak szabadon bocsátottak (egykori hadifoglyok, akik rabszolgasorba 
kerültek, vagy pogány felszabadultak, akik később prozelitává lettek – vö. stählIn: 101.). Azt a javaslatot el kell 
vetnünk, ami líbiaiakra gondol ezen a helyen (örmény fordítás – lásd továbbá ApCsel 2,10) és nem is az afrika-
iak közös zsinagógájáról van szó (hengel: 183.). Akadtak olyanok, akik úgy vélték, ez ugyanaz a zsinagóga lenne, 
amit a Theodotion-felirat említ. Ha ez igaz, elképzelhető, hogy ehhez a zsinagógához tartozott egy bizonyos Saul 
Tarzuszból, ami segít megmagyarázni hirtelen feltűnését a 7,58-ban (lásd WItherIngton: 254.).

24 Feltehetőleg ehhez a zsinagógához tartozott Cirénei Simon is (Mk 15,21).
25 Lehet, hogy ez a két ázsiai provincia név Pál miatt került volna bele a sorba (Cilicia – szülőhazája; Ázsia provin-

cia fővárosa pedig Efezus – Pál tevékenységének központja), ahogyan azt G. Stählin vélte (i. m. 101)?
26 Lásd F. josePhus: A zsidó háború. Budapest, 1999, 192.
27 Különösen az itteni lelet mutatja jól, hogy ezek az épületek speciálisan, kultikus céllal épültek, így csatlakozott 

hozzájuk egy rituális fürdő, megjelenik bennük a második Templom korára jellemző, zsidó ikonografikus díszí-
tés, illetve erre utal az épület szerkezete is, amin belül a központi csarnok mérete jóval nagyobb, mint egy házé. 
Ez persze nem jelenti azt, hogy a korai zsinagógák többsége ne lehetett volna magánházakból, magánházakban 
kialakítva (WItherIngton: i. m. 256.).

28 Nem kérdés, hogy az első század első felében ez sokkal elterjedtebb elnevezése volt az ilyen jellegű épületek-
nek, viszont az a tény, hogy Lukács művei megalkotásakor (Kr.u. 70–80), már a zsinagóga elnevezést használ-
ja, azt mutatja, ekkortájt már uralkodóvá válhatott, de az első század végére bizonyosan azzá válik ez a név.  
A  úgy jelenik meg elsősorban, mint annak a helynek a technikai terminusa, ahol valamilyen vallás 
hívei találkoznak, így Philónál és az első évszázad más szerzőknél is találkozunk azzal, hogy nem csak a zsidó, 
hanem más vallások gyülekezési helyének elnevezésére is használják, mint ahogyan alkalmanként az ilyen cél-
ból összejövő emberekre is utalhat ez az elnevezés (lásd WItherIngton: i. m. 257.).

29 hengel: i. m. 182. k.
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hetjük itt rómát is, ahol a katakombákban olyan leletekre bukkanunk, amelyek a kr. u. 1–3. 
században 11 zsinagógáról tanúskodnak – nyilván az sem zárható ki, hogy ennél több lett 
volna. És ami számunkra ugyancsak érdekes, hogy ezek a zsinagógák is neveiket földrajzi 
megjelölésekről, tájegységekről, valamint szakmákról kapták.30 azt láthatjuk tehát, hogy a 
zsinagógák intézménye mindenütt el volt terjedve, ahol zsidók éltek, így nem csodálkozha-
tunk azon sem, hogy a hazatelepült hellenisták is ilyen imaházakat alapítottak, noha immá-
ron a templomi kultuszban is részt vehettek, amikor csak akartak. Ami a  kifejezés 
alkalmazását illeti az Újszövetségben, arról megállapítható, hogy csupán két alkalommal 
jelöl konkrét zsidó gyülekezetet (itt, ill. az ApCsel 9,2-ben), általában a zsidó gyülekezetekre 
vonatkozik a Jel 2,9; 3,9-ben és csupán egyetlen alkalommal az istentiszteleti közösségre 
(ApCsel 13,43), minden más előfordulásakor a zsidó istentiszteleti épületet értik alatta a 
szerzők.31 Ami pedig ezeknek a hazatért zsidó embereknek a vallási beállítottságát illeti, 
szinte biztosak lehetünk abban, hogy hazatérésüket nem a jobb megélhetés motiválta, de 
sokkal inkább a vallási meggyőződés, vagyis inkább konzervatívaknak tekinthetjük őket, 
mint liberálisnak, és többségük ahhoz a gondolkodáshoz állt közel, ami Pált jellemezte 
megtérése előtt (vö. Gal 1,13k; Fil 3,5k).32 Azt is biztosra vehetjük, hogy az így hazatele-
pülő zsidók nagy része, még ha generációkon keresztül itt maradt is, görög nyelvűségét 
megőrizte, ezt bizonyítják a sírfeliratok, amelyek nagy része görög, vagy kétnyelvű, illetve 
ez derül ki Theodotion-feliratból is.33 Azt is látjuk továbbá, hogy a héberek, tehát arámiul 
beszélő zsidók részéről ugyancsak sokan rossz szemmel nézték ezeket a közösségeket. 
Jól érzékelteti ezt egy ránk maradt beszámoló, amely szerint Rabbi Eleazar ben Cadok  
az alexandriaiak zsinagógáját megvásárolta, majd profán célra használta, amit viszont tilt 
a Misna. A Gemarában található vita úgy igazolja mégiscsak a cselekedetét, hogy kijelenti 
erről a zsinagógáról, mivel az csak egy magánkör imaháza volt, így annak eladása nem 
jelent vétséget a törvény ellen.34 Azt mondhatjuk tehát, hogy már eleve a zsidóságon belül 
megvan az az ellentét, ami aztán feltehetőleg kimutatható az özvegyek nem ellátásának 
ténye mögött is a keresztyén közösségen belül, hiszen feltételezhetjük, hogy a hellenista 

30 hengel: i. m. 178.
31 W. schrage: »Ekklesia« und »Synagoge«. In: ZThK 60.1963. (178–202.), 198. k.; A  kifejezés az ószö-

vetségi apokrifekben és a számos megtalált feliratban egyértelműen azt mutatják, hogy ez a kifejezés a helyi 
zsidó gyülekezetekre vonatkozott. Ugyanakkor ez alól is találunk kivételt, pl. János evangéliumában, ahol az 
   nyilván nem csupán egy-egy helyi gyülekezetre vonatkozott, hanem általában a zsidó közös-
ségekre. Ez a kettősség máshol is fellelhető, így pl. az 1Makk 2,56; 4,59-ben általában jelenti a zsidóságot, annak 
közösségeit, a Sir 34[31],11-ben viszont egy-egy gyülekezetre vonatkozik. (lásd schrage: i. m. 190. k.).

32 Hengel: i. m. 185.; továbbá Witherington: i. m. 243.
33 A felirathoz magához A. deIssmann: Licht vom Osten. Tübingen, 1923. (4. kiad.), 378–380. Lásd továbbá hengel: 

i. m. 173. k. A Theodotion- felirat nem csupán azt árulja el nekünk, hogy a zsinagóga alapítója a harmadik ge-
neráció képviselője, de azt is megtudjuk belőle, hogy már a nagyapja is zsinagógai elöljáró volt Jeruzsálemben. 
Az is kiderül továbbá a szövegből, hogy a zsinagógához egy vendégház is tartozott a külföldi utazók számára 
(vö. Hengel, 184). És ez még akkor is értékes támpont elképzelnünk a zsinagógák intézményét, ha maga a felirat 
esetleg csak a második évszázad első feléből származik (WItherIngton: i. m. 256.) – mások úgy vélik egyébként, 
hogy a felirat 70 előtt keletkezett (lásd deIssmann: i. m. 380.).

34 hengel: i. m. 183.
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zsidókeresztyének özvegyeit a hellenista zsidók keresztyén voltuk miatt, a héberek pedig 
hellenista voltuk miatt nem részesítették a szegénygondozásban zsinagógáikon belül.35

Ahogyan fentebb utaltunk rá, az ApCsel 6,10-ben a Lk 21,15 beteljesedése jelenik meg, 
hiszen István bírálói nem tudtak ellenállni a Léleknek és a bölcsességnek, amellyel beszélt. 
Cáfolni a tanítását tehát nem lehetett, arról nem is beszélve, hogy számos csoda és jel 
kísérte igehirdetését. Megjegyzendő, ahogyan ebben, úgy abban is párhuzamot vélhetünk 
felfedezni Jézus zsinagógai igehirdetéséhez (Lk 4,18.22), hogy ő sem volt képes a saját zsi-
nagógájában meggyőzni hallgatóságát (Lk 4,16kk). Így nem maradt más hátra, mint felbuj-
tani (   – valakit [titokban] megbízni valamivel, esetleg pénzen felbérelni) másokat, 
hogy vádolják Istvánt. Fontos látni, nem maguk a terv kiötlői szólnak István ellen, hanem 
erre találnak embereket – lukács tudatos szerkesztésére utal ezzel összefüggésben, hogy 
Jézus tárgyalásakor viszont nem szerepelnek a hamis tanúk (Mk 14,55–60 – Lk 22,66k!).  
A vádaskodás nem marad eredmény nélkül, fellázadnak (  – felkever, felszít [hapax. 
leg.]) a vének, a nép és az írástudók, akik rárohanva, megragadták (  – megragad, 
erőszakkal fogva tart) és a nagytanács elé hurcolják. Ami igazán érdekes, hogy megváltozik 
az üldözők személye. Eddig a főpap(ok) voltak a közösség fő üldözői,36 illetve fő szövetsé-
geseik, a szadduceusok pártja; most azonban az írástudókat, a véneket és a népet állítják 
maguk mellé a hellenista zsidók (6,12) és vezetik Istvánt a nagytanács elé. Ez az első hely 
az ApCselen belül, ahol a nép ellenséges erőként jelenik meg. Az elbeszélés végén, a meg-
kövezésnél pedig a farizeusok fognak ott állni és Saul – a papi hierarchia feltűnő módon 
háttérbe szorul. Ugyanakkor szembeszökő, hogy a Gamáliel-történeten kívül (ApCsel 5,34) 
a könyv első felében, csak majd a 15,5-ben találkozunk a farizeus elnevezéssel, ahol Lukács 
keresztyénné lett farizeusokról ír, akik megkövetelnék a megtért pogányoktól a körülme-
télést és a mózesi törvények megtartását. Az elbeszélésben a nagytanács is csak két alka-
lommal jelenik meg a 6,12-ben és a 6,15-ben. Lukács ábrázolásában egyébként a nagytanács 
nem mint tiszteletre méltó csoport jelenik meg, amely határozottan ragaszkodna a törvény 
előírásaihoz, hanem sokkal inkább, mint egy olyan szervezet, amely minden erőszakte-
vésre hajlandó (ApCsel 5,33; 23,10). Úgy vélhetjük, a nagytanácsot Lukács azért illesztette 
be itt az elbeszélésbe, mert mint történész szükségét érezte a kontinuitás megteremtését 
a korábbi keresztyénüldözések és a mostani között.37 „Lukácsnak azért van szüksége a 
Szanhedrinre, hogy a beszédhez hatásos keretet alkosson. István így Izrael hivatalos kép-
viselői előtt szólhat. Ezzel kezdődik meg a számvetés a hivatalos zsidósággal, amely aztán 
a 28,26k (=Ézs 6,9k)-vel fejeződik be.”38 Ami viszont mindkét, a keresztyénség ellenfeleként 

35 Később a Toszeftában is részletes leírásokat találunk arra nézve, hogy miként szervezzék meg a zsidók a 
szegénygondozást azokban a városokban, ahol pogányokkal együtt laknak – nyilván az itt megjelenő utasítások 
némelyike már a Kr. u. I. évszázadban is szokás lehetett. Ezeken a helyeken a Toszefta úgy rendelkezik, hogy 
a pogányok szegénygondozására éppen úgy ki kell választani megfelelő személyeket, mint a zsidókéra, aho-
gyan az adományokat is mindkét nációtól gyűjteni lehet. További feladatként jelenik meg a pogány és a zsidó 
betegek látogatása, valamint halottaik eltemetése (strobel: 275.). Megjegyzendő, hogy amint az jól látható, itt 
sem csupán az volt a feladata a szegénygondozóknak, hogy élelmet adjanak a rászorulóknak. Ezek a felsorolt 
intézményesített lehetőségek természetesen nem jelentették azt, hogy ne lett volna lehetőség a támogatás 
egyéb formáira is, hiszen pl. a titokban végzett karitatív tevékenységet is nagyra értékelték a zsidóságon belül. 
Egy példa a sok közül: „Örvendezz a titokban adott jótéteménnyel, hogy ezáltal legyűrjék [veled kapcsolatban] 
a halál angyalát, ahogy ezt az Írás tanúsítja: A titkon adott adomány megenyhíti a haragot.” (Péld 21,14) Babiloni 
Talmud In: N. kraus: Zsidó morál és etika. Budapest, 1998, 116.

36 A főpap majd csak a 7,1-ben tűnik fel, de itt sincsen más szerepe, mint hogy az írónak megkönnyítse István 
védőbeszédének elkezdését feltett kérdésével. Ez esetben is érdemes felfigyelni arra, hogy Lukács evangéliu-
mában nem, csak a Mk 14,61-ben és a Mt 26,63-ban tesz fel kérdést a főpap Jézusnak!

37 haenchen: i. m. 226.
38 hengel: i. m. 188.
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feltűnő csoportra jellemző, hogy nem csupán vitába szállnak, hanem tevőlegesen tesznek 
is hatalmukból adódóan a keresztyének ellen, ezt fejezi ki az   ige (felkel, előáll; 
ha halott emberről van szó: feltámaszt, felemel).39 A Szanhedrin első alkalommal csupán 
fenyeget (ApCsel 4,17.21), másodjára már (a halálos fenyegetés mellett) korbácsolással bün-
tet (5,40), most azonban már kivégzéssel végződik a „kihallgatás”. Ezt pedig kétféleképpen 
értelmezhetjük Lukács ábrázolásából kiindulva. A nagytanács türelme elfogyott, kétszer 
figyelmeztette Jézus követőit, harmadszorra lecsapott a legszigorúbb ítélettel. A nagytanács 
ténykedésében így egy fokozás jelenik meg – vélhetőleg megfelelően a valós helyzetnek, 
amiben a zsidó vezetők is egyre elkeseredettebben igyekeztek védeni érdekeiket. Másfelől 
az is elképzelhető, hogy István és a hellenisták csoportjának tanításában olyan támadás 
jelent volna meg a zsidóság ellen, ami ezt a drasztikus lépést tette volna szükségessé, tehát 
nem az ítéletben jelenne meg valamiféle fokozás, hanem a keresztyének tanításában követ-
kezett volna be valamilyen radikalizáció. Lukács ábrázolásából ugyanis az is egyértelművé 
válik, hogy a vádlók haragját a végsőkig, a gyilkos dühig az Ember Fiának Isten jobbján 
látása viszi, vagyis István Krisztus-hitvallása miatt hal meg, nem a törvény, a Templom és 
a zsidóság ellen kimondott szavai miatt.40 Az olvasó tudja a leírtakból, az Ember Fia nem 
más, mint Jézus, ami érdekes viszont, hogy ezzel a vádlók is tisztában voltak, noha őket 
nem világosította fel senki! Mindezt hallva egy akarattal41 rontanak Istvánra anélkül, hogy 
bármiféle ítélet elhangzott volna. Vajon azt akarná ezzel felmutatni Lukács, hogy a zsidó 
nagytanács mennyire elvakult módon cselekedett ez esetben,42 hiszen máskor is olvasha-
tunk heves vitákról a nagytanácson belül (ApCsel 5,33; 23,7–10)? Vagy inkább ez is csak azt 
a megállapítást erősíti: nem hivatalos ítéletről volt szó, hanem a tömeg saját maga engedett 
szabad folyást dühének? Valószínűbbnek tűnik ez az utóbbi lehetőség, hiszen ahogy fen-
tebb már láttuk, csupán két versben találunk utalást arra, hogy a tömeg bevonta volna a 
Szanhedrint István elítélésébe (6,12.15).

A vádak: A történetben elhangzó vádakat az ApCsel 6,13–14, valamint a 6,11 tartalmaz-
za. Elolvasva ezt a három verset, megállapítható, hogy egyfelől a szerző itt egy forrást 
használ fel, másfelől némi eltérést mutatnak a vádak tekintetében, mely összehasonlítás 
eredményeként a 11 vers tekinthető megbízhatóbbnak.43 Istvánt két váddal illetik támadói, 
konkrétabban az általuk felbérelt hamis tanúk (vö. Zsolt 27,12; 35,11; Péld 14,5; 24,28): Mózest 
és Istent káromolta, amely tényállást konkrétan a törvény és a Templom kritikájában láttak 
megvalósulni, illetve speciálisan megjelenni.44 Jézus a vádak szerint úgy jelent meg tehát 
István igehirdetésében, mint valamiféle új tanító, aki megváltoztatja azokat a szabályokat és 
előírásokat, amelyeket Mózes hagyott hátra. Érdekes összevetni az eseményeket azokkal, 
ami Péterrel és társaival történik az ApCsel 4–5 fejezetekben. itt is azt látjuk, hogy, amikor 
Péter felszólal a vádak ellen, megtelik Szentlélekkel (ApCsel 4,8). Ugyanakkor markáns 
eltérés István történetével szemben, hogy nem a tanítást tiltják meg nekik, hanem a Jézus 

39 haenchen: i. m. 223.; Túl messzemenő következtetéseket egy-egy szó alapján nyilván nem lehet levonni, de azt 
gondolom, Lukács zsenijét dicséri, hogy az egyébként a feltámasztásra, feltámadásra használt kifejezést alkal-
mazza itt az ellenfelekre, akik éppen István halálát okozzák!

40 stählIn: i. m. 114.
41  – teljes egyetértésben, egyhangúan – Lukács kedvelt kifejezése a Róm 15,6 kivételével csak az 

ApCselben fordul elő az Újszövetségben, viszont ebben az írásban 10 alkalommal.
42 haenchen: i. m. 243.
43 hIll: Hellenists. i. m. 59.
44 Mások három vádpontot vélnek megkülönböztetni egymástól: 6,11.13.14; megint mások négyet (a 11. versben 

kettéválasztva Mózes és Isten káromlását.) Vö. D. D. sylVa: The Meaning and Function of Acts 7:46–50. JBL 
106/2 1987 (261–275.), 268.



Kókai Nagy Viktor – Az első keresztyén mártír Tanulmányok

30 3130 31

nevében tanítást (ApCsel 4,17–21; 5,28kk.40)! Ami az István halálát követő üldözéseket illeti, 
nem bizonyítható – ahogyan a kutatók többsége feltételezi –, hogy a zsidókeresztyének 
nem szenvedték el azokat, hiszen csak az apostolokról olvashatjuk, hogy Jeruzsálemben 
maradhattak.45 Mindenesetre az is tény, hogy általában az üldözéseknél a közösség vezetőit 
igyekeztek első renden félreállítani, mint ahogyan az is tény, hogy az elüldözött keresztyé-
nek aktivitásának bemutatását Lukács éppen Fülöppel kezdi, aki a második helyen szere-
pel a hetek, a hellenisták vezetőinek felsorolásában. B. Witherington szerint azonban, aki 
abból indul ki, hogy csak az apostolokat nem érte üldözés, ebből az is következik, hogy a 
hellenista zsidókeresztyének tanításukban sem mutattak nagy eltérést az arámiul beszélő 
zsidókeresztyénekhez képest. Mint ahogyan a főpap (7,1) és a zsidó vezetők, akik előtt vé-
gül Istvánnak szólnia kell, szintén ugyanazok, mint akik az apostolokat vonják felelősségre 
(4,1–22). Biztosan volt valamiféle kulturális különbség a zsidók és a hellenisták között, de 
semmi nem utal arra, hogy ettől az egyiket liberálisabbnak, a másikat pedig konzerva-
tívabbnak kellene tartanunk. Az Istvánt kivégzők pedig ugyancsak nem a törvény és a 
Templom kritikája miatt ragadnak végül követ – amely egyébként jól illeszkedik a prófétai 
tradícióba –, sokkal inkább a vértanú Isten népét, annak vezetőit kritizáló és hitetlenségüket 
korbácsoló szavai miatt. „Semmi nincs, sem Pálnál, sem az Apostolok Cselekedeteiben, ami 
igazolná Baur hipotézisét a zsidók és a hellenisták között megjelenő hatalmas eltérésről 
sem Jeruzsálemben, sem sehol másutt.”46 Olvasva ezt a véleményt, felmerülhet bennünk a 
kérdés, vajon ezzel a magyarázattal közelebb kerülünk-e a megértéshez? Úgy gondolhatjuk, 
erre a választ akkor találhatjuk meg, ha a szöveget tovább vizsgáljuk részleteiben, kezdve 
az elhangzott vádakkal.

i. A Templom lerombolása: Márknál a hamis tanúk vallomásából az derül ki, hogy „nem 
kézzel készített” lesz az új Templom (Mk 14,58), vagyis a keresztyén gyülekezetre, tehát saját 
magukra értették ezeket a szavakat annak hagyományozói, Máténál pedig (Mt 26,61) ez a 
kijelentés egy lehetőséggé szelídül (). János evangéliumában ez a prófécia Jézus 
feltámadására lett vonatkoztatva, aminek következtében Jézus teste vált a Templom meg-
felelőjévé.47 Ahogyan fentebb utaltunk rá, Lukács evangéliumában nem találkozunk ezzel 
a logionnal, csak itt, Istvánhoz kapcsolódóan, mint ahogyan a fügefa elszárításáról szóló 
elbeszélést is hiába keresnénk, ami Máténál és Márknál ugyancsak a heródesi Templomra 
vonatkoztatható.48 Talán valóban az áll ennek a hátterében, hogy Lukács azért helyezi ide 
a hamis tanúk szájából elhangzó Templom-ellenes vádakat, mert tradíciói alapján tisztában 
volt azzal, hogy az ősgyülekezet egyébként mennyire kötődött a Templomhoz,49 amely tény 
viszont értelmezhetetlen lenne, ha már Jézust ezért támadták a zsidók. A prófétai tradíció-

45 WItherIngton: i. m. 243. k. – Ehhez kapcsolódóan a szerző arra is utal, hogy ez kiválóan megfelel a Pál által a Gal 
1–2 és az 1Thessz írottaknak. Az utóbbiban ugyanis arról olvashatunk, hogy üldözések érték a keresztyéneket 
a zsidók részéről Júdeában (1Thessz 2,14k), az előzőben pedig Pál magát nevezi meg, mint az „egyház” egyik fő 
üldözőjét (Gal 1,13) – (bővebb kifejtését lásd i. m. 244k, továbbá C.C. hIll: Acts 6.1–8.4 Division or Diversity? 
In: B. WItherIngton III. (szerk.): History, Literature and Society in the Book of Acts. Cambridge 1996 [129–153]  
137. k).

46 WItherIngton: i. m. 245. k; idézet 247.
47 A téma bővebb kifejtését lásd kókaI nagy V.: A Templom udvarának megtisztítása. Református Egyház (LX/3.) 

2008 (41–47.), 44.
48 WItherIngton: i. m. 262.
49 Pesch: i. m. 238. – Lukács esetében annyi biztosan állítható, hogy egyébként pozitívan nyilatkozik a Templomról, 

például az ApCsel 1–2-ben, ahol a Templom úgy jelenik meg, mint a tanítás ideális helyszíne, illetve az is egy-
értelművé válik, hogy a tanítványok továbbra is járnak a Templomba (ApCsel 2,46; 3–4). Mindazonáltal ez nem 
feltétlenül kell azt jelentse, hogy István tanításában ne lenne az ő számlájára írható a Templom kritikája, hiszen 
vélekedhetett így erről a csoportról.
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ban ugyancsak megjelenik a Templom kritikája, megítélése (Mik 3,12; Jer 26; 33,6.18) és az 
új Templom felépítésének ígérete is (Ez 40–44; Hag 2,5–9; Zak 2,5–9), amely majd a Messiás 
megjelenésekor teljesedik be.50 Érdekes, hogy István vádlói egyáltalán nem szólnak az új 
Templomról, az újjáépítésről, mint ahogyan István védőbeszédében sem esik szó erről, 
hanem az válik hangsúlyossá, hogy Isten nem zárható kézzel készített épületbe (ApCsel 
7,44kk). Ugyancsak fontos eltérés, hogy míg Márknál már a vádban megjelenik a „kézzel 
épített”51 Templom, esetünkben csak István válaszában jelenik meg a kézzel épített ház 
méltatlan volta, itt viszont nincsen szó a Templomról és annak lerombolásról. A kézzel ké-
szített szent hely még egyszer feltűnik az ApCselben, Pál Aeropagoson tartott beszédében 
(17,24), majd a Zsid 9,11.24-ben, de általában elterjedt fordulat volt a zsidó és a görög kul-
tuszkritikában is.52 Azt is látnunk kell, hogy egyfajta kritikai megítélés a Templomban folyó 
kultusz ellen ismert volt a zsidóság körében is (lásd szamaritánusok,53 kumrán,54 Keresztelő 
igehirdetése55). Másrészről az is kétségtelen, hogy a kultusz már Jézus korában sem játszott 
olyan fontos szerepet, mint korábban tette. „A zsidóság már nem kultikus vallás volt, ha-
nem az obszervancia vallása [...] A zsinagóga háttérbe szorította a templomi szolgálatot, a 
mindennapi életet meghatározó törvény magyarázatával; a papok helyett az írástudóknak 
lett tekintélye a nép előtt.”56 És természetesen figyelembe kell vennünk ez esetben is, hogy 
amikor Lukács megírja az Apostolok Cselekedeteit, akkor már nem létezik a Templom és 
annak pusztulásához semmi köze nem volt sem Jézusnak, sem a keresztyéneknek.

A Templomról szólva ismét beleütközünk ismereteink határába, mivel alapvetően nem 
tudhatjuk, mi az, amit valóban István mondott, és mi írható Lukács számlájára. Az első 
tisztázásra szoruló kérdés, vajon a pozitív színben megjelenő szövetség sátra és a Templom 
épülete között milyen megkülönböztetés tehető? Első gyanúnk az lehet, hogy talán a sátor 
mobilitása, a néppel vándorlása lehet a kulcs. Így István szavait értelmezve megállapítható, 
hogy István nem a Templom ellenzője, hanem az ellen emeli fel a szavát, hogy a Templom 
elvesztette nomád, vándorló jellegét, mint ahogyan azt a funkcióját is, hogy Isten szent 
helye legyen, hiszen ehelyett az emberek szabadon választott istentiszteletének lett a helye, 
amellyel egy olyan istent tiszteltek, akit saját képükre alkottak meg.57 ez a gondolat azonban 

50 lenkeyné semseI K.: János evangéliuma I. Debrecen 1999. 107; vö. továbbá bolykI J.: „Igaz tanúvallomás”. Osiris, 
Budapest, 2001. 109. – Megjegyzendő, hogy éppen ez az ószövetségi tradícióba gyökerezés bizonyítja azt is, hogy 
a tradíció eredeti, jézusi szó volt (R. bultmann: Johannesevangelium. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1957. 
[15. kiad.], 89.). Ugyanehhez a témához utalhatunk egy későbbi rabbinikus legendára is a Kr. u. III. századból, 
amely szerint a Templom pusztulása a Messiás eljövetelét jelzi (lásd Vermes G.: A zsidó Jézus, Osiris, Budapest, 
1995, 179. k.).

51 Megjegyzendő, hogy sem Máténál, sem Jánosnál nincsen szó erről!
52 hengel: i. m. 192.
53 Lásd O. culmann: A jánosi kör. Pápa 2007. 58. kk.
54 Az igazság tanítóját többek között éppen a Templom kritizálásáért üldözik el (1QpHab IX,9k; 4QpPS 37 4,8. k). 

A témához lásd G. theIssen, A. merz: Der historische Jesus. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1996, 404. kk; 
valamint Vermes G.: A qumráni közösség és a holt-tengeri tekercsek története. Osiris, Budapest, 1998, 164. kk; 
215. kk.

55 Itt konkrétan Keresztelő igehirdetésének arra a vonására gondolunk, ami a bűnök bocsánatára vonatkozott 
(lásd Mk 1,4). Ezzel ugyanis János azt mondja ki, hogy a bűnbánat és a keresztség által megbocsátást nyernek a 
bűneink, ez pedig magában foglalja, hogy nincsen szükség többé a kultuszban a bűnbánati áldozatra. Többször 
utal erre az összefüggésre G. Theissen (in G. theIssen: Der Schatten des Galiläers. Güntersloher Verlagshaus, 
Güntersloh 2007. [20. kiad.] pl. 94.). Ami miatt számunkra különösen is érdekes ez az összefüggés, az ugyanen-
nek a tanításnak a megjelenése az ApCsel 2,38-ban, ahol átvételre kerül a „bűnök bocsánatára”, de ki is egészül 
„Jézus Krisztus nevé”-vel és a „Szentlélek ajándéká”-val.

56 R. bultmann: Az Újszövetség teológiája, Osiris, Budapest, 1998, 29.
57 munck: i. m. 65.



Kókai Nagy Viktor – Az első keresztyén mártír Tanulmányok

32 3332 33

megdőlni látszik a sátor kifejezés feltűnésével Moloch nevéhez kapcsolódóan (46k). Akkor 
talán a 44. versre alapozhatjuk magyarázatunkat, ahol István arra utal, hogy a sátor jólle-
het kézzel készített volt, mindazonáltal Isten rendelése alapján készült, Isten tervei szerint 
(vö. 2Móz 25), vagyis teljesen megfelelt a Magasságos szándékának. Ez a magyarázat már 
elfogadhatóbbnak tűnik, de még pontosításra szorul, mivel a valódi ellentét nem a sátor és 
a ház között van, hanem inkább Isten jelenlétéről és ennek a jelenlétnek a körülhatárolha-
tóságáról alkotott vélemények között.58 István kritikája a zsidóságot magát érinti, amennyi-
ben az meg van győződve róla, hogy a Templomhoz köthető Isten jelenléte – ez ugyanis 
Isten szabadságát korlátozná. Ezzel szemben István a Mindenható jelenlétét mint mindenütt 
jelenvalóságot tanítja. Mindezt figyelembe véve megállapítható, hogy a 48. vers, ami össze-
foglalja a sátorról és a Templomról elmondottakat, egy meglehetősen agresszív támadás a 
zsidóság ellen, annak ellenére, hogy ezzel a kijelentéssel nyilván minden zsidó egyetértett 
volna,59 hiszen ez esetben nem a Templomban folyó kultusz tisztaságát éri kritika, mint pl. 
Kumránban, hanem magát az épületet, ami a zsidó hit szimbóluma volt a törvény mellett. 
Feltűnő, hogy István, noha számos helyen nyúlik vissza beszédében az Ószövetséghez, a 
Templomhoz kapcsolódva egyszer sem teszi ezt közvetlen módon, pedig számos ószö-
vetségi perikópa rendelkezésére állhatott volna (lásd 2Sám 6,1–19; 7,2–16; 1Kron 15,1–16,43; 
17,1–14 stb.). Csupán egyetlen kapcsolódás mutatható ki az Ószövetséghez, a Zsolt 132,5 
(LXX)-höz.60 Ami azonban biztosan megállapítható, hogy István védőbeszédében a Temp-
lomot csak annyiban kritizálja, amennyiben a zsidóságot kritizálja, akik úgy gondolják, 
Istent a Templomban lehet és kell tisztelni, alkalmasint a kézzel készített épületbe kívánják 
bezárni a mindenség Urát. A kultusz helytelenségének kritikája, a nép kritikája, hiszen ezzel 
éppen Mózest és a törvényt vetik el, pedig angyalok közvetítésével kapták azt.

II. A törvény és a szabályok megváltoztatása: a    kifejezés 12 alkalommal fordul 
elő összesen az Újszövetségben, ebből 10 alkalommal a lukácsi corpusban. Ezen a helyen 
Lukács kiegészítésének kell értékelnünk ezt, mivel a logion egyéb megjelenéseiben ez telje-
sen hiányzik,61 de hogy pontosan mit ért ez alatt a szerző, csak a szó egyéb előfordulásaiból 
következtethetjük ki. Egyértelműen megállapítható Lukács szóhasználatáról, hogy minden 
esetben szokást, ill. viselkedést jelöl a szó: ebbe a kategóriába tartozik a papi szolgálat gya-
korlása (Lk 1,9), az ünnepek megünneplésének szokása (Lk 2,42), a körülmetélésé (ApCsel 
15,1; 21,21) és általában a zsidóságra jellemző szokások (ApCsel 6,14; 16,21; 21,21; 26,3; 28,17). 
Két kivételes alkalmazását is láthatjuk a szónak Lukácsnál, ami viszont csak még inkább 
alátámasztja a kifejezés semleges voltát: Lk 22,39 – Jézus felment az Olajfák hegyére, ahogy 
szokott (szokás szerint); ill. ApCsel 25,16 – a „rómaiaknak nem szokása” bárkit is kiszolgál-
tatni. Ugyanezt a jelentést támasztja alá a lukácsi korpuszon kívüli egyéb előfordulása is a 

58 Véleményünk szerint ugyanezt kell hangsúlyosnak tartanunk Pál Areopagoszon tartott beszéde esetében is 
(ApCsel 17,24–26).

59 Sőt éppen ez volt az egyik fő kritika a pogány kultuszokkal szemben (lásd 1Kir 8,27) – vö. hIll: Hellenists. 74.
60 A görög főszövegben itt    áll, jóllehet ezt az olvasatot kevesebb szövegvariáns támasztja alá, 

viszont mivel az egyik legrégebbi ezt az olvasatot hozza, így ezt tekinthetjük eredetibbnek, noha a „Jákob Iste-
nének” verzió helyesebbnek tűnik, mint ahogyan az új fordítású Biblia is ezt tartalmazza, arról nem is beszélve, 
hogy így vélhetjük felcsendülni abban a Zsolt 132,5 (LXX)-öt (vö. Sylva: i. m. 263.).

61 Lásd Haenchen: i. m. 227. – találkozunk olyan véleménnyel is, hogy éppen a szokatlan kifejezések miatt (  , 
) itt Lukács tradicionális anyaggal dolgozik (E. Richard), de ezt C. C. Hill meggyőzően cáfolja, 
felmutatva, ezek a kifejezések általánosan ismertek voltak ebben az összefüggésben (In: Hellenists. 62. k.). 
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szónak (vö. Jn 19,40; Zsid 10,25).62 A szó előfordulásai alapján tehát egyértelműen megál-
lapítható, hogy itt nem Mózes törvényeinek megváltoztatására63 kell gondolnunk, hanem 
sokkal inkább az arra épülő „szokások” kritikájára. Általában igaznak kell tekintenünk a 
kijelentést, miszerint „a törvényadó Mózes, a Tóra és a szentély nyílt kritikája a palesztinai 
zsidóságon belül nem kaphatott teret.”64 Mindazonáltal a törvény értelmezése meglehető-
sen szerteágazó volt, így esetenként (pl. Jézus törvényértelmezése a hegyi beszédben) a 
bírálók szubjektív megítélése alá esett, hogy egy-egy magyarázat még a „kifejtés” kategóri-
ába, vagy már a „kritika, megváltoztatás” körébe tartozott. Mózes törvénye, konkrétabban 
annak az értelmezése a próféták által Keresztelő Jánosig voltak (Lk 16,16) – ebben az 
összefüggésben pedig pozitív szerepe volt a törvénynek, István sem magát a törvényt ítéli 
meg negatívan (lásd 7,38; illetve azt a tényt, hogy többségében a beszédben megjelenő 
idézetek a pentateuchosból származnak). Ugyan pontosan nem tudhatjuk, István kritikája 
mit foglalt magában, de valószínűleg egyetérthetünk M. Hengellel, aki a vád által emle-
getett kritikát oda sorolja, ahová a törvény mátéi (pl. Mt 5,21.27.31.33.38.43), vagy a márki  
(Mk 2,27k; 7,15.18kk; 10,5) kritikája is tartozik.65 Külön kérdés és továbbgondolásra érdemes, 
hogy ezzel milyen összefüggésben áll Pál törvénykritikája, hiszen később ugyancsak hel-
lenista zsidók illetik kísértetiesen hasonló vádakkal Pált: „Izraelita férfiak, segítsetek! Ez az 
az ember, aki a nép ellen, a törvény ellen és a szent hely ellen tanít mindenütt mindenkit, 
sőt még görögöket is hozott be a templomba és megszentségtelenítette ezt a szent helyet” 
(ApCsel 21,28). Az azonban kétségtelen tény, hogy míg Pál esetében általánosságban van-
nak megfogalmazva ezek a vádak, addig István esetében konkrét tanításokra utalhatnak 
a tanúk. Teológiailag sem lehet egzakt módon összevetni Pál tanítását és István törvényre 
vonatkozó kijelentéseit, hiszen Istvánnál még csak csírájában sem jelenik meg az a gon-
dolat, hogy Jézus a törvény vége lenne (Róm 10,4), arról nem is beszélve, hogy „ha már 
Istvánnál ki akarnánk mutatni Pál alapvető törvénykritikáját, akkor az ő számlájára kellene 
írnunk Pál megigazulástanát is.”66 Abban biztosak lehetünk, hogy István tanítása csakúgy, 
mint Pálé, Jézushoz nyúlik vissza, az igazi kérdés az, hogy vajon a Lukács által Istvánnak és 
körének tulajdonított tanítás Jézus és Pál közötti állomást jelenít-e meg a tan fejlődésében, 
vagy két teljesen különálló fejlődési ágról beszélhetünk? M. Hengel véleménye szerint az 
István beszédében megjelenő krisztológiai megalapozás, miszerint Jézus az – eszkatológiai 

62 Nagyon izgalmas M. Hengel és C. C. Hill azon megállapítása, hogy ha a görög szó Újszövetségen kívüli elő-
fordulásait vesszük alapul: „Inkább beszélhetünk a zsidók tipikus törvényeire alkalmazott hellenizáló körül-
írásról, amihez hozzátartozott a dekalogus első három parancsolata is.” (hengel: i. m. 191.). Továbbá, speci-
álisan Josephus pedig akkor alkalmazza ezt a szót, amikor a pogányoknak magyarázzák a zsidó törvényeket 
(Hellenists, 63). Úgy tűnik, hogy ettől a szó újszövetségi alkalmazása eltér!

63 Az itt szereplő    egyszer sem fordul elő az evangéliumban és az ApCsel-ben is csak ezen az egy he-
lyen. A szó többi előfordulása az Újszövetségben (Róm 1,23; 1Kor 15,51.52; Gal 4,20; Zsid 1,12) pedig semmilyen 
kapcsolatot nem mutat a törvénnyel, vagy a szokásokkal. Ugyanakkor az Újszövetségen kívül találkozunk a 
szónak a törvényre vonatkozásával (Dán 7,25; 1Makk 1,49) – így itt megint csak feltételezhetjük, hogy Lukács 
alkalmazza ezt a kifejezést és nem a tradícióból vette át (vö. hIll: Hellenists. I. m. 63. k.).

64 hengel: i. m. 198.
65 I. m. 191 – B. Witherington elképzelhetőnek tartja, hogy István kritikája Izrael történetének deuteronomista 

értelmezésén alapulna, amit a következő motívumok jeleznének: 1. a zsidók ismétlődő engedetlensége, 2. amit 
Isten prófétái sorozatosan ostoroztak, 3. akiknek szavait visszautasították. Ennek következménye pedig 4. Iz-
rael megítélése. Ezekkel a motívumokkal találkozhatunk pl. 2Kir 17,7–20; Neh 9,26 (itt is megjelenik a próféták 
meggyilkolása) és a 2Kro 36,14–16 (i. m. 262). Jézus törvényértelmezéséhez a hegyi beszédhez kapcsolódóan és 
általában a Máté evangéliumán belül lásd: kókaI nagy V.: A hegyi beszéd. A hegyi beszéd értelmezése a nagyobb 
igazság tükrében. KRE HTK Doktori Iskola – L’Harmattan, Budapest, 2007. 

66 hengel: i. m. 191.
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– alanya a jövőbe helyezett változásnak, sem Pál törvényről szóló tanításának, sem Lukács 
Pál-képének nem felel meg. Pál, amikor Krisztus törvényéről beszél (Gal 6,2; 1Kor 9,21) egy 
korábbi tradícióhoz nyúlik vissza, ami később az apostoli atyáknál jelenik meg ismét (vö. 
Bar 2,667), viszont az már a Lukács által felhasznált logionforrásban is megjelent, a mezei 
prédikáció elején, hogy Jézus az Isten Országa új, eszkatológiai Tórájának az elhozója.68 
Másfelől az azért elmondható a hellenisták és Pál ábrázolásáról Lukácsnál, hogy az ő tó-
rakritikus meggyőződésük, ami magában foglalta a Templom kritikáját is, felfogható Pál 
pozícióváltása analógiájaként.69 Azt mondhatjuk tehát, hogy éppen a hellenista zsidóke-
resztyének lesznek azok, akik Jézus üzenetének eszkatologikus motiváltságú kritikáját a 
törvénnyel kapcsolatban továbbviszik.

Az is valószínűsíthető, hogy a vita egyik sarokpontja a törvény/szokások betartása kontra 
relativizálása volt. Érdekes tény, hogy maga Pál is emiatt kezdi el üldözni Krisztus egy-
házát, aki ugyancsak diaszpóra zsidó volt és magát szigorú elvű farizeusnak tartotta (Fil 
3,4–6). Miután pedig megtér és elkezdi hirdetni a körülmetéletlenség evangéliumát, István-
hoz hasonlóan, őt is a legtöbb támadás a diaszpórák zsinagógáiban, a hellenista zsidóság 
részéről éri (vö. ApCsel 9,29–30; 20,3; 21,27–30).70 mint láthattuk tehát, a kisebbségi lét a 
diaszpórákban élő zsidókat sokkal erősebben kötötte identitásuk jegyéhez, a törvényhez, 
az ehhez kapcsolódó szokásokhoz és ezek betartásához, mint esetenként a többségi létben 
élő palesztinai zsidóságot. Természetesen Palesztina területén is találkozunk olyan cso-
portokkal, akik ragaszkodnak a törvény szigorához és azok aprólékos betartását követelik 
meg minden szimpatizánsuktól (esszénusok, farizeusok), mint ahogyan a diaszpórákból 
származó írásművekben is találunk olyan értelmezéseket, melyek pl. a kultikus törvényeket 
– nyilván többek között a távolság okozta kényszer miatt is – spiritualizálták, allegorikusan 
értelmezték (lásd Philo).71 Ez utóbbi relativizálás viszont a törvényre, a maga teljességében 
nem vonatkozott, sőt inkább egy olyan tendencia jelenik meg alkalmanként, ami a görög 
kultúrával találkozva Mózes személyét a filozófusok sorába helyezi, mint azok legelső kép-
viselőjét (pl. Pszeudo-Aristeas levél, Philo). Így a tóra nem csupán a kiválasztott nép szá-
mára kell alapvető legyen, de az egész emberiség számára. Ezzel szemben megjelenik egy 
olyan vélemény is, amely határozottan elzárkózik a pogányoktól „és csak egy kívánsága 
van velük kapcsolatban, az eszkatológiai megsemmisülésük” – ilyen körből származnak pl. 
a Sibyllinai Oraculumok, vagy a 3. és 4. Makkabeusok könyve.72 Ugyanez a kettősség jele-
nik meg a LXX jelentőségéhez kapcsolódóan is. Míg Philo számára ennek lefordítása egy 
évenként ünnepelendő boldog nap, addig a zsidóság konzervatív tagjai erről kissé máshogy 
vélekednek, ahogyan ez egy későbbi forrásból egyértelművé válik: „A 370 körül (vagyis a 
Római Birodalom krisztianizálódása idején) Palesztinában élt rabbi, Jehuda ben-Sálomtól 

67 „Eltörölte tehát ezeket, hogy Urunk Jézus Krisztus új törvényének, mely nem kényszerű iga, ne olyan áldozata 
legyen, mely emberi alkotás” – mindezt a Barnabás-levél a kultusz kritikája után mondja, amely részben az Ézs 
1,11–13-ra utal. In: Vanyó L.: Apostoli Atyák (Ókeresztyén írók 3), Budapest, 1988, 222.

68 hengel: i. m. 192.
69 Pesch: i. m. 239.
70 Ahogyan R. Pesch megjegyzi a hellenisták gondolkodásában bekövetkező fordulatról, összevetve azt a „páli 

fordulattal”: „Nyilvánvalóan megkönnyítették az ilyen jellegű fordulatot a diaszpóra zsidóságot erőteljesen 
meghatározó bölcsességtradíciók” (i. m. 239).

71 H. Frankemölle: Frühjudentum und Urchristentum. Kohlhammer, Stuttgart, 2006, 243.
72 Walter: Hellenista diaszpóra-zsidók. I. m. 197.
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maradt fenn a következő haggada (Pesiqta Rabbati 5/14,b): Mózes azt kívánta, hogy neki 
adassék meg a misna írásban (ahogy a tóra), ezt Isten megtagadta tőle, mert előre látta, 
hogy a népek (!) a misnát is lefordítják akkor görögre (Izraeltől elvéve azt): azt mondanák, 
hogy a zsidók nem is az igazi izrael. Sokkal inkább azt állítanák (már csak azért is, mert 
a kezükben lenne a tóra görög fordítása): Mi vagyunk (az igazi) Izrael, mi vagyunk Isten 
gyermekei. Csak egy biztosítéka lehetne Izraelnek, mint ellenérv: a misna szóbeli tradíciója, 
amely egyedül rá bízatott, és ezt nem osztotta meg a népekkel.”73

Nyilvánvalóvá vált, hogy Lukács ábrázolásában István ellenfelei olyan zsidók, akik a di-
aszpórából hazatértek az anyaországba. Az is egyértelműnek tűnik, hogy hazatérésüket 
nagy valószínűséggel a vallásosság, a kegyességük motiválta, amiből adódott, hogy alkal-
masint szigorúbban ítélték meg ugyanazt a kritikát, amihez az „őslakos” zsidók hozzá voltak 
szokva, hiszen számos olyan zsidó kisközösségről tudunk, amelyek tanításában megjelent 
valamiféle kritika a hivatalos zsidóság törvénymagyarázata, kultusza ellen. Ugyanakkor 
azért is szigorúbban ítéltek meg mindenféle kritikát, mert ehhez hasonlóval találkozhattak a 
diaszpóra létben alkalmazkodó zsidók körében is. Ezen megfigyelésekből kiindulva viszont 
messze nem érzem olyan fontosnak azt a megkülönböztetést, amit C. C. Hill tesz, kijelentve, 
Lukács figyelmének központjában nem a törvény áll, hanem a zsidóság. „Lukácsnak sokkal 
inkább úgy van szüksége a törvényre, mint Pálnak a Róm 2,17–24-ben.”74 nem gondoljuk, 
hogy ennyire jól elkülöníthető lenne a zsidóság esetében, hogy a kritika a nép ellen, vagy a 
törvény ellen szól. Sokkal inkább valószínűsíthető, hogy éppen a diaszpóra lét érzékenysé-
gében, a mózesi törvényeket ért támadás a népet is érte és fordítva.

Az érme másik oldala és ez talán István csoportjára volt jellemző: a pogány környezetből 
hazatelepült zsidók sokkal tisztábban látták, melyek azok a pontok a zsidó valláson belül, 
amelyek taszítják a pogány érdeklődőket, és melyek azok, amelyek vonzzák. Jézus taní-
tásában megjelenni vélték mindazt, ami a misszió sikerét megítélésük szerint erősíthette 
és ez megszólalt tanításukban. Ez nem állt ellentétben sem a Názáreti tanításával, sem az 
arámiul beszélő zsidókeresztyének tanításával, de más pontokra helyezte a hangsúlyt, más 
tanításokat erősített fel. Melyek voltak ezek a tanítások? B. Witherington véleménye szerint 
a beszéd nem valamiféle apológia, vagy védőbeszéd a hamis vádak ellen, hanem annak 
központi témája az a kritika, ami megszólal a zsidókkal szemben, akik a prófétákat üldöz-
ték, ezzel elutasítva a tanításukat is, ami nem volt más, mint Isten üzenete; illetve az ellen a 
zsidó téveszme ellen emeli fel a szavát, mintha Istent helyhez, adott esetben a Templomhoz 
lehetne kötni.75 Ezt a véleményt kiegészíthetjük a következő megállapítással: István és köre 
tanítása nyilván Jézushoz nyúlt vissza, akinél ugyancsak megjelenik mind a törvény kritiká-
ja, mind a Templomé. Jézus törvénykritikájáról elmondható, hogy annak álszent, képmutató 
alkalmazása, illetve kirekesztő jellege ellen emel szót. Ugyanezt a gondolatot viszik tovább 
a hellenisták is, ahogyan arról fentebb volt már szó. Ami a Templom kritikáját illeti, Jézus 
az evangéliumok tanúságtétele szerint azt azért kritizálja, mert nem céljának megfelelően 
használják, mert kereskedés háza lett az imádság háza helyett: „Az én házam imádság há-
zának fog neveztetni minden nép számára.76 Ti pedig rablók barlangjává tettétek” (Mk 11,17 
par.). A hellenistáknak sokkal súlyosabb kérdés volt – éppen diaszpórából származásuk 
miatt – hogy Isten jelenléte nem köthető egy országhoz és végképp nem egy épülethez, 
legyen az mégoly szent is. Mindezt összegezve megállapíthatjuk, az első vértanút ért vádak, 

73 Walter: Hellenista diaszpóra-zsidók. I. m. 200.
74 hIll: Hellenists. I. m. 69.
75 I. m. 259. 263; Hasonló véleményt fogalmaz meg C. C. Hill is: „Semmi sincsen ebben a fejezetben, ami alátámasz-

taná a széles körben elterjedt véleményt, miszerint István radikális kritikát gyakorolt volna a Templomról, vagy 
a törvényről” (Acts, 139.).

76 A    csak Márknál szerepel, Máté és Lukács ezt elhagyja az idézetből.
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illetve a védőbeszédében megjelenő gondolatok, miközben Jézus tanításából „fejlődtek ki”, 
annak egy speciális olvasatát tárják elénk, amely olvasatnak számos eleme jól levezethető 
a kisebbségi lét megtapasztalásából az anyaországon kívül. Látva a tanítást, azt is megál-
lapíthatjuk, hogy István vádlói és a meglincselésére felbujtók azok a hellenista zsidók, akik 
közül maga István is származott, és akik feltehetőleg István kivégzésében a héber zsidókat, 
azok vezetőit is maguk mellé állították (vö. 1Thessz 2,14kk).77 Véleményünk szerint ezt tá-
masztja alá Pál (Saul) „véletlenszerű” feltűnése is az elbeszélés végén. 

Végezetül vizsgáljuk meg azt a kérdést, hogy milyen viszonyban áll egymással az elhang-
zott vád és István beszéde. A vádakról – amennyiben igazak – elmondható, hogy a zsidó-
ság fundamentumát támadta meg István, hiszen a zsidóság alapvető mondásgyűjteménye, 
a Pirqe Abot nem véletlenül kezdődik ezzel a mondattal: „Mózes a Sínain kapta a tórát”. Ezt 
követi a Tóra köré húzandó kerítés követelménye, majd annak a három dolognak a felsoro-
lása, amin a világ áll: a Tóra, a templomi kultusz és a jó cselekedetek.78 Az pedig egyértelmű, 
ha ezeket támadta valóban István tanítása, akkor „jogosnak” tekinthető a zsidók részéről 
kivégzése is! Érdekes kérdést vet fel azonban Witherington és mások is ehhez kapcsolódó-
an, amikor felhívják a figyelmünket arra, hogy amennyiben a F. Ch. Baur óta széles körben 
képviselt nézetet vesszük alapul, és István beszédében megjelenni véljük éppen azokat a 
motívumokat, amelyek a vádakban hangzanak el (a törvény és Templom kritikája), akkor 
Lukács nem nevezhetné őket hamis tanúknak (6,13). Vagy a másik eshetőség, hogy István 
beszédében nincsen semmi ezekből a vádakból és ez esetben helytálló a tanúk hamissága 
– Witherington ez utóbbi mellett kardoskodik.79 Mások ugyanezt a véleményt képviselve 
arra hívják fel a figyelmet, hogy István hallgatása a vádakkal kapcsolatban már csak azért is 
feltűnő, mivel később Pál (vö. ApCsel 24–25) kifejezetten elutasítja a vádakat.80 a harmadik 
lehetőség: mivel Isten szent és igaz embere, István ellen hangzanak el vádak, éppen azért, 
mert vádak, csak hamisak lehetnek.81 M. Scharlemann pedig hasonló álláspontot képvisel, 
a vádaknak valóban hamisnak kell lenniük, de nem abban az értelemben, hogy ellenkezné-
nek a tényekkel.82 Csupán az tűnik biztosnak: Istvánt kivégezték, halálát hirtelen felindulás-
ból követték el, vagyis meglincselték, amire okot leginkább egy olyan tanítás adhatott, ami 
agresszívvá tette hallgatóit. Ezek azok a tények, amiket biztosan tudunk. Vegyünk ehhez 
hozzá még egy történelmi tényt: Lukács legalább egy generációval később írja művét, mint 
amikor az események zajlanak, amikor a Templom már valóban nem áll – de nem Jézus 
rombolta le, és nem is beszélt erről a szerző által írt evangéliumban (!), hanem a Római 
Birodalom katonái és éppen a zsidók lázadása, szabadságharca, engedetlensége miatt.83 
Vagyis a vádat megcáfolta maga a történelem, az események menete. Mit mondhatunk 
a szokásokról, amelyeket Mózes hagyott ránk? Ugyancsak megállapítható azokról, hogy 
megváltoztak. Ahogyan azt a kifejezés lukácsi alkalmazása mutatta, valóban átalakultak a 
zsidó szokások, a papi szolgálat, a körülmetélés szokása (a keresztyénségen belül feltétle-

77 hIll: Acts. 135. k.
78 hengel: i. m. 196.
79 István beszéde, úgy tűnik, nem válaszol az elhangzott vádakra, vagy legfeljebb részben a Templomhoz kapcso-

lódó tanítás formájában a beszéd végén. A szerző véleménye szerint inkább azt tarthatjuk elképzelhetőnek, 
hogy ezek valóban hamis vádak és István beszédében nem tesz mást, mint figyelmen kívül hagyva a vádakat, 
felmutatja saját igaz tanítását. Nem ártatlanságáról beszél a vádlott, hanem az igazságról (i. m. 258.).

80 hIll: Hellenists. I. m. 53. 
81 „Minden tanúságtétel, ami egy mártír ellen hoz fel bizonyítékokat, csak »hamis« tanúságtétel lehet, mivel 

az igazság ellen szól” (W. L. knox: The Acts of the Apostels. Cambridge, 1948, 25.) In: hIll: Hellenists. I. m. 57. 
továbbá uő. Acts. i. m. 139. k.

82 M. H. scharlemann: Stephen: A Singular Saint. Róma, 1968, 102. In: hIll: Hellenists. I. m. 57.
83 Vö. hIll: Hellenists. I. m. 57.
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nül), az ünnepek megünneplése, ezek mindegyike azonban éppen azért változott meg (az 
egy körülmetéléstől eltekintve – viszont erre vonatkozólag Jézus soha nem nyilatkozott), 
mert a Templomhoz kötődtek.84 Vagyis a vádak hamisságát véleményünk szerint maga a 
történelem bizonyította, ezért azt sem az írónak, sem Istvánnak nem kell megtennie. Ez 
viszont lehetővé tette Lukácsnak azt a „luxust”, hogy István beszédében valóban egy mártír 
bizonyságtételének adjon helyet, aminek célja sokkal inkább olvasói misszionálása és ok-
tatása volt, mint az elbeszélés menetébe való beágyazás. Összefoglalva elmondható: aho-
gyan a megjelenő vádak főképpen a hellenista zsidóknak okoztak problémát, úgy István 
tanításában is a hellenista zsidóság gondolkodása jelenik meg (lásd Pál későbbi tanítását 
és konfliktusait). Ha még pontosabban szeretnénk megérteni ezt az ellentétet, úgy annak 
gyökerét a hellenista zsidóságon belül kell keresnünk és nem a héberek és hellenisták (ke-
resztyének/zsidók) eltérő világszemléletében, teológiai meggyőződésében.

84 Más véleményt fogalmaz meg C. C. Hill, szerinte azért hamisak ezek a vádak, mert Lukács éppen azt kívánja 
bebizonyítani, hogy a zsidókeresztyének általában, de magának Pálnak a kegyességében semmi kivetnivalót 
nem találhatunk (vö. ApCsel 21,21.28 – Pál elleni, ugyancsak hamis vádak); (Hellenists. I. m. 57. k.).
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posztmodern társadalom világát egyre inkább megosztja az erkölcs kérdése. Nem 
lehet azt mondani, hogy a posztmodern ember teljes mértékben erkölcs nélkülivé 
vált volna, amint az sem állítható, hogy a 21. századra az ember erkölcsösebb, mint 
korábban. Kétségtelen tény, hogy az erkölcs napjainkban fontos szerepet foglal el 

a világméretű vitákban, s ezt a helyzetet a napjainkban tetőződni látszó gazdasági világ-
váltság még jobban fokozza. Mindezek mellett egyre élesebbé válik a kérdés az iránt, amit 
jelen írás címében tisztességes társadalom néven nevezek meg. A fogalom Avishai Margalit 
izraeli filozófustól származik, akinek gondolatai ezen a téren egy gyökeres változást jelen-
tenek a modern politikai etika elméletformálása szempontjából. Jelen tanulmányban arra 
törekszem, hogy elsődlegesen Avishai Margalit és Reinhold Niebuhr nézetei alapján felvá-
zoljam egy olyan teológiai etikai válasz lehetőségét, amely elfogadható választ ad a modern 
kor nagy és égető kérdéseire.

Mindezeket annak az elméletnek a háttere előtt fogalmazom meg, amely kimondja, hogy 
a posztmodern társadalom egy rizikótársadalommá vált1, abban az értelemben legalábbis, 
hogy a folyamatos és kikényszerített döntések egyfajta olyan kockázatot rejtenek, amire 
a korábbiakban nem volt példa. Mindez pedig már, akár bevalljuk, akár nem, eminensen 
erkölcsi kérdés is. a döntések hátterében ugyanis nagyon nem mindegy, hogy milyen érde-
kek húzódnak meg, s messze nem mindegy, hogy milyen érvekkel és ellenérvekkel találko-
zunk egy-egy kérdés eldöntésekor. A posztmodern kor egyik alapvető sajátossága ugyanis, 
hogy az eldöntendő kérdésekről értelmes társadalmi vitát lehet folytatni.2

FereNcz ÁrPÁd

A tisztességes társadalom?
Fragmentumok egy posztmodern 
politikai etikához

a

Studia Theologica Debrecinensis
2008. I. évfolyam 1. szám – 38–50. o.

 1 A fogalmat Ulrich Beck német szociológus vezette be. Lásd u. beck: A rizikó-társadalom. Út egy másik 
modernitásba. Budapest, 2003.

 2 Lásd Appel-Habermas diskurzus-etikáját, elsősorban j. habermas: Erläuterungen zur Diskursethik. Frankfurt 
am Main, 1992.

Resümee

Der vorliegende Aufsatz beschäftigt sich mit der Frage, ob eine «anständige Gesellschaft» möglich sei und wel-
ches die Bedingungen und Merkmale einer solchen sind. Der Untertitel «Fragmente zu einer postmodernen poli-
tischen Ethik» ist eine Bezugnahme darauf, was im der ersten Teil der Arbeit als Postmoderne bezeichnet wird: 
Das Verharren ins Essayistischen bzw. die Verweigerung des „Zu-Ende-Denkens”. Die ausgeführten Gedanken 
werden im Anschluss an Avishai Margalit und Reinhold Niebuhr, aber auch im Anschluss an Überlegungen von 
Derrida und Lévinas, sowie Habermas formuliert. Intendiert wird eine Minimalbestimmung einer «anständigen 
Gesellschaft», die mit Hilfe von Begriffen wie dem Fehlen von Demütigung und positiv als Achtung und Anstand 
im gesellschaftlichen Zusammenleben beschrieben wird. Im letzten Teil der Arbeit wird in aller Bruchstückhaf-
tigkeit der Frage nach dem Verhältnis von Ethik und Politik nachgegangen. Dabei wird die öffentliche Relevanz 
theologisch-ethischer Aussagen besonders hervorgehoben.
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Az érvek és ellenérvek ütköztetése azonban nem csupán olyan kérdésekben jelentkezik, 
mint pl. a modern ökológiai etika, de fokozottan megfigyelhető más olyan területeken is, 
amelyek valamilyen módon a társadalom szélesebb köreit is érintik. A szociológia azon 
megfigyelése, hogy a posztmodern korban a nyilvánosság tere megszűnt, s a homogén nyil-
vános tér helyébe a heterogén nyilvános terek léptek, mélyen meghatározza a teológiai eti-
ka helyzetét is. Különösképpen a politikai etika tekintetében figyelemmel kell lennünk arra 
a kétségbe nem vonható tényre, hogy a megváltozott társadalmi, politikai helyzet lehetősé-
get teremt a teológiai etika számára, a genuin keresztyén teológiai megközelítés bevitelére 
a nyilvános párbeszédbe. Mindezen tényezők mellett arról sem szabad megfeledkeznünk, 
hogy az egyháznak és ezen belül a teológiának, mint az egyház „kritikai funkciójának”3 
mennyire fontos szerepe van az egyház saját és sajátos üzenetének megszólaltatása szem-
pontjából.

Mindezeknek a figyelembe vételével fel kell tennünk a kérdést, hogy mit is jelent a dolgo-
zat címe, s mire vonatkozik az alcímben a posztmodern kifejezés.

1. Fogalmi tisztázás

a tisztességes társadalom, mint fogalom nincsen igazán otthon a 21. század teológiai eti-
káiban, de nem igazán találjuk meg a politikai etika szélesebb körében sem. A tisztessé-
gesség, mint erény, mintha eltűnt volna a politikai etika látóköréből, s az etikában is szinte 
háttérbe szorulni látszik. André Comte-Sponville kis könyve a nagy erényekről4 ebben a 
kérdésben mintha némi áttörést hozott volna az 1990-es években, de nem látom ennek 
továbbélését a modern politikai elméletformálásban. Úgy tűnik, sokkal hatásosabb John 
Rawls igazságosságelmélete, vagy az újabb irodalomban Nicholas Wolterstorff munkája az 
igazságosságról5. Az alapvető probléma azonban, legalábbis meglátásom szerint, ezekkel 
a munkákkal az, hogy mindegyikben Kant azon alapvető téziséből indulnak ki, hogy az 
ember a priori erkölcsös lény.

A probléma csak ott van, hogy a 20. század elsősorban is arra mutatott rá, hogy az ember 
nemhogy nem a priori erkölcsös, sőt képes arra, hogy a legalapvetőbb erkölcsi kérdéseket 
is figyelmen kívül hagyva döntsön, amennyiben az érdekei ezt így kívánják. Úgy tűnik te-
hát, mintha Schopenhauer pesszimista jóslata válna valóra, hogy az egyetlen mozgatóerő, 
amivel az embert mozgásra lehet bírni, az az önzés. Mindezekkel a kétségtelen tényekkel a 
keresztyén teológiai etikának is szembe kell néznie, ugyanakkor szükséges felmutatni egy 
másik lehetőséget és alternatívát.

Dolgozatom címében olyan fogalmat használok, amely éppen látszólagos minimalizmu-
sa miatt alkalmasnak látszik arra, hogy az így megfogalmazott nézetek ezen az alapon 
párbeszédképesek maradjanak a társtudományok, elsősorban a filozófia és a társadalomtu-
dományok nézeteivel. A tisztességesség ebben az összefüggésben tehát egy olyan minimu-
mot jelent, amelynek betartására a különböző nézeteket képviselő nyilvános térben szerep-
lő ágensek képesek. Miután a keresztyén teológiai etika nemcsak reakció, hanem minden 
esetben akció is, szükségesnek látszik a fogalomnak egy olyan keresztyén megközelítését 
adni, amely segíthet az erkölcsi döntéskényszerben levő embereknek. Első megközelítés-
ben maradjunk tehát margalit meghatározásánál, aki szerint egy tisztességes társadalom 
„leküzd minden olyan jelenséget, amely okot adna a társadalom tagjai számára, hogy ma-

 3 Lásd k. barth: Kirchliche Dogmatik. München–Zürich, 1932–1967, I/1, 265.
 4 a. comte-sPonVIlle: Kis könyv a nagy erényekről. Budapest, 2001.
 5 n. WolterstorFF: Justice. Oxford, 2008.
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gukat joggal megalázottnak érezzék.”6 Dolgozatom címében a kérdőjeles megközelítés arra 
kíván figyelmeztetni, hogy egyáltalán nem magától értetődő és természetes egy, a fenti 
értelemben vett tisztességes társadalom léte.

Kérdésünk, amelyet jelen dolgozat címével kapcsolatosan fel kell tennünk az, hogy mit 
is ért jelen írás szerzője a posztmodern fogalma alatt. Mivel a fogalom maga is sokat vi-
tatott, de ennek ellenére, vagy éppen ezért nagyon sokat használt, szükségesnek látom 
tisztázni azt, hogy a posztmodern alatt Francois Lyotard klasszikus megfogalmazásához 
kapcsolódva7 elsődlegesen egy világlátást, vagy talán helyesebben egy felismerést értek. 
Ezen felismerésnek a lényege, hogy a II. világháború után, a 20. század ötvenes éveiben az 
európai kultúra egy sajátos és új szakaszba lépett. Ennek a szakasznak a jellemzője a nagy 
metaelbeszélések feloldódása, melyek mindaddig az európai kultúra képét meghatározták. 
ezen metaelbeszélések, amelyek közé a keresztyén hagyományt is be kell sorolnunk, a 20. 
század végére, illetőleg századunk elejére teljességgel elvesztették általánosan megkötő 
erejüket. Lyotard felfogásában ez a fejlődési irány egyértelműen pozitívnak tekinthető, hisz 
ezzel az ideológiák rabságából szabadult meg a modern ember. Mindezzel egyidejűleg 
azonban, jól megfigyelhető változáson ment keresztül a modern ember identitásának ala-
kulása is, s ez mindenképpen kihat minden olyan elképzelésre vagy véleményre, melynek 
tárgya – ilyen vagy olyan formában – a modern ember. Markus Gasser találóan állapítja 
meg ebben a kérdésben, hogy a posztmodern jelenség legvilágosabban abban ragadható 
meg, hogy a gondolkodás elvesztette azon sajátos jellegét, amely szerint a dolgokról és 
jelenségekről való gondolkodás végső célja, a dolgok végiggondolása, tekintettel azok vég-
ső következményeire.8 A posztmodern filozófiai gondolkodást véleménye szerint egy na-
gyon is alapvető nyitottság jellemzi, amely minden eddigi hasonló törekvésnél alapvetőbb, 
s ilyenformán alapvető változást is jelent.9 Foucault-ra hivatkozva azt lehet mondani, hogy 
a filozófián belül az igazi paradigmaváltást az okozta, hogy a filozófia mára „az igazsághoz 
való változó viszonyunkról való gondolkodást” jelenti.10 ennek értelmében a teológiának is 
érdemes végiggondolnia saját helyzetét, különös tekintettel a posztmodern életfelfogásra és 
a rendszerben való gondolkodás veszélyeire. Lyotard a posztmodernnel kapcsolatban arra 
is figyelmeztet, hogy egy-egy kijelentés relevanciája abban áll, hogy „új gondolatokra ihlet”, 
szünet nélkül „új kitételekre és játékszabályokra” késztet.11

ebben a sajátos helyzetben minden eddiginél szükségesebb a morál, az erkölcs jelenléte, 
s minden eddiginél fontosabb, hogy a teológiai etika mit tud, és mit akar kommunikálni 
ebben a sajátos helyzetben. Jelen bevezető nem teszi lehetővé, hogy arról a lehetőségről 
értekezzek, amely a fent felvázoltak szellemében nyílik meg, de engedtessék meg utalnom 
arra a tényre, hogy amennyiben a mai kor emberének elméletképzését valóban ez jellemzi, 
úgy nagyon jó lehetőség kínálkozik a teológia nyilvános jelentőségének felértékelésére. 

 6 a. margalIt: Politik der Würde. Über Achtung und Verachtung. Berlin, 1997, 25.
 7 j. F. lyotard: Das postmoderne Wissen. Bécs, 1997.
 8 m. gasser: Die Postmoderne. Stuttgart, 1997, 24.
 9 „A mai filozofálás egyik iránya azonban ennél továbbmegy. Nyitottsága alapvetőbb és éppen ezért meghatáro-

zóbb. Ellenáll a végiggondolásnak, mint célnak s az esszét választja munkamódszeréül: elkezdeni, elvetni, ismét 
elkezdeni, tévedni és mindent újrakezdeni, nem hinni a végben, csupán csak az elért eredmények ideiglenessé-
gében, mely a későbbi munka számára a revideálást szükségszerűvé teszi.” gasser: i. m. 26.

10 gasser: u.o.
11 Lásd lyotard: i. m. 185.
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Mindennek érdekében azonban szükséges elkerülnünk a rendszergondolkodás alapvető 
csapdáit, melyek egy ideológiai kényszer felé vinnék teológiai gondolkodásunkat, mint ami-
re a múltban már volt példa.12

2. Tisztességes társadalom = erkölcsös társadalom?

Nem véletlenül fogalmaztam a címet kérdésként, ugyanis a jelen kor helyzete szükségessé 
teszi az e kérdésről való kritikus gondolkodást. A Kant nyomán felépült és kialakult új-
kori etikában ugyanis egyfajta naiv idealizmusként figyelhető meg annak a posztulálása, 
hogy mivel az ember erkölcsös lény, azon társadalom, amelynek tagjai egy tisztességes 
rendet tartanak meg, egyben egyértelműen erkölcsös társadalom is. Teológiai etikánkban 
Reinhold Niebuhr volt az, aki tévedhetetlen biztonsággal mutatta fel azt, hogy az egyén és a 
közösség érdekei és erkölcse között szakadék tátong, amelyet a mindenkori gondolkodók-
nak komolyan kell venni.13 ilyenformán automatikusan nem állítható ma már, egy mégoly 
tisztességes társadalomról sem, hogy egyben erkölcsös is lenne. az erkölcsösség ugyanis 
egy olyan kategóriát jelent, amely nem automatikus velejárója a betartott és betartatott 
társadalmi szabályoknak. Kérdésünk tehát éppen az ideológiaképzés lehetősége miatt int 
komoly szembenézésre a kérdéssel, milyen is lehet az erkölcsös társadalom. Babits mihály 
a sajnos igen kevéssé ismert regényében, az „Elza, a pilóta, avagy a tökéletes társadalom”-
ban látnoki éleslátással hívja fel a figyelmet az ideológiaképződés veszélyeire, s ezt nem 
ártana ma is komolyan venni.

Fel kell tennünk tehát a következőkben a kérdést, hogy mi is jellemzi a tisztességes tár-
sadalmat, legalábbis abban az értelemben, ahogyan Margalit azt érti, s meg kell vizsgál-
nunk azt, hogy milyen mértékben elfogadhatóak ezek a tézisek a keresztyén teológiai etika 
számára. Egy tisztességes társadalomnak szükségképpen vannak olyan ismérvei, amelyek 
minden különleges megszorítás nélkül meghatározhatóak. ebben az értelemben a tisztes-
séges társadalom meghatározó elemei elkülöníthetőek anélkül, hogy ezzel még valamifajta 
értékítéletet fogalmaztunk volna meg azok tartalmára, vagy esetleg egyenesen azok rele-
vanciájára nézve.

Margalit rendszerében a tisztességes társadalom ismérveként nevezi meg a megalázás 
hiányát, a tiszteletet, illetőleg a tapintatot. Mindhárom fogalom nem pusztán csak az empiri-
kus jelenségekhez kötött, de mindegyiknek vannak olyan érzelmi komponensei is, melyek 
az érzelmek és az etika összefüggésére figyelmeztetnek. Joggal tehető fel a kérdés, hogy a 
felsorolt, szinte már erénynek minősíthető ismérvek milyen mértékben jelentenek abszolút 
kategóriákat, s milyen mértékben inkább valamifajta szubjektív ítéletalkotás részei. A fen-
tebb kifejtettek szellemében, miszerint a teológiai gondolkodásnak is fel kell és fel is lehet 
vállalnia az esszé jelleget, elfogadhatónak tartom jelen ismérvek alkalmazását abban bízva, 
hogy a Lyotard által az új gondolatok születésére való késztetésnek nevezett momentum 

12 Lásd a közelmúlt teológiai gondolkodásának értékelését Fazakas Sándor habilitációs értekezésében, jóllehet 
ott más érdeklődéssel. Fazakas sándor: Emlékezés és megbékélés. A múlttal való szembesülés egyházi és teo-
lógiai kritériumai. Budapest, 2004. Jellegzetes és elgondolkoztató értékelése. „Pedig éppen ott érhető tetten 
az egyház tulajdonképpeni vétke, ahol hiányzik a hit és a bizalom, ahol a teológia az ember ügyét tematizálja az 
„Isten ügye” helyett, ahol az igén való tájékozódást leváltja a korszellemre való figyelés” (59. old.). Kétségtelen 
tény, hogy a korszellemre való figyelés tette teológiai gondolkodásunkat a múltban erősen ideologikussá, s 
okozta mindeközben a teológia eltűnését a nyilvános társadalmi viták tereiről. Ennek az örökségnek a kritikus 
felvállalása kell meghatározza etikai gondolkodásunk fejlődését a következő időszakban. 

13 r. nIebuhr: Moral man and immoral society. New York–London, 1948, 257.
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ezekben az elemekben is megtalálható. Bernard Williams különbséget tesz érzelmek tekin-
tetében a „vörös” és „fehér” érzelmek között. Felfogásában a „vörös érzelmek” hatására az 
ember elpirul, míg a „fehér érzelmek” hatására elsápad. Erkölcsi szempontból első esetben 
a másik szemébe nézve pirulunk el, második esetben saját lelkiismeretünkkel szembe-
nézve sápadunk el.14 A tisztességes társadalom feladata az lenne, hogy mind a „vörös”, 
mind a „fehér” érzelmek tekintetében olyan helyzetet teremtsen, amelyben ilyen „érzelmi 
határhelyzetek” nem állnak elő, illetőleg kezelésük bizonyos jól szabályozott keretek között 
marad. az ehhez szükséges jogi és társadalmi keretek megteremtése a „tisztességes társa-
dalom” feladata, mely ebben az esetben az erkölcsös társadalom ismérvét is betöltené.

(1.1.) Amennyiben a tisztességes társadalmat jellemezni kell, úgy első renden a megalázás 
hiánya kínálkozik, mint kézenfekvő lehetőség. Természetesen, saját társadalmi valóságunk 
kontextusára gondolva, joggal tehető fel a kérdés, megalázó-e a társadalom szerkezete, s 
amennyiben igen, úgy nem tekinthető már tisztességesnek. Érdeklődésem középpontjában 
ez esetben azon, nem a pillanatnyi empirikus valóságot tükröző kérdés áll, hogy lehetsé-
ges-e, s amennyiben igen, miként, egy megalázás nélküli társadalmat elképzelni. A kérdésre 
azért sem egyszerű válaszolni, mert némelyek szemében a conditio humana puszta léte is, 
pl. a tény, hogy öregszünk, elég okot ad a megalázottság érzésére. Ennek az álláspontnak 
a továbbgondolása vezetett el a némely nyugati társadalmakban elfogadott aktív eutanázia 
kérdéséhez, mert a megalázottság érzését a méltóság kérdésköréhez kapcsolták, s követ-
keztetésképpen a megalázó helyzet minden módszerrel való megszüntetése erkölcsös tetté 
vált. Kétségtelen tény, hogy ilyen messzire is lehet menni, de a keresztyén teológiai etika 
számára a biblikus alapok e tekintetben is megálljt parancsolnak. Mindez azonban nem 
valamiféle ideológiai zsarnokság jegyében, hanem a keresztyén hitreflexiók értelemszerű-
en meghatározó forrásának erejénél fogva. A keresztyén ember számára a megalázottság 
különleges jelentőségű, amint azt a Mt 27,28–31-ben leírt szenvedéstörténet is felmutatja. 
A szenvedő Krisztus egyben megalázott is. Azt jelenti-e ez, hogy ennek értelmében a ke-
resztyén embernek mindenfajta megalázást szó nélkül el kell tűrnie? Nyilvánvaló, hogy 
erre a kérdésre csak határozott nemmel lehet adekvát módon megfelelni. A keresztyén 
teológiai etika sok renden hívja fel figyelmünket arra a tényre, hogy a megalázott Krisztus 
éppen ebben a megalázottságában ad példát a megalázottakkal való szolidaritásra, hisz 
megalázottságában megmarad annak az igaz embernek, aki az ítéletben az ember helyére 
állt.15 Látható tehát mindebből, hogy a megalázás, mint fogalom a keresztyén teológiai etika 
számára sem mellékes, vagy éppenséggel elhanyagolható. Mindenképpen megállapítható 
azonban az, hogy a keresztyén teológia szemszögéből a megalázás kizárólag az emberhez 
kapcsolódó lehetőség. Csakis az emberek tudnak megalázni, azaz valakit az egyéni önér-
zetében, emberi voltának legmélyén megsérteni. Ennek következtében a teológiai etika ezt 
a tényt az eredendő bűn következményeként kezeli, s Isten bűnt megbocsátó kegyelmének 
rendeli alá. A megalázás puszta ténye azonban még messze nem vezet minket tovább azon 
kérdés megválaszolásában, hogy létezik-e, legalábbis elméleti szempontból azon lehetőség, 
hogy a társadalom nem sérti, és nem alázza meg a társadalmi életben, karácsony Sándor 
szavaival élve a „társas létben” résztvevő szubjektumokat. A Biblia által elénk rajzolt kép 
e tekintetben nem hoz nagyon sok pozitívumot. Úgy tűnik, mintha az ott felvázolt társa-
dalmi struktúrák mindegyike valamiféle olyan sebezhetőséget hordozna, amely gyakorla-
tilag szinte lehetetlenné teszi a kitűzött cél, azaz az embert tiszteletben tartó társadalom 
megvalósítását. A társadalmak megítélésénél mindenképpen figyelembe kell venni, hogy 
legalábbis a megalázás tekintetében két alapvető nézettel találkozhatunk: az anarchista és 

14 A gondolatokat idézi margalIt: i. m. 149.
15 Ld. k. barth: Die Kirchliche Dogmatik. München–Zürich, 1932–1967.
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a sztoikus nézettel.16 Előbbi szerint minden társadalmi formáció bevallottan, vagy be nem 
vallottan, de korlátozza az ember szabadságát, ennek következtében minden társadalmi 
rend megalázó, míg második esetben semmilyen társadalmi rend nem képes megalázni, 
s ilyenformán egy nem tisztességes társadalom el sem gondolható.17 margalit felfogásában 
egy társadalom akkor nem tisztességes, ha tagjai okot éreznek arra, hogy a társadalmi in-
tézmények őket megalázzák.18 Ebben az összefüggésben nyernek a jogok jelentőséget. Az 
egyének jogai, amelyeket a keresztyén teológiai etika különösen is kiemel, adott esetben 
ellentétben állhatnak a társadalmak vélt, vagy valós érdekeivel. Vittorio Hösle nagymonog-
ráfiája az igazságos állam kérdésének tárgyalásakor már azzal indít, hogy egyáltalán nem 
természetes az államról, mint olyanról beszélni, hisz a történelem arra tanít, hogy igazából 
csak saját rendezőelveik alapján rendeződött államalakulatokról beszélhetünk, amelyek a 
maguk rendjén igyekeztek másokat bekebelezni és saját rendszerüket azokra rákénysze-
ríteni.19 Természetesen vonatkozik mindez az államnak, mint olyannak az alapját képező 
társadalmi rendszereikre is. Hogy mégis a társadalomról, mint olyanról beszélek, annak 
oka abban keresendő, hogy fragmentumom egy posztmodern útkeresés attól a vágytól 
vezetve, hogy rátaláljunk egy nem ideologikus paradigmára, mely a modern politikai etika 
számára meghatározó lehet.

(1.2.) a tisztességes társadalom másik meghatározó eleme a tisztelet lehet. a tisztelet, 
mint fogalom, és mint érzés, meglehetősen komplex, és nehéznek látszik egy olyan vegytisz-
ta definíció meghatározása, amely minden tekintetben lefedné mindazt, amit kulcsszavunk 
jelent. mindenesetre egy rekonstrukciós kísérletnél figyelnünk kell a fogalom filozófiai leter-
heltségére és annak gyökereire. abban az értelemben, amint fogalmunkat ma használjuk, 
azaz morális értelemben először Kant filozófiájában találkozunk vele. Némely kutatók szerint 
Kant egész etikája egyenesen „tiszteletetikának” nevezhető.20 Első alkalommal még a latin 
„reverentia” formájában találhatjuk meg a kanti életműben; az Erkölcsök metafizikájában.21  
A fogalom első elemzésével a Grundlegung zur Metaphysik der Sittenben találkozunk. Kant 
tézise oda vezet, hogy a tiszteletet egy, „az értelem által keltett érzelemnek” nevezi.22

Ennek értelmében viszi aztán tovább a gondolatot Fichte és így jelenik meg az újkori, 
majd késő újkori elméletekben a tisztelet, mint a modern politikaelmélet egyik meghatá-
rozó eleme. Mindez azt is jelenti, hogy a politikai elméletképzésben és valamilyen szinten 
a politikai gyakorlatban is megjelenik a felvilágosodás egyik vívmányaként a tisztelet. Két-
ségtelen azonban, hogy a fogalom maga, éppen annak érzelmi tartalma miatt nem egysze-
rűen körülírható, amiképpen nem is helyettesíthető semmilyen más kifejezéssel. Mindezek 
ellenére a tiszteletnek, mint a másik emberrel való találkozás fontos elemének nem csupán 
az interperszonális viszonyokban van helye. E. Lévinas a posztmodern kor egyik vezető 
teoretikusa írja, hogy „egy emberrel találkozni annyit jelent, mint egy talány által ébren 
tartani.”23 Kétségtelen, hogy Lévinas megállapítása találó és az interperszonális viszonyokra 
vonatkoztatva kitűnően csatlakoztatható a tisztelet nagyon is alapvető kérdéséhez. Mind-
azonáltal feltehető a kérdés, miként viszonyul mindez a meglévő társadalmi struktúrákhoz, 

16 Lásd margalIt: i. m. 23. k. 
17 Lásd margalIt: i. m. 44.
18 Lásd margalIt: u.o.
19 V. hösle: Moral und Politik. Grundlagen einer politischen Ethik für das 21. Jahrhundert. München, 1997, 769.
20 Lásd r. eIsler: Kant Lexikon. Zürich, 1989. 
21 Lásd I. kant: Metaphysik der Sitten. Tugendlehre. Akad. Ausg. 6, 402.
22 „Achtung ist ein […] von Vernunft bewirktes Gefühl” I. kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Akad. 

Ausg. 5,73. kk.
23 e. léVInas: Die Spur des Anderen. Untersuchungen zur Phänomenologie und Sozialphilosophie. München, 1993, 

120. „Einem Menschen begegnen heisst, von einem Rätsel wachgehalten werden.”



Ferencz Árpád – A tisztességes társadalom? 
Fragmentumok egy posztmodern politikai etikához Tanulmányok

44 4544 45

illetőleg miként lehet ezt átvinni a társadalmi struktúrák működésére. Kétségtelen, hogy az 
ideálként megfogalmazott gondolat kiválóan alkalmas lenne a társadalmi struktúrák olajo-
zott működéséhez, de nem szabad elfelejtkeznünk arról, hogy a valóságban az empirikus 
társadalmat sokkal inkább a „rizikótársadalom” jellemzi, mint bármi más. azt kell tehát 
mondanunk, hogy a tisztelet terén meg kell elégednünk egy jóval visszafogottabb elkép-
zeléssel. Kétségtelen tény azonban, hogy a tisztelet valamifajta formájában ma is jelen van 
társadalmi berendezkedésünk mélyemlékezetében. azt jelenti ez, hogy sok esetben nem is 
ismert már a tisztelet oka, de mégis megtalálható a tisztelet valamilyen formája.

Kérdésünk, hogy a keresztyén teológiai hagyomány mit is tesz ehhez a képhez hozzá. 
Visszatekintve, a mögöttünk levő évszázadok keresztyén hagyományai magától értetődő 
természetességgel hozták magukkal a tisztelet, mint alapvető érték gondolatát, s ez még ab-
ban az esetben is igaz, ha ezt néha egészen sajátosan fejtették ki.24 a jézusi etika által kínált 
alapok a tisztelet fontosságára figyelmeztetnek. Kimondható tehát, hogy a keresztyénség 
saját és sajátos örökségként kezeli a tisztelet kérdését, de mindez ugyanabban az időben 
komoly figyelmeztetés is a teológiai etika számára.

a 20. század egyházatyja, karl Barth nagyon határozottan figyelmeztet ennek a komo-
lyan vételére, amikor a kérdést az Isten szabadon hozzánk forduló kegyelméhez kapcsolja, 
és azt írja, hogy ennek fényében kell a másik ember iránt tiszteletet mutatnunk.25

A posztmodern etikai gondolkodás számára különösképpen a politikai etika területén 
jelentősek Lévinas gondolatai, aki a Másik ember másságának komolyan vételével egy-
idejűleg arra az erkölcsi kötelezettségre figyelmeztet, melyet ez a másság a mindenkori 
cselekvő szubjektumra ró. A társadalmi együttélésre kiterjesztve, s a tisztességes társada-
lom ideálját szem előtt tartva törekednünk kell lévinasi fogalommal a „másik arcának meg-
őrzésére”.26 Politikai etika szempontjából vonatkozik és vonatkozhat mindez nem pusztán 
az interperszonális viszonyokra, hanem a közösség arculatának megőrzésére is, de ez a 
kérdés, s benne az identitás teológiai gyökere túlságosan is messze vezetne. Megállapítható 
azonban már az eddigiekből is, hogy a keresztyén politikai etika, s a vele párbeszédre kész, 
a transzcendenst komolyan vevő filozófiai etika olyan elemnek tekinti a tiszteletet, amely 
a tisztességes interperszonális viszonyok, s következtetésképpen a tisztességes társadalom 
mérföldköve lehet.

ebben az összefüggésben figyelni kell arra is, hogy az egyének és a társadalom leg-
nagyobb érintkezési felülete a jogszabályok, illetőleg azok alkalmazása. A jogszabályok 
szándékuk szerint olyan viselkedési normákat kodifikálnak, amelyek az egyének számára 
jogokat és kötelességeket fogalmaznak meg. Végzetes tévedés azt hinni, hogy a jogoktól el-
választott kötelességek önmagukban biztosítanák a társadalom jó működéséhez szükséges 
szabályozó erőt, de ugyanakkor fordítva sem lehet ezt állítani. A jogok és kötelességek egy-
máshoz való viszonyát a társadalmi együttélés normái határozzák meg. Lévinas elképzelé-
sében az emberi jogok a másik jogaiként és számomra elkötelezettségként értendők. Ebben 
az összefüggésben tűnik számomra fontosnak Derrida meglátása, aki arra figyelmeztet, 

24 A kérdésssel kapcsolatosan számtalan irodalmi mű megemlíthető, mint amelyek a tisztelet különböző mód-
jait fejtik ki és magyarázzák. E helyen a hosszú felsorolás helyett csak utalnék a római katolikus teológus,  
e. dreWermann: Giordano Bruno c. könyvére, vagy dante Isteni Színjátékának purgatórium színjére.

25 „Szabad ma hitben Jézus Krisztusra hallgatva hallanunk, hogy az ember kedves Isten számára. Ebből következik 
a tapintat, a tisztelet az ember iránt. Erre azért is szükség van, hogy meggyőződéssel harcoljunk egy olyan 
életrendért, melyben mindenkinek jogai és kötelességei vannak, s meggyőződéssel harcoljunk ugyanakkor azt 
erősebb joga ellen, mely a gyengétől csak azért, mert gyengébb, elvitatja az önálló léthez való jogot.” K. barth: 
Unsere Kirche und die Schweiz in der heutigen Zeit. Zollikon, 1940, 174.

26 Vö. e. léVInas. Jenseits des Seins oder anders als Sein geschieht. München, 1998, 7.



44 45

Tanulmányok
Ferencz Árpád – A tisztességes társadalom? 

Fragmentumok egy posztmodern politikai etikához

44 45

27 j. derrIda: Gesetzeskraft. Der mystische Grunde der Autorität. Frankfurt am Main, 1991, 44–46.
28 Vö. derrIda: Gesetzteskraft. 47–48.
29 h.-g. geyer: Das Recht der Subjektivität im Prozess der Vergesellschaftung IN Andenken. Tübingen, 2003, 381.
30 Lásd Th. W. adorno/j. habermas/ r. dahrendorF/ k. r. PoPPer/h. albert/h. PIlot: Der Positivismusstreit in der 

deutschen Soziologie. Neuwied 196. 19.

hogy az igazságosság, mint a jogalkotás alapvető és meghatározó eleme nem egyfajta ki-
számított és egyenlő mérték, még csak nem is egy elosztó rendszer, hanem egyfajta aszim-
metrikus elkötelezettség a másik ember felé, annak „arcának megőrzése érdekében”.27 
Ilyenformán az igazságosságból következő tisztelet meghatározó kell legyen a társadalmi 
együttélés számára, s különösképpen a politika területén kellene ennek megmutatkoznia. 
Mindenképpen figyelembe kell azonban venni azt, amire Derrida és Lévinas gondolkodása 
figyelmeztet. nem lehet kritika nélkül elfogadni mindazt, amit a jogrendszer automatizmus-
ként próbál a társadalommal elfogadtatni. Igaz ugyan, hogy mindenkit ugyanazon jogok 
illetnek meg, s az egyenlőség elve az igazságosság mellett nagyon is mélyen beleivódott 
társadalmi köztudatunkba, de nem lehet nem látni, hogy a jogok puszta gyakorlása még 
messze nem jelenti azt, ami a jog lényege, ti. a másik másságának elfogadását és komolyan 
vételét.28

(1.3.) Margalit elképzeléséhez kapcsolódva, a tisztességes társadalom harmadik jelentős 
ismérve a tapintat. A tapintat fogalomtörténetileg szorosan kapcsolódik az előbbiekhez, s 
mint olyan, némely területen fedi is a tisztelet fogalmát. mindazonáltal nem mondható és 
nem posztulálható, hogy a két fogalom ugyanazt jelenti. Ha megmaradunk az előbbiek-
ben megfogalmazottak szellemében, a másik ember másságának megőrzése és arcának 
megőrzése mellett, úgy a tapintatban egy olyan elemet kell látnunk, amely különösképpen 
kiemeli az interperszonális viszonyok fontosságát.

A tapintat, mint erény, szintén nem található meg a klasszikus nagy erénykatalógusok-
ban, de nem lehet eltekinteni tőle, már amennyiben komolyan vesszük a tisztességes tár-
sadalom megteremtésére irányuló törekvéseket. Ebben az értelemben a tapintat megkerül-
hetetlen része emberi kapcsolatainknak, s éppen ezért foglalkoznunk kell vele a politikai 
etika kérdéskörén belül is. Joggal tehető fel a kérdés, hogy milyen értelemben meghatározó 
paraméter a tapintat, ha egy komplex érzésről, és nem egyfajta kodifikált elvről van szó.  
A tapintat szorosan kapcsolódik a másik ember másságának az elismeréséhez, illetőleg ah-
hoz, hogy a másik ember privát szféráját milyen mértékben tartjuk tiszteletben. A teológiai 
etika különlegesen is fontos feladata, hogy ebben az összefüggésben felmutassa a tapintat 
keresztyén teológiai gyökereit. Ha azonban már a fogalom meghatározásnál is gondban 
vagyunk, még nehezebbnek tűnik mindezt a megfelelő teológiai kontextusban elhelyezni. 
Hans-Georg Geyer a „Das Recht der Subjektivität im Prozess der Vergesellschaftung” c. 
tanulmányában világosan és félre nem érthetően állást foglal a szubjektumok szubjekti-
vitáshoz való joga mellett, s külön felhívja a figyelmet a társadalmak objektivizálódására, 
mint veszélyforrásra.29 Meglátása szerint egy „objektivizálódott” társadalomban a szubjek-
tumok politikai érdektelensége, letargiája és apátiája folytán szabad az út a szubjektumok 
objektiválódása, s ezzel az objektív fogalmak mögé rejtett ideológiák felé is, melyek ter-
mészetüknél fogva hajlamosak az egyént semmibe venni. Geyer Adorno figyelmeztetésére 
emlékeztet, aki szerint: „A totalitás, provokatívan fogalmazva nem más, mint a társadalom, 
mint önmagában vett tárgy (Ding an sich) a tárgyiasodás minden vétkével együtt.”30
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Persze, kérdéses lehet ezek után, hogy mi köze is van mindehhez a tapintatnak. A kérdés 
megválaszolásánál figyelembe kell vennünk, hogy egy teljes mértékben tárgyiasodott, és 
ezzel objektivizálódott világban nincsen szükség tapintatra. A szubjektumok megléte, s 
azok megőrzése a tárgyiasodás nagyon is reális veszélyétől – ehhez a tapintat politikai 
erénye szükséges.31 

Karl Barth világos látással már a II. világháború után figyelmeztetett a tárgyiasuló szub-
jektumok veszélyére, amikor egy 1945-ös írásában arra hívta fel a figyelmet, milyen veszé-
lyeket rejt egy „fiktív tárgyiasság szolgáivá” lenni.32 Ennek a fiktív tárgyiasságnak nincsen 
szüksége a tapintatra, s mégis úgy tűnik, a 21. században egyre inkább ez határozza meg 
politikai-társadalmi vitáinkat. A Frankfurti Iskola által bevezetett természettudományos vi-
lágkép, mely jó okkal harcol a mítosz és a mitikus nyelv ellen, egyfajta új, szekularizált 
metafizikát hozott létre, mely éppen a kontrollinstanciák hiánya miatt komoly veszélyeket 
hordoz a társadalom egészére nézve. Fennáll ugyanis a veszély, hogy a nyugati kultúra 
lényegében rejlő totalitárius vonások, melyeket a posztmodern gondolkodás nem tudott 
eltüntetni, alapjaiban változtatják meg az európai humanista örökséget. Ebben az esetben 
úgy tűnik, mégis Alain Badiou-nak van igaza, aki az évszázadról szóló könyvében az ember, 
mint szubjektum eltűnéséről beszél.33

A tapintat kérdésére visszatérve, s annak szerepét vizsgálva egy tisztességes társadalom 
felépítése felé megtett úton külön ki kell emelnünk a tapintat szerepét az emberek szociális 
tisztességének megóvásában. Habermas egyik, az igazságosságról és a szolidaritásról írott 
munkájában vitába száll L. Kohlberg azon tézisével, hogy individuummá csak a szocializá-
ciós folyamat révén válik valaki, s minél jobban belenő a társadalomba, annál több szociális 
kapcsolatra kényszerül, s ennek a helyzetnek a következménye Kohlberg erkölcsfelfogásá-
ban a tisztelet kiterjesztése minden emberi viszonyra. Habermas ezzel szemben a diskur-
zus-etikai alternatíva mellett száll síkra, mert úgy véli, a tisztességen alapuló társadalmi 
rend garanciáját a megfelelő párbeszéd képezi, amelyben az egyes egyének igazságigényét 
komolyan veszik.34 Azt jelenti ez gyakorlatilag, hogy az egyént emberszámba vesszük. Egy 
embert úgy is meg lehet alázni, hogy egyszerűen nem vesszük emberszámba, a számára 
fontos dolgokra nem vagyunk tekintettel, azaz az egyént másodrendű emberként kezeljük, 
mintha csak egy eszköz, vagy egy tárgy lenne.35 Amire mindenképpen figyelni kell, s jelen 
összefüggésben ez a fontos, a tapintat lehetővé teszi, hogy az egzisztenciális fenyegetés ne 
zavarja meg az interperszonális viszonyokat. Mivel jelen fejtegetések a társadalomra vonat-
koznak, külön ki kell emelni annak szükségességét, hogy a társadalom intézményei kerül-
jék el ezen egzisztenciális fenyegetés kockázatát. A tisztességes társadalomban a tapintat 

31 Tudatában vagyok annak, hogy az itt kifejtettek nem az empirikus valóság képét rajzolják meg, de úgy érzem, a 
keresztyén politikai etikának szembe kell néznie ezen kérdések elméleti oldalával, már amennyiben nem akar 
puszta reakció maradni.

32 Lásd k. barth: Die geistigen Voraussetzungen für den Neuaufbau in der Nachkriegszeit. Zürich–Zollikon, 1945. 
In: Eine Schweizer Stimme 1938–1945. Lásd különösen a 423.: „A vizsgálat és az ellenőrzés, amire szüksége van, 
arra irányul, hogy a jövőben az ember iránti tisztelet, vagy valamely fikciók imádása lesz-e a követendő irány. 
Amit a nácik korszaka előtt tárgyiasságnak neveztünk az, amint láttuk, nem csak az emberért volt, hanem végső 
soron az ember ellen irányult. Nem szabad, hogy ez a tárgyiasság újra megjelenjen. Ne mondják nekünk, hogy 
vissza kell jöjjön, mert az állam, a gazdaság, a technika ugyanolyan erővel és költséggel nem csupán az ember 
ellen, de az emberért is mozgósítható. Láthattuk, mire vagyunk képesek, amennyiben egy fiktív tárgyiasság 
szolgálatába akarunk állni.”

33 Lásd a. badIou: Das Jahrhundert. Berlin, 2005.
34 Lásd j. habermas: Gerechtigkeit und Solidarität IN g. nummer–WInkler (szerk.): Weibliche Moral. Die Kontro-

verse um eine geschlechtsspezifische Ethik. Frankfurt am Main/ New York, 1991, 225–239., különösen 231. kk. 
35 Lásd margalIt részletes fejtegetéseit i. m. 149. kk.
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36 margalIt: i. m. 163. k. 
37 Nem térhetek ki e helyen a társadalmi ágensek sajátos erkölcsi felelősségére, mert az a helyettes cselekvés 

politikai etikai kategóriájának következménye, amelynek elemzése külön teret követel meg.
38 A kérdésről részletesen margalIt: i.m 165. k. 
39 Az identitást formáló csoport fogalmához a. margalIt/ j. ratz: National Self-Determination. In: Journal of 

Philosophy 87 (1990), 439–461. Az identitást formáló csoport megkülönböztető jegyei között szerepel: egy olyan 
kultúra, mely az élet jelentős részét átfogja; a csoportkultúra sajátos vonásokat hordoz; a csoporthoz való 
tartozás feltétele a kölcsönös elismerés; a csoportban való részvétel azok számára, akik a csoport tagjai iden-
titást teremtő; az identitásformáló csoporthoz való tartozás inkább az odatartozás és kevésbé a teljesítmény 
kérdése.

ebben az összefüggésben annyit tesz, mint a társadalom intézményeinek egy bizonyos 
visszalépését, már ami az egyének privát szféráját, illetve annak tiszteletben tartását jelenti. 
A társadalom, mint egyének szervezett egysége abban az esetben tud a tisztességesség 
ismérvének megfelelni, ha valóban komolyan veszi az alkotó tagok privát szférájának védel-
mét. Jogalkotás és etika viszonyának szempontjából ez azt jelenti: a teológiai etika feladata 
figyelmeztetni arra, hogy az elvont fogalmak által körülhatárolt törvényi tér nem jelentheti 
az egyéni privát szféra erőszakos korlátozását semmilyen elvont elv szellemében. Abban a 
pillanatban, amikor a törvények által behatárolt térben mozgó egyének uniformizált, s mint 
olyan, tárgyiasított szemlélete uralkodik el – ezzel eltűnik a tapintat –, s lehetőség nyílik 
az ideologikus és rendszer jellegű gondolkozásra, amely ellen a protestáns teológiának 
kötelessége szavát felemelni. A tapintatban rejlő lehetőség a szégyentől és megszégyení-
téstől való megóvás is. Egy tisztességes társadalom nem szégyeníti meg tagjait, hanem 
igyekszik ennek a veszélyét elkerülni. Ismét Margalitot idézve: „Egy társadalom, amelyben 
a náci bűnöket elkövetők gyermekeit arra késztetik, hogy apáik miatt szégyenkezzenek, 
attól még tisztességes társadalomnak tarthatja magát. Ezen igényét akkor veszti el, ha az 
utódok felé azt az érzést közvetíti, maguk is vétkesek az elkövetett bűncselekményekben. 
Jogos lehet felébreszteni bennük a felelősség érzetet, hogy a jóvátétel késztetését érezzék, 
de nem szabad beléjük szégyenérzetet plántálni”.36 a tisztességes társadalom ágensei tu-
datában vannak sajátos helyzetüknek, amely szerint bizonyos értelemben helyettesekként, 
vagy meghatalmazottakként cselekszenek37, de ezt nem használják ki. ennek a helyzetnek 
a kezeléséhez szükséges a tapintat, mint politikai erény.

A tapintat kérdéséhez kapcsolódóan feltétlenül ki kell térni a társadalom identitást for-
máló csoportjainak szerepére.38 egy tisztességes társadalomban, s ezen a téren játszik 
fontos szerepet a tapintat – senkit sem zárnak ki megalázó módon az identitást formáló 
csoportokban való részvételből.39

A tapintat tehát, amint az előbbiekben kifejtettekből is látható, fontos és semmiképpen 
nem mellőzhető szerepet tölt be egy tisztességes társadalom megteremtésének folyama-
tában.

3. Megjegyzések az etika és politika viszonyához

A fentebb kifejtettek figyelembe vételével a következőkben még néhány gondolatot szeret-
nék felvázolni a politikai etika kapcsán. Természetesen fragmentum jellege miatt, jelen írás 
nem is akar teljes képet adni, mindazonáltal felvázol olyan vonalakat, amelyeket a kutatás-
nak a közeljövőben érdemes figyelembe venni.
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Geyer az evangéliumi etika lehetőségéről és szükségességéről elmélkedve hívja fel az 
1960-as évek kontextusában figyelmünket arra (s a helyzet napjainkra sem változott), 
hogy az európai társadalom a keresztyénség utáni korba lépett, s ezt tudomásul kell ven-
nünk, amennyiben az etika és politika viszonyáról gondolkozunk.40 A posztmodern kor-
ban a teológiai etika sokféle változata és lehetséges programja között nem kell elfelejt-
keznünk arról a genuin református örökségről, amelyet Kálvin teológiája kínál nekünk.  
E helyen nem kívánok Kálvin politikai etikájára kitérni, inkább egy modern, reformátori 
hagyományokra épülő modell mellett szállok síkra, amelyet Barth teológiája tár elénk.41 
Ebben a modellben a keresztyén közösség és a politikai közössége egyfajta dialektikus 
egységben van jelen. Ezen dialektikus egység szemléltetésére használja a svájci teológus a 
koncentrikus körök képét. Barth felfogásában a koncentrikus körök kiválóan szemléltetik 
mindazt, amire a teológiai etikának figyelnie kell. Az egyházi-gyülekezeti és a világi-polgári 
körök középpontja ugyanaz, viszont a körök határai és identitása különböző. Ezen dialekti-
kus egység képe napjainkra, a posztkeresztyén korban eltűnni látszik. Mindazonáltal nem 
szabad elfelejtkeznünk a kép üzenetéről, amely ma is aktuális. 

Identitás és identitás ma is szemben állnak egymással, s éppen a tisztességes társadalom 
kérdése figyelmeztet az identitásképződés fontosságára. A bevezetőben felvázolt poszt-
modern korban, a nyilvánosság sok kis nyilvános térre bomlásában a keresztyén teológiai 
etika partikuláris megközelítési módja éppen annyira létjogosultságú, mint bármely más 
megközelítés. A kultúrprotestantizmus által olyannyira fontosnak tartott egyház-kultúra 
egységéből a mai keresztyén politikai etika nem indulhat ki, éppen azért fontos a világos és 
identitást behatároló kitételek komolyan vétele, amelyek éppen világos voltuk által jelölik ki 
azon teret, amelyben a nyilvános párbeszéd résztvevői mozognak. Niebuhr nagyon tisztán 
látta, hogy a technika fejlődése komoly hatással van az erkölcsi ítéletek kialakulására,42 s 
gyakorlatilag elmondható, hogy a nagyon gyors fejlődés következtében az erkölcsi ítéletal-
kotás képessége szinte naponta próbára tétetik.

Az erkölcs és az etika kapcsán Hösle nagyon optimistán jelöli ki azon ismérveket, ame-
lyek egy modern állam gazdaságának jó működését garantálják43. nem tekinthetünk el 
azonban attól, hogy éppen a jelen gazdasági válságának körülményei között figyel fel a 
világ a moralitás kérdésére a politikában, s ezzel áttételesen a gazdaságban is. Az alapigé-
nyek kielégítése, a kereskedelmi és választási szabadság, illetőleg a Hösle által kiemelt tel-
jesítményelv nem képesek a társadalom egységét és jó működését önmagukban garantálni. 
Egy rövid kis internetes keresés is kimutatja azt, amire a gazdasági és politikai elemzők 
olyan gyakran hivatkoznak: erkölcsi válságban van a 21. század társadalma. A keresztyén 
teológiai etika lehetősége ebben a helyzetben, hogy a tisztességes társadalom felé vezető 
út olyan mérföldköveit mutassa fel, amelyek hozzájárulhatnak a meggondoltabb erkölcsi 
ítéletalkotáshoz. Ebben a folyamatban nem szabad figyelmen kívül hagynunk az identitá-
sok különbözőségét, de ugyanakkor törekednünk kell azon értékek felmutatására, amelyet 
a keresztyén teológia genuin értékekként képvisel.

40 Lásd h.-g. geyer: Einige vorläufige Erwägungen über Notwendigkeit und Möglichkeit einer politischen Ethik 
in der evangelischen Theologie. In: geyer: i. m. 394–434.

41 Barth több írására is gondolhatunk ebben az összefüggésben, de különösen is kiemelem a Christengemeinde 
und Bürgergemeinde, 1946-ban született írását, mint amelyikben explicit politikai etikai kérdésekben foglal 
állást.

42 Vö. nIebuhr: i. m. 275.: „A technikai civilizáció lehetetlenné teszi a stabilitást. Olyan gyorsasággal változtatja meg 
az életkörülményeket, hogy egy ősi rend áhítatos elfogadása már nem jön számításba.”

43 Lásd hösle: i. m. 864.
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A teológiai etikának fontos lenne figyelni arra, amit filozófiai részről Lévinas fogalmazott 
meg. Ezek szerint az ember a szociális kapcsolatai tekintetében minden esetben kettős tér-
ben mozog: egyfelől a másik felé fordulva, annak másságát feltétlenül elfogadva, másfelől 
a kölcsönös elfogadás szabad terében. Ebben az összefüggésben merülnek fel Lévinasnál 
az elfogadás és a felelősség kérdései. Mindkettő fontos szerepet tölthet be egy tisztességes 
társadalomban az etika és politika közötti viszony meghatározásának tekintetében.

Wolfgang Huber az egyház és a jog kérdéséről írt nagymonográfiájában külön kiemeli, 
hogy protestáns területen az egyház és az állam viszonyát nem elsődlegesen az Ótesta-
mentum, hanem érdekes módon négy újtestamentumi hely felől értelmezték44, majd megál-
lapítja, hogy a keresztyén közösségek kritikus lojalitással fordulnak az állam felé.

Mit jelent azonban mindez az alcímben megfogalmazott kérdés, az etika és politika vi-
szonyára nézve?

Az etika szerepéből adódóan a keresztyén teológia napjainkban leginkább nyilvános jelen-
tőséggel bíró részéhez tartozik. Ennek következtében releváns mondanivalót fogalmazhat 
meg a társadalom egészére nézve. Etikai állásfoglalások nem korlátozódnak csupán egy 
bizonyos, jól meghatározott témára, hanem éppen a posztmodern által garantált alternatí-
vák világában fontos szerepe van a keresztyén teológiai állásfoglalásoknak és meglátások-
nak. Jóllehet a mai magyar valóság kontextusában úgy tűnik, a társadalom egyre inkább 
hajlandó elfogadni azt, hogy az egyház eljátszotta lehetőségét a prófétai tiszt gyakorlására 
nézve, mindazonáltal ez nem ment fel minket a hitvallásainkban is megfogalmazott és több 
renden kifejtett döntések szükségessége alól. a református teológiai etika számára nem 
mellékes a másik ember, s nem lehet mellékes a minket körülvevő társadalom helyzete 
sem. A politika és etika egymáshoz való viszonyának kapcsán eleve csak egy mellérendelő 
viszonyról beszélhetünk. Minden más viszonyforma olyan téves felállást eredményezne, 
amelynek következtében vagy az egyik, vagy a másik fél jóvátehetetlen hibát követne el.  
A mellérendelő viszony jelent ugyanakkor egyfajta biztosítékot is arra nézve, hogy a kont-
rollinstancia megmarad mindkét fél számára. A modern metafizika vezethetett ugyan 
Badiou szerint az ember halálához45, de a modern kor embere, úgy tűnik, mégiscsak össze-
omlani látszik saját megismerési kényszerének hatása alatt. ebben a helyzetben, amelyben 
a spiritualitás címszó alatt megjelenő különböző vallásos és pszeudovallásos jelenségek 
nagy keresletnek örvendenek, különösen fontos a modern ember helyzetére érzékenyen 
odafigyelő teológiai etika, amely aztán ajánlásokat fogalmazhat meg a politika számára.

Barth a Kirchliche Dogmatik végén elismeri, az egy fényen, Krisztuson kívül létezhetnek 
más fények is a világban, de nem von le ebből messzebb menő következtetéseket46. a mai 
református teológiai etika nagy feladata levonni az elődök munkájából a következtetéseket 
és megfogalmazni ajánlásainkat a modern kor társadalma és embere számára.

Axel Honneth abban látja a modern társadalom fejlődési lehetőségét, hogy az elismeré-
sért folytatott harcban az emberek individuálisan és szociálisan is fejlődnek.47 kétségtelen 
tény azonban, hogy nem csupán az interperszonális viszonyokban van ez így, de minden 
olyan helyzetben is, mint pl. az ideológiák, világnézetek harca. A keresztyén teológiai etika 
nem ideológia, s éppen a fölé rendelt metafizikai kontrollinstancia révén képes az ideológia 
csapdáját elkerülni.

44 W. huber: Gerechtigkeit und Recht. Gütersloh 1996. 447. A felsorolt igehelyek: Mk.12,17;Róm 13,1k.;Ap.Csel.5,29; 
Ap.Csel. 13,1kk.

45 Lásd badIou: i. m.
46 Lásd KD IV/3
47 Vö. a. honneth: Kampf um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte. Frankfurt am Main, 

1992.
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A tisztességes társadalom még nem erkölcsös társadalom, írtam fentebb, hisz csupán 
minimumkritériumoknak tesz eleget, de struktúrája lévén lehetőséget teremt a szabadság-
ra teremtett ember számára önmaga kiteljesítésére interperszonális és szociális viszonyai-
ban. Huber az egyház állam viszonyára vonatkozva állapítja meg, hogy a Barmeni Hitvalló 
Nyilatkozat 2. tézise alapján, a teremtési rendeken alapuló államfelfogás helyére egyfajta 
funkcionális államfelfogás lépett, mely más jellegű tárgyalópartner a teológia, s ezen belül 
a teológiai etika számára.48

A tisztességes társadalom és önmagunk komolyan vétele érdekében ajánlatos volna 
mindkét oldalon elgondolkozni a párbeszéd lehetőségeiről és feltételeiről, hogy a nyilvános 
terek vonzásában élő emberek számára világos határt, s ezzel alternatívát tudjanak kínálni 
a választás szabadságának komolyan vételével.
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Resümee

Die theologische Fakultät der Universität Debrecen, die über eine signifikante theologische Kompetenz und einen 
pädagogischen Mut verfügte unternahm zwischen den zwei Weltkriegen die Hüterfunktion in nationalen Schick-
salsfragen. Die Professoren der theologischen Fakultät machten wegweisende Äuerungen zu zeitgenössischen 
Schicksalsfragen. Aus der Interaktion der theologischen und der pädagogischen Wissenschaften entwickelte sich 
eine unvergleichbare Hütermentalität, die in diesem Schreiben in erster Linie auf Grund des Lebenslaufes von 
Dr. Zsigmond Varga junior (1919–1945) dargestellt wird. Dr. Varga wird auch als den „ungarischen Bonhoeffer” 
bezeichnet, da er als Seelsorger der reformierten Ungarn in Wien wegen seiner Feindseligkeit gegenüber dem 
nationalsozialistischen Gedankengut von der Gestapo verhaftet und ermordet wurde.

„Non videri, sed esse”

protestáns szellemiség mentalitást formáló hatásának jelentős korszaka volt Deb-
recenben a két világháború közötti idő. A Debreceni Tudományegyetem bölcsője 
a város Református Kollégiuma volt, amelynek akadémiai szintű tagozataiból ala-
kultak ki az egyetem fakultásai. Az egyetem indulásakor, 1914-ben a 28 tanszékre 

kinevezett egyetemi tanár közül 17 volt korábban a Református Kollégium hittudományi, 
jogi és bölcsészeti akadémiájának megbecsült oktatója. Izgalmas vállalkozás bepillantást 
nyerni ebbe a korszakba, amelyből látható, hogyan segítette a Debreceni Egyetem kibon-
takozását, a Református Kollégium szellemi öröksége, a mélyre ereszkedő és számtalan 
európai kötődésű tudományos kapcsolatával, nemzeti elkötelezettségével.1 

A Trianon utáni bonyolult szellemi-lelki-politikai viharok közepette a Debreceni Egyetem 
Református Hittudományi Karának tudományos-szellemi műhelye kiemelt jelentőségű volt. 
Itt fogalmazódtak meg a kor kihívásaira és sorskérdéseire olyan protestáns szellemiségű, 
mély és átgondolt bibliai és teológiai válaszok, amelyek egyaránt iránymutatást jelentettek 
az egyetem falain belül és kívül élő protestáns értelmiség számára. 

A Hittudományi Kar a két világháború között igen komoly teológiai felkészültséggel és 
pedagógiai bátorsággal vállalta fel a nemzeti sorskérdésekben az őrállói feladatot. Három 
korabeli sorskérdésben iránymutató megnyilatkozásokkal léptek a Hittudományi Kar tagjai 
az egyetemi és a közéleti porondra. 

FeKete KÁroly

Szemléletformáló teológiai felismerések 
és azok hatása a Debreceni egyetemen 
a két világháború között

Studia Theologica Debrecinensis
2008. I. évfolyam 1. szám – 51–62. o.

a

 1 Lásd ehhez: Ifj. Fekete Károly: A Debreceni Református Kollégium tanárai az egyetemen. In: Brezsnyánszky 
László (szerk.): A „Debreceni Iskola” neveléstudomány-történeti vázlata. Gondolat Kiadó. Bp. 2007, 29–39.
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a) A felfokozott nacionalista közhangulat idején a radikalizálódás ellen ható, azt visszafo-
gó, fajelméletmentes nemzeti identitástudat ápolásában jártak élen a debreceni teológiai 
tanárok. Szükség is volt erre, mert a Klebelsberg minisztersége idején bevezetett egyetemi 
numerus clausus-törvény2 1920-as évekbeli alkalmazása miatt, majd az 1928. évi módosí-
tása után több hullámban szerveztek zavargásokat a jobboldali radikális ifjúsági szerve-
zetek az ország egyetemein. Debrecenben különösen is az 1928 őszén3, 1932 őszén, az 
1933/34. tanévben4 és 1940 őszén volt zajos, több napig elhúzódó rendbontás és tüntetés.  
a hazai egyetemeken történt eseményeket kutató ladányi andor szerint országosan is 
igaz a megállapítás: „Az egyetemi vezetők, professzorok közül csak kevesen voltak, akik 
az atrocitások elkövetőivel szemben erélyesebb fellépést követeltek. Ezek közé tartozott 
Csikesz Sándor, a debreceni református hittudományi kar dékánja, aki azt javasolta, hogy a 
zavargások kezdeményezőit gyorsított fegyelmi eljárással zárják ki az egyetemről.”5 

A Hittudományi Kar tagjai általában véve egyetértettek az állam kultúrpolitikájával, de 
sem külső, sem belső ösztönzést nem éreztek arra, hogy valamilyen különleges teológiával 
támasszák alá az állam elgondolásait. Belső lelki szabadsággal kötelezték el magukat arra, 
hogy a Trianon utáni revizionizmus és a terjedő fasizmus kettős szorításában egy a debre-
ceni kollégiumi hagyományokhoz méltó nemzetnevelésre és nemzetvédelemre készítsék 
fel a hallgatókat, akik majd a végzés után maguk is nevelni fognak.

A meghatározó személyiségek mind így gondolkodtak, tanítottak és publikáltak erről a 
kérdésről. Meg kell említeni a püspökké lett Révész Imre korai figyelmeztetéseit6, Vasady Béla 
professzor több írását7, Pákozdy László Márton dolgozatait, aki a Közlöny című diáklapban8 
is és a Theologiai Szemle 1933–34. évfolyamában is több folytatásban tudósított a németor-
szági egyházi harcok teológiai és nemzeti vonatkozásairól. Nemcsak a status praesensről 
adott beszámolót, de a Blut und Boden mítosz gyökereit és várható fejleményeit is tárgyalta. 
Pákozdy László Márton részletesen bemutatta K. Barth: Theologische Existenz heute füzete-
it, ill. jelentős még A németországi egyház nagy kérdései egy nemzetiszocialista író könyve 
tükrében9 című tanulmány terjedelmű könyvismertetése. A Barth-füzetek ismertetése után 
óvó szavakkal fordult az olvasókhoz a recenzens: „Németországban nagy tűzzel folyik a 

 2 A témához lásd Ladányi Andor tanulmányait: Az egyetemi ifjúság az ellenforradalom első éveiben (1919–1921). 
Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat. 88. Bp., 1979, 56–64., 117–178.; A numerus clausus-tör-
vény 1928. évi módosításáról. Századok. 1994/6. 1117–1148.; Klebelsberg felsőoktatási politikája. Bp. 2000, 76–89.; 
A numerus clausustól a numerus nullusig. Múlt és Jövő 2005/1. 56–74.

 3 Dóczi Antal: Mai napok. Közlöny 1928. november. LIX. évf. 2. szám 18–19. és 31.
 4 K. I.: Van-e megoldás? Közlöny 1933. december LXIV. évf. 4. szám 1. 
 5 Ladányi Andor: A numerus clausustól a numerus nullusig. Múlt és Jövő 2005/1. 63–64. Vö.: Fekete Csaba: Zsidó 

tanítványok vallomása a Debreceni Kollégiumról. Confessio 1980/4. 96–100.
 6 Lásd Révész Imre: Az egyház és az állam viszonyának várható alakulásáról című előadását, amelyet 1936. június 

19-én az Országos Református Theologus Szövetség debreceni konferenciáján mondott el. Megjelent: Barth 
K. – Révész I.: Az egyház jelene és jövője. Igazság és Élet füzetei 9. szám, 30–43. Lásd még a későbbi Révész-
írások közül: Ködben címmel Révész Imre püspök újévi üzenetét, amely megjelent a Vasárnap című debreceni 
lap 1939. 53. számában (december 31.) 367–369.

 7 Pl.: Vasady Béla: Faj, nép, nemzet. In: „Áll a viharban maga a magyar…” Igazság és Élet füzetei 19. szám 12–22.
 8 Pákozdy László: A német ébredés vallási vonatkozásai az Ige mérlegén. Közlöny. LXIII. évf. 1933. április (8. szám) 

3–5.; 1933. május (9. szám) 3–5.; 1933. június (10. szám) 3–4.; LXIV. évf. 1933. szeptember-október (1–2. szám) 
8–10.; 1933. november (3. szám) 7–8.; 1933. december (4. szám) 10–11.

 9 Theologiai Szemle 1933–1934/348–352.
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keresztyénség germanizációja. Vigyázzunk, hogy nálunk mint turanizálás vagy »magyar 
vallás« föl ne üsse a fejét ugyanaz a betegség és hogy az egyházi és nemzeti küzdelemben 
meg ne feledkezzünk arról, hogy »először az Isten Országát kell keresnünk«.”10

A tudományos teológiának ebben a korszakban megnőtt az aktualitása, ahogy azt 
Czeglédy Sándor professzor megállapította: „Egy beláthatatlan arányú világnézeti forra-
dalom vihara zúg el fölöttünk. A II. világháború mindenekelőtt ideológiai háború. … Ha 
a tudományos theologia hallgat, csak megnövekedik az a veszély, hogy kijelentésellenes 
eszmeáramlatok özönvize borítja el az egyház és a társadalom egész életét.”11 czeglédy Sán-
dor maga sem hallgatott, hanem ebből az elkötelezettségből 1932–34. között figyelemmel 
követte és ismertette a német egyházi harc folyamatát, 1937-ben közölte Martin Niemöllerrel 
készített interjúját és hiteles beszámolókat küldött Halléból a német hitvalló egyházról, 
amely magatartás teológiai állásfoglalássá nőtte ki magát. A választott nép12 című köny-
vében, amelyben óvott a növekvő szélsőjobboldali veszedelmekkel szemben, illetve egyéb 
írásaiban is megfogalmazta teológiai útmutatását a hazai helyzetben.13

Szükség is volt a tanári eligazításra és az ösztöndíjról hazajöttek beszámolóira14, mert 
például 1940 októberében az egyetemi tanév zsidóveréssel kezdődött: „Két-három napig 
tartott a zavargás, s a vége az lett, hogy a díszudvaron felolvastak valami memorandumot 
Mitrovicsnak (ő volt akkor a rektor), melyben a zsidók egyetemről való kiszorítását kér-
ték. Az egésznek jelentőséget a kormánynak a III. zsidótörvényről való bejelentése adott.”15  
A lelkészképzősök hirdetőjén a püspök (Révész I.) és Kállay Kálmán dékán közölte, hogy 
ha lelkészképzős hallgató ilyet követ el, akkor azt, evangélium- és hitvallásellenes viselke-
dése miatt kicsapás fenyegeti.

A teológus ifjúság az előadótermekben, etikaórán pl.: a Barth-tanítvány Török Istvántól 
és másoktól is a szemináriumi gyakorlatok során megkapta a szükséges eligazítást, és ez 
is magyarázza azt, hogy általában véve immúnisakká váltak a szélsőjobboldali fanatizmus 
kísértéseivel szemben, hogy nyitottak voltak a magyar nép sorsproblémái iránt, sőt azok 
megoldására, ha talán csak jelképesen is – mint pl. a baranyai telepítési akció16 során – lé-
péseket tettek.17 Révész Imre püspök a háború közeledtével az egyre erősödő „fajiság álla-
mának” berendezkedésétől élesen elhatárolta a kálvinista iskolapolitikát.18

10 Pákozdy László: Barth, Karl: Theologische Existenz heute. Heft 1–6. Barth Károly és a német egyház belső 
küzdelme. Theologiai Szemle, 1933–34/233.

11 Czeglédy Sándor: A tudományos theologia megnövekedett aktualitása. Theologiai Szemle, 1941/1. 44–45.
12 Czeglédy Sándor: A választott nép. Bp., 1940.
13 Pl.: Czeglédy Sándor: Az Ószövetség és igehirdetésünk, 1943/3., 176.
14 Így például Kósa Ferenc szenior 1938–39-ben volt Wuppertal-Elberfeldben ösztöndíjon, s írásban is megörökí-

tette élményeit. Írását a Közlönynek szánta. A sokáig kéziratban maradt írás végül Kósa Ferenc: A megtámadott 
egyház címmel a Református Tiszántúl 2002/1. számában (3–6. oldalak) jelent meg. Közzétette: Kósa László. 

15 Részlet ifj. dr. Varga Zsigmond teológiai hallgató Költő Gyula lelkészhez írt leveléből. A levél keltezése: Debrecen, 
1940. október 31. Jelzete: Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár Kézirattára R 2879.

16 A telepítési mozgalmat a Debreceni Református Kollégium diákjai kezdeményezték 1938-ban, hogy egy országos 
méretűvé váló gyűjtés segítségével a Dunántúl elnéptelenedő falvaiba sokgyermekes magyar családokat telepít-
sen és ott földhöz, megélhetéshez juttassa őket. Feldolgozását lásd: Tibori János: A Debreceni Református Kol-
légium ifjúsági telepítési akciója 1938–1944. In: Tibori János: Három tanulmány. Editiones Archivi Reformatorum 
Transtibiscani VII. Debrecen, 1998, 163–226.

17 Olyanok is voltak, akik a Márciusi Front vonalán indultak el a megoldás keresésére. Lásd: Fehér Lajos: Így történt. 
Bp. 1979, 71. kk.

18 Révész I.: Ködben – újévi üzenet. Vasárnap 1939/368–369.
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Czeglédy Sándor örökítette meg az alábbiakat a Hittudományi Kar két világháború közöt-
ti időszakáról írt tanulmányában: „A kar tagjait nemzetközi és ökumenikus tájékozottságuk 
segítette abban, hogy a Harmadik Birodalom és szövetségesei vereségét határozottabban 
anticipálták, mint a többi teológiai karok tagjai, bár az utóbbiak között is csak kevesen 
akadtak olyanok, akik a nácizmus győzelmében reménykedtek. 1943 késő nyarán felkereste 
a kart a Németországi Evangélikus Egyház külügyi hivatalának egyik tisztségviselője, és 
egy egész délután tartó beszélgetés után, amikor már pontosan tudta, kikkel van dolga, 
óvatosan tájékoztatott arról, hogy komoly készülődések vannak folyamatban Hitler eltá-
volítására. Csak a háború után tudtuk meg, hogy vendégünk éppen úgy mint Bonhoeffer, 
a RSHA-főnök Canaris admirális támogatásával utazott még semleges országokba is. 
Canarist azután egy napon végezték ki Bonhoefferrel, nem sokkal a német kapituláció előtt 
a flossenbürgi koncentrációs táborban. Egy olyan beszélgetés, mint amilyen a miénk volt 
1943-ban, más egyetemi karon nem történhetett volna meg.”19

A Debreceni Egyetemen a két világháború között a teológiai tudomány és a nevelés-
tudomány kölcsönhatásából megszületett egy sajátos őrállói mentalitás. Ezt a figyelemre 
méltó habitust azért tekinthetjük felekezeti sajátosságnak, mert ez a teológiai iskola és ne-
velőközeg érlelt ki egy olyan bölcsészhallgatót, ifj. dr. Varga Zsigmondot (1919–1945)20, aki 
a teológiai tanulmányait is abszolválta, s mint bölcsészdoktori címmel rendelkező teológiai 
ösztöndíjas diák lett a magyar keresztyénség mártírjává a II. világháború idején.21 Varga Zsig-
mond gyanútlanul, ifjúi odaszánással járta meg ezt az utat, s így jutott el a mártírságig. 

Tanítványsága azzal indult, hogy legendás hírű teológus családba született 1919. szep-
tember 9-én Debrecenben, hiszen édesapja, dr. Varga Zsigmond nagy hírű vallástörténész 
professzor volt Debrecenben, édesanyja, Erdős Mária ágán pedig az Erdős család leszár-
mazottja, ahol a hitvallásos családi légkör megalkuvásmentes sorsvállalásra nevelte. Ezt 
táplálta tovább a debreceni Református Főgimnázium, ahol gyors nyelvi előhaladás, nyer-
tes országos középiskolai verseny és pályatételek sokasága jelezték kiváló felkészültségét. 
Érettségijét kitűnő eredménnyel szerezte meg. Teológiai tanulmányait Debrecenben kezd-
te, ahol a teológus ifjúság vezéregyéniségévé nőtte ki magát: 1939–40-ben a Hittanszaki 
Önképző Társaság elnöke és a Közlöny c. teológuslap intézőbizottsági tagja lett, 1941–42-
ben a Közlöny intézőbizottságának elnöke, akit arra a tanévre a teológus ifjúság szeniorává 
választott. 

A tanítványság minőségivé, igényesebbé tétele élet- és munkaprogramjává vált. Önfe-
gyelmező és krisztusi normák alapján élő fegyelmezett közösség lebegett a szeme előtt. 
Ezért kitartóan dolgozott a Teológus Gyülekezet megalakulásán, amelynek „célja: a hitvalló 
egyháztagságra, hitbeli öntudatból folyó missziói munkára, az élet minden viszonylatában 

19 Czeglédy S.: A teológia tanítása a Kollégiumban. In: A Debreceni Református Kollégium története. Szerkesztet-
te: Barcza József. Kiadja a Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya. Bp., 1988, 575–576.

20 Munkásságának méltatását lásd: Id. dr. Varga Zsigmond: A Krisztus szolgálatában megdicsőült ifj. dr. Varga Zsig-
mond emlékezete. Debrecen 1949.; Albert Stein: Zsigmond Varga zum Gedächtnis. Hg. Von Peter Karner. Aktuelle 
Reihe Nr. 22. Wien 1981.; Albert Stein: Ifj. dr. Varga Zsigmond emlékezete. Theologiai Szemle 1981/2. 100–103.; Fe-
kete Károly: Ifj. dr. Varga Zsigmond emlékezete. In: Orando et laborando. A Debreceni Református Hittudományi 
Egyetem 2004/2005. évi értesítője. 467. tanév. Szerkesztette: dr. Kustár Zoltán. Debrecen, 2005, 11–17.; Ifj. dr. Varga 
Zsigmond: Non videri, sed esse – Válogatott írások. Szerkesztette: Fekete Károly. Debrecen, 2005.

21 Czeglédy Sándor vallomása: „ha nekem is részem volt abban, hogy egyik legjobb diákunkat már meglévő hit-
valló meggyőződésében erősítsük, akkor lelkiismeret-furdalásunk is van amiatt, hogy dr. Varga Zsigmond, volt 
széniorunk, a mauthauseni koncentrációs táborban 1945. március 5-én hitvallóként fejezte be fiatal életét.”  
Ez az érdekes mondat található Czeglédy Sándor: Egyházunk ébredésének theologiai impulzusai címmel, 1991. 
augusztus 23-án, a Doktorok Kollégiuma Gyakorlati Theologiai Szekciójában elhangzott előadásának kéziratá-
ban: TtREL I. 27.c. 184. – az előadás 12. oldala. 
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szilárd keresztyén erkölcsi jellemre és keresztyén magyar hazafiságra, és mindezek által az 
Ige szolgálatára való nevelés”22. Barátjának írta akkoriban: „hogy… mennyi az én munkám 
– nem fontos. Hogy mennyi harc és vitatkozás eredménye ez – még kevésbé fontos, mert 
ha egyszer elértünk valami – hisszük – isteni célt, ne legyen drága semmiféle emberi ál-
dozat. A próféták és az apostolok Isten dicsőségéért és a regnum Christi megvalósításáért 
vívott életharcához úgysem hasonlítható a mi legnagyobb áldozatunk sem, és ha hiszünk 
a Gondviselésben, akkor mit remegünk mindig a jövő következményektől? – Én, amik há-
tam megett vannak, tökéletesen elfelejtvén, most már nekidőlök azoknak, amik előttem 
vannak.”23

Szeniori évére a fejében és a szívében átgondolt programmal készült. „A széniori évnek 
emberi részről teljes programkialakítással megyek neki és hiszem és remélem, hogy Isten 
segítségével sikerül minél teljesebben meg is valósítanom egyes részleteiben az igaz anya-
szentegyház hasznára és a lelkek épülésére. A püspök úrral (Révész Imrével) bemutatkozó 
látogatásom alkalmával tárgyalgattunk is a munka megindításáról. Az általam tervezett 
módokat jóváhagyta, sőt kért is arra, hogy az Istentől nékem adott talentumokat úgy forgas-
sam, hogy hatalmas belső evangélizáció és konszolidáció valósuljon meg végre-valahára a 
theologus-gyülekezetben, mely aztán kovászként hatna a kollégiumi és egyetemi ifjúság 
tömörülésére is. … egyetemi törvényjavaslat készül, mely a sok semmiskedő bajtársi egye-
sületet megrendszabályozza, hómanbálinti felügyelet alá helyezi és új szervezettel akarja 
ellátni. Most már igazán itt van az ideje a lelkek egyességének!”24

Munkabírására vet fényt egy másik levélrészlet: „A theologus-gyülekezet önkörében való 
lelkigondozását (pásztori misszióját) megírtam 100 disszertációs lapon és pályamunkának 
be is adtam. Makkai igen szép és részletesen jellemző bírálatot adott rá; a püspök úrnak is 
nagyon tetszett. A másik két sokkal terjedelmesebb pályamunkával együtt levélbelileg igen 
megdícsérte. (Az egyik és nehezebbik a vallástörténeti volt: »Minő gazdagodást jelent a 
papyrusok világa az újszövetségi kutatásra nézve?«; a másik ószövetségi Írásmagyarázatból: 
»A Pentateuchosz-kritika mai állása.« Mind a kettővel csuda sokat tanultam, megkezdtem 
rájuk a dolgozást már december elején.) Év elején a káplánival kezdtem bíbelődni, de aztán 
hamar félretettem és csak most június végén vettem elő és egy hónapi nagy melegben ebbe 
is belevágtam 180 lapot. A legújabb barthi irányzat és német könyvek után készült és az a 
baja, hogy nagyon is tömör, de teljesen egységes és áttekinthető.”25

A kitűnő eredménnyel megszerzett I. lelkészképesítő bizonyítvány után írta meg bölcsész-
doktori értekezését és szerzett doktori címet: „A hellenistikus papyrusok, feliratok, ostrakák 
világa és az Újtestamentum” – Tanulmány az újszövetségi nyelvészet, irodalom és összeha-
sonlító vallástörténet köréből (Debrecen, 1942) címmel. Az 1942/43-as akadémiai évre Svájc-
ba kapott ösztöndíjat, amit intenzíven kihasznált. Genfben T. A. Wisser’t Hoofttal, Baselban 
Barthtal, cullmannal és Baumgartnerrel, Zürichben e. Brunnerral ismerkedett meg.

Ezekben az években makulátlan tisztaságúvá formálódik benne a hivatástudat és meg-
születik a saját, markáns lelkipásztorképe, amit a nyilvánosság számára is megfogalmazott:

„A legnehezebbje éppen most következik reánk, ifjú lelkipásztornemzedékre. Egy démo-
ni erőkkel küzdő, tébolydává válni kezdő világban kell új nyelveken hirdetnünk az evan-
géliumot, ördögöket űznünk, gyógyítanunk és vigasztalnunk Krisztus missziói parancsa 
szerint. Most fog eldőlni, hogy akarunk-e igazán – nem szájjal, hanem szívvel – bizonyságot 
tenni az Életről és az Igazságról először önmagunk és egymás előtt. Leszünk-e egyszer 

22 A Debreceni Theologus Gyülekezet Alapszabályzata II. 2. paragrafus.
23 Levél Költő Gyulához. Keltezés: Debrecen, 1940. december 4. TREK Nk R 2879.
24 Levél Költő Gyulához. Keltezés: Debrecen, 1941. augusztus 19. TREK Nk R 2879.
25 Levél Költő Gyulához. Keltezés: Debrecen, 1941. augusztus 19. TREK Nk R 2879.
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már végre Krisztus harcos seregévé, életet és szívet érette örömest feláldozni kész, lelki 
tagokká, új emberekké, akik utolsó leheletükig küzdenek a mozgósított egyházban az isten 
uralmáért és dicsőségéért! Most, éppen most következik a súlyos próba egész reformá-
tus egyházunkra – ha vajon a magunk kicsinyes érdekeinek sutba-félredobásával egyedül 
Krisztust ismerjük-e el Vezérnek, vagy külső győzelmektől megittasulva járjuk tovább a 
régi haláltáncot!? – »A Krisztus közöttetek van« – mondja Pál apostol. Krisztus ügye pedig 
mindenképpen győz, az Ő ügye csak győzelmes ügy lehet a mi tehetetlenségünk vagy aka-
ratunk ellenére is. csak az a kérdés, hogy engedelmes bárányokként adjuk-e át magunkat 
Neki, feltétlen bizalommal és örömmel követjük-e Őt valahová megy el egészen a Golgo-
táig, vagy megvárjuk, míg ostorral és ítélet szavával jelenik meg közöttünk?! – Ha ma még 
csak az Ő csendes hívogatását halljuk, meg ne keményítsük szíveinket!”26

Ezzel a habitussal pályázott 1944-ben a téli szemeszterre Bécsbe és újra ösztöndíjas lett. 
Tanulmányai mellett a Konvent elnöke, Ravasz László püspök megbízza azzal, hogy gyüle-
kezeti szolgálatokat is végezzen a bécsi református templomban. A tanítványból ekkor lesz 
egyre inkább tanúságtévő.

A Konventnek küldött jelentésében részletesen analizálja a gyülekezet helyzetét és újra 
csak terveket sző: „A bécsi gyülekezeti munka önmagától tagozódik négy, egymást ki-
egészítő és egymással összefüggő feladatkörre: 1. A gyülekezet pontos számbavétele, de-
mográfiája, melynek alapján lelki képe is megrajzolható; ez időrendben az első teendő. 2. 
Az istentiszteletek rendszeres megtartása, melyekre a gyülekezetet meghívjuk névre szóló 
meghívókkal, miután közben folyton 3. Családlátogatásokkal pasztoráljuk. 4. A gyülekezet 
bizonyos különleges csoportjai külön gondozást is kívánnak (munkások, katonák, diákok, 
leventék, ifjúság) és ezekhez missziói és evangélizációs alkalmak megteremtésével kell 
hozzáférnünk, ill. őket a gyülekezet egészébe kapcsolnunk és az istentiszteletek látogatá-
sára buzdítanunk. – Végül 5. Minden lelkipásztori munkának alkotórésze az adminisztratív 
feladatok végzése, a gyülekezet felé tanácsadás, irányítás és vezetés formájában, kifelé 
pedig a felsőbb hatóságokkal való érintkezés formájában.”27

A bécsi németbirodalmi rádió felkérésére nagypénteken, áldozócsütörtökön és pün-
kösdkor rövid vallásos tárgyú ünnepi beszédet tartott a magyar nyelvű adás keretében.  
A Donausender tömérdek hálás levelet kapott az anyaországi magyaroktól. 

Varga Zsigmond ilyen bécsi háttérből kérvényezi lelkészi megbízásának meghosszabbítá-
sát 1945. július 31-ig és munkája akadálytalan és eredményes végzése érdekében engedélyt 
kért 1944. aug. 1-jével katonai behívatására., hiszen 1942 nyarán tábori lelkészi kiképzésben 
részesült. Úgy vélte ekkor Varga Zsigmond, hogy „A katonai minőség nem csupán magyar 
szempontból, hanem a német hatóságokkal való érintkezés szempontjából is feltétlenül 
kívánatos.” (Bécs, 1944. június 15.)

A bölcs Révész Imre, mielőtt Ravasz Lászlónak javaslatot tett volna, bizalmasan kikérte 
Incze Gábor korábbi bécsi gondozó lelkésznek a véleményét Varga Zsigmond elképzelései-
ről. Többek között a következő választ terjeszti be: Varga Zsigmond „jelentése mindenesetre 
érdekes és örvendetes, azonban terveit túlméretezetteknek tartom az igazán csak marok-
nyi bécsi magyar protestáns között. Olyan alaposan megszervezni őket, mint ahogy V. ZS. 

26 Részlet a „Mit szeretnék még kapni?” c. beszédéből. A kézirat jelzete: TtREK Nt R 5761;
 Ennek keletkezését magyarázza egy hír, ami a Közlönyben jelent meg LXX. évfolyam 9. szám (1940. május) 71.: 

„D. dr. Révész Imre püspök április 13-án szeretetvendégség keretében vendégül látta a theologiai professzoro-
kat és a theologus ifjúság közül a III. és IV. éves hallgatókat. Ez alkalommal Varga Zsigmond III. é. hittanhallgató 
„Mit várok még?” és Kerekes János IV. é. hittanhallgató „Mit kaptam?” tárgyról szóltak. A kérdéshez Szabó 
Gábor segédlelkész, Jánossy Imre kollégiumi esküdtfelügyelő, dr. Erdős Károly egyetemi ny. r. tanár, dr. Makkai 
Sándor egyetemi ny. r. tanár és D. dr. Révész Imre püspök szóltak hozzá.”

27 Részlet ifj. dr. Varga Zsigmond Bécsi jelentéséből. MREZSLt 2.a. Konventi Közigazgatási iratok 309. d. 3923/1944.
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írja és szeretné, nem lehet, mert ezek a derék lelkek jobbára német állampolgárok és buzgó 
tagjai a német ref. Egyháznak. Erősebb szervezésüknek vagy a politikai hatóságok, vagy a 
német ref. egyház vezetősége mondana ellent. A bécsi lelkésszel és superintendenssel én 
többször beszélgettem erről és az egyébként nagyon rokonszenves urak ezt a szervezke-
dést nem tartják lehetőnek. … A missziói tevékenység, különösen az ifjúság között, sajnos, 
csak minimális lehet, mert a német ifjak tagjai a Hitler Jugendnek; magyar levente, középis-
kolás diák pedig a rk. Egyházhoz tartozókkal együtt sem lehet 15–20.”28

A Konvent még más szempontokat is figyelembe véve nem hosszabbította meg a kért 
időpontig Varga Zsigmond bécsi lelkészi szolgálatát 1945 nyaráig. Bár ekkor már csak a tu-
dományos kutatómunkára kellett volna összpontosítania, hogy megírja „Jézus evangéliuma 
és a hellenizmus” című értekezését, de még ősszel is vállalt szolgálatot. Keresztyén igehirde-
tése és gyülekezetépítő munkája miatt ekkor már megfigyelés alatt állt a nemzetiszocialista 
uralom alatt álló Bécsben. Az itthoni nyilas uralomátvételhez közel eső vasárnapon jutott 
el csúcspontjára Varga Zsigmond tanúságtétele. Egy Gestapós tiszt felszólt a szószékre az 
igehirdetés közben: Megvonom öntől a szót. Varga Zsigmond azonban csendes határozott-
sággal azt válaszolta: Önnek ehhez nincs joga és az istentiszteletünket sem zavarhatja.

Hármas vádpont alapján ítélték el: 1. a német városok bombázásától remélte az esztelen 
és egyenlőtlen vérontás befejezését; 2. hallgatta az angol rádió híreit és terjesztette azokat; 
3. nemzetiszocialista-ellenes beállítottságú volt.

A bécsi vizsgálati fogság után először Mauthausenben raboskodott, majd Gusenba vit-
ték, amely III. fokozatú koncentrációs tábor volt. A bibliai Jóbra gondolva tűrte a szenve-
dést és Krisztusba kapaszkodva maradt lelkipásztora fogolytársainak. Tífuszt kapott, majd 
tüdőgyulladásban szenvedett. Embertelen bánásmódban részesült és így halt meg 1945. 
március 5-én. Hitvalló életének számon tartása és példaként állítása egész Magyarországi 
Református Egyházunk erkölcsi kötelessége. Kevés olyan keresztyén személyiséggel büsz-
kélkedhet egyházunk, mint amilyen ifj. dr. Varga Zsigmond volt. Méltán tarthatjuk számon 
ifj. dr. Varga Zsigmondot, mint a „magyar Bonhoeffert”, aki Krisztus vértanújaként halt meg, 
és ezáltal tanítónkká avatta az Élet Ura. 

Mire tanít és mire emlékeztet bennünket ma ifj. dr. Varga Zsigmond, 
a mártír teológus? 

1. A keresztyén (és benne a theologus) exisztencia kiműveléséért keményebben kell dol-
goznunk és komolyabban kell venni tanítványságunkat.

2. a tudományos teológia és az izgató sorskérdések nem elmennek egymás mellett, hanem 
a gyülekezet közösségi életében találkoznak és átható, irányító szerepre kell jutnia.

3. Az Ige éltető, kormányzó és megigazító fősége alatt a Krisztus ügyében méltóság meg-
idézhető tanúnak lenni. A megidézhetőség előfeltétele, hogy belül kell lenni az esemé-
nyeken és a Krisztus-eseményt látó és halló távolságon belülről, személyes tapasztalat-
ként, erőteljesen kell képviselni ebben a világban, hogy jelen legyen rajtunk keresztül a 
krisztus.

 Jelmondata ma, a látszatkeltés világában különösen elgondolkodtató: Non videri, sed 
esse – Nem látszani, hanem lenni…

 Olyan korban élünk, amikor szinte túlhajtott módon a sztárokra figyel a világ, s nem a 
mártírokra. Sőt Magyarországon a „megasztár” a menő, de nekünk tudnunk kell, hogy 
ma is áll az igazság: a mártírok vére magvetés, s ettől megy előrébb a világ.

28 Incze Gábor nagyváradi lelkész (a bécsi szolgálatban Varga Zsigmond elődje) bizalmas jelentése VZS-ról Ré-
vész Imre kérésére: TtREL I. 1.c. 458.
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 A sztárolt embert a sztárcsinálók kitalálják és felépítik, a mártír épül és épít.
 A sztárolt embernek kitalálják az image-t, a mártírnak karakteres arca van.
 A sztárolt ember a reflektorfénybe vágyik, a mártírban világosság támad és továbbadja.
 A sztárolt ember várja, hogy felfedezzék, a mártírt a megragadottság hordozza.
 a sztárolt embernek szlogent adnak a szájába, a mártírnak megadatik a helyén mondott szó.
 A sztárolt ember számára szórakozás Jézus Krisztus, mint szupersztár, a mártírnak vi-

szont öröme a passió Krisztusa.
 A sztár szeretné megvalósítani önmagát, a mártír a megváltás megvalósultságát éli meg.
 A sztárolt ember elkopik és lassan kimegy a divatból, a mártír ragyog és óhatatlanul 

eljön újra aktualitásának ideje.
 Minden teológusgeneráció megéli, hogy a papi vizsgára készítendő vizsgaprédikáció 

textusválasztása, csomópontjai, üzenete személyes hitvallás is, olyan gyöngyszem, amit 
ars poeticának is szán. Varga Zsigmond a Jelenések könyve gyülekezeti leveleiből a 
filadelfiai gyülekezethez írt (3,7–13) versekről prédikált. Itt ezt olvassuk többek között: 
„bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet és nem tagadtad meg az én neve-
met. … tartsd meg, amid van, hogy senki el ne vegye koronádat, aki győz, azt oszloppá 
teszem az én Istenem templomában, és onnan nem kerül ki többé.”

b) A felekezeti színezet egy másik belső, rejtett motívuma úgy jelent meg a Debreceni Egye-
temen, hogy a teológia és az egyház nem akarta maga alá gyűrni a többi tudományt, s nem 
akarta rájuk kényszeríteni a saját törvényszerűségeit. Debrecen protestáns sajátosságává 
lett az, hogy a reformáció hazai fellegvárában korszakról korszakra egymás mellett élhet-
tek a szabadon fejlődő tudományterületek. Ez a szemléletmód is a debreceni protestáns 
örökség része. 

A tudományokkal kapcsolatban teológiai álláspont lett az, hogy az igazi tudomány 
előbb-utóbb elvezet a tudomány örök forrásához, Istenhez. Az egyetemi ünnepélyek alkal-
mával elhangzott igehirdetések tekintélyes hányada járja körül ennek a megállapításnak a 
teológiai megokolását. 

Ezt példázza három rövid prédikációrészlet: 
„Mind a négy fakultás forduljon egy cél felé: igazságot követni szeretetben, … ha az ideális 
universitas tagja akar maradni. Mert universitas egy cél felé fordulást jelent. Ez a cél az 
igazság, aki mint az Örök Isten erkölcsi, hitbeli, tökéletes törvénye, testben megjelent s így 
szólt: én vagyok az igazság!” (Csikesz Sándor)29

„Boldog lélek, kinek áhítatos kipillantására Krisztus biztató, hívogató, megragadó arca néz 
felé. Mert nemcsak a theologiai tudomány, de minden tudomány akarva, nem akarva, vélve, 
vagy véletlenül, de Feléje tör, mint naprendszerünk egy távoli csillagzat felé. A jogtudomány 
acélbordázatú hajóját a jus strictum kopár partjairól a krisztusi méltányosság, megértő segít-
ség, egymás terhe hordozása, könyörülő felsőbb vezetés, emberibb jólét és szolidaritásnak 
börtöntelen, bitótalan és zsarnoktalan országa, tehát Krisztus felé sodorják felsőbb szelek.  
Az orvostudomány egy egészségesebb, bűnök átkától mentesebb, tisztább, épebb, óvot-
tabb és védettebb emberi élet felé, a lehetetlenen is lehetőleg segítés által, a pauperizmus, 
tömegnyomor, népirtó járványok leigázása útján mértföldes léptekkel megy egy boldogabb 
ország: tehát Krisztus felé. A szellemi tudományok nyelvben, irodalomban, történetben, 
filozófiában, a természettudományok a természet jelenségei beláthatatlan tengerében isme-

29 Csikesz S.: Az Ige. (Ef 4,5) Theologiai Szemle 1925/289.
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rik föl itt is – ott is az örök Teremtőnek rendező és kormányzó ujját, az igazság – szépség 
– jóság – szentség formájában felénk hajló irgalmát és szeretetét: tehát a Logost: a Krisztust, 
a nagy és végső célt.” (Csikesz Sándor)30

„az egészséges tudomány egyedül az igazság szolgálatában áll. ebben a szolgálatban 
van a tudomány szabadsága… Az egészséges tudomány az, amit a világ nem szenvedhet 
el. Az igazi tudomány mindig a tények elfogulatlan tanulmányozásán alapszik. Ebből fakad 
a szolgálat törvénye. Csak az egészséges tudomány áll szolgálatában az igazságnak és a 
nemzet egészségének az alapja… Ezzel ellenkezik a hamis tudomány, mely azoké, akik 
nem szolgálni, hanem akik élvezni és uralkodni akarnak. Ezek az érdekek szolgálatává ala-
csonyítják a tudományt, azt akarják, hogy a teológus szentesítse a zsarnokságot, a jogász 
igazolja az erőszakot, az orvos egészségesnek állítsa a vad ösztönöket, a természettudós 
természetesnek hirdesse a gyengék elnyomását és a szellemtudós az emberiséget összeté-
pő ellentéteket eszményképül tűzze ki. Az egészséges tudomány be tud hatolni az ellenté-
tek alá. A tudomány maga is csak szolgálat lehet, hisz a szolgálat törvényét kell hirdetnie. 
A tudomány tehát szolga és nem úr, de mert az igazság szolgája: szabad.” (Makkai Sándor)31

a tudományterületek és az egyetemi karok egymás mellettiségének, de egyúttal 
krisztológiai kapcsolódásának gondolatát örökíti meg az a dombormű is, amely a Kollé-
giumban az Oratórium felé vezető főlépcsőházban található, a Nagykönyvtár szomszédsá-
gában és az egyetemmé válás emlékét örökíti meg. A domborművön a karok allegorikus 
alakjai tudományterületük szimbólumát tartva, Krisztus elé járulnak. Szimbólumaikat, azaz 
tudományukat a krisztus oltárára helyezik, amelyen a kollégium jelmondata (Orando et 
laborando – Imádkozva és dolgozva) áll.32 

c) Az egyetem felekezeti színezetének egy harmadik szála az, hogy a két világháború közötti 
időben immár közös feladattá vált a Kollégium és az egyetem számára: Debrecen megőr-
zése olyan szellemi központnak, amelynek kisugárzása minél szélesebb körre terjedjen ki.  
Ez egy olyan közeg megszervezését és fenntartását jelentette, amely kedvezett a tudomá-
nyos identitás erősítésének. 

Tanár- és diákkörökben is felszínen tartott kérdés volt a két világháború között: Milyennek 
kellene lennie Debrecennek? Az egyik diákválasz szerint: „Röviden: erőközpontnak, magyar 
kálvinista főhadiszállásnak, világító fáklyának! … Hármas az a feladat, mely Debrecennek 
jut. Valóban magyar kálvinista Genffé lenni.”33 Nem tekinthetjük véletlennek, hogy az István 
király halálának 900. évfordulója és a Református Kollégium fennállásának 400. évfordulója 
évében, 1938-ban Debrecenben rendezték meg – a magyarok világkongresszusához kötő-
dően – a magyar reformátusság lelki egységét kifejező I. Magyar Református Világgyűlést 
1938. augusztus 23-án.34 

30 Csikesz Sándor Emlékkönyvek – I. kötet. Szerkesztette: dr. Módis László. Kiadják Csikesz Sándor tanítványai és 
barátai. Debrecen 1940, 187. Az igehirdetés címe: Célegyenest… a nagy cél felé.

31 Ünnepélyes keretek között nyitották meg a Tisza István Tudományegyetem új tanévét. (Tudósítás) Debreczeni 
Újság, 1936. október 2., 5. oldal, Makkai első debreceni igehirdetése az egyetem évnyitóján a Nagytemplomban 
a 2Tim 4,3–5 alapján.

32 Az emléktábla szövege: „A Református Kollégium tudományművelő és kultúrateremtő munkájával évszáza-
dokon át szolgálta hazánkat. Felsőoktatási intézményként mindenkor az európai universitasok szellemében 
működött, és a Debreceni Egyetem bölcsőjévé vált.”

33 Szundy Béla: Milyennek kellene lenni Debrecennek? Közlöny, 1927. december. 2. szám 4.
34 Az első Magyar Református Világgyűlés emlékfüzete. Összeállította: dr. Vasady Béla. Debrecen, 1938.
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Debrecen protestáns szellemi központ jellegét két egymásba kapcsolódó teológiai tu-
dományszervező műhely is erősítette. Az egyik a Csikesz Sándor professzor vezette 
Theologiai Szemle című szaklap köré szerveződött, amelynek első száma 1925-ben jelent 
meg először.35

Részlet Csikesz lapindítási tervezetéből: A debreceni Református Hittudományi Kar „hi-
vatottnak ítéli magát arra, hogy a szakfolyóirat megteremtését s kiadásának feladatát magá-
ra vállalja. E munkájánál számít azonban a hazai protestáns theologiai főiskolák tanárainak 
a közreműködésére is és erre az érdekelteket külön is felkéri. A szakfolyóiratot a magyar 
protestáns theologiai tudomány és a vele rokon tudományok (ókori keleti nyelvészet, böl-
csészet, paedagógia) beszámoló orgánumának kívánja tekinteni s elsősorban a külföldet 
óhajtja vele és általa szellemi törekvéseink mértékéről és értékéről tájékoztatni. Épen ezért 
a folyóiratba szánt tudós közlemények nyelvéül a magyar, német, angol, francia, holland 
és latin nyelveket határozza meg, mint amelyeken értekezések és tanulmányok írhatók és 
közreadhatók. Hittudományi kar azon nagy fontosságú érdekekre tekintettel, melyeket e 
szakfolyóirat megindításával kielégíteni óhajt, hogy az tudniillik egy magas színvonalú nem-
zetközi s mégis minden részben magyar czélú és szellemű tudós kiadvány legyen s egyúttal 
a ma hozzá nem férhető külföldi közleményekért is megfelelő csere eszközül szolgáljon s 
nemzeti kultúr-birtokállományunkat ezáltal is súlyosan gyarapítsa.”36

A Tiszántúlon sokak meggyőződése volt, hogy a Theologiai Szemlének „Debrecenben 
kell szerkesztetnie és megjelennie, mert itt van a magyar reformátusság történelmi góc-
pontja, itt van az egyetemi fokú református hittudományi kara a tiszántúli egyházkerület 
lelkészképzőintézetével együtt s ennek az egyházkerületnek a kebelében él a magyar re-
formátus egyház abszolút többsége s ez az egyházkerület bír nyomdavállalattal, mely a 
megjelentetés terén segédkezet nyújthatna s ezen egyházkerület kollégiumi nagykönyvtára 
a folyóiratnak recenzióra küldött könyvpéldányai útján évente nagy összegre rugó értékű 
könyvmennyiséghez juthatna.”37 

Volt még egy fontos tényezője annak, hogy Debrecenben született meg a Theologiai 
Szemle. Itt nem a csoportérdekeket, nem is a kegyességi érdekeket tartotta Csikesz szem 
előtt, hanem önálló és új utat kívánt járni tudományos elkötelezettséggel és függetlenség-
gel. A Theologiai Szemle ezzel az irányultsággal nem akarta szaporítani a szekértáborok 
számát, de lefedett egy hiányterületet, amellyel mint tudományos orgánum, kegyességi 
körök és teológiai irányok fölötti, független módon kívánta szolgálni a teológiai tudomá-
nyosság ügyét.

A másik országos hatókörű szervezet a Vasady Béla professzor buzgólkodása nyo-
mán létrejött és 1939–1944 között aktívan működő „Coetus Theologorum – Református 
Theologusok Munkaközössége”38. A Coetusnak tagja volt az ország valamennyi református 
teológiai tanára, magántanára, teológiai vagy egyéb tudományból szerzett doktorátussal 
rendelkező lelkipásztora, illetve azok, akik a tudományos teológia terén alkotó munkát 
végeztek. Az ország különböző pontjain (határon túl is) helyi vagy körzeti munkaközössé-
gek alakultak, rendszeresen tartottak felolvasó- és vitaüléseket. Egy év alatt több mint ezer 

35 A lap történetéhez lásd: Fekete Károly: A Theologiai Szemle a magyar teológiai gondolkodás történetében 
– református szemmel. Theologiai Szemle 2006/1. 38–43.

36 Csikesz tervezetének jelzete: TtREK DRK – R 4109. 
37 Révész Imre: „A Theologiai Szemle anyagi megerősítése.” Theologiai Szemle 1926/1–2. 996–997.
38 A Coetus Theologorum történetéhez lásd: Ladányi Sándor: A Coetus Theologorum története. Az Út 2004/3. 145-

154.; Adorjáni Zoltán: Adalékok a Coetus Theologorum történetéhez a Református Szemle tudósításai alapján. 
Református Szemle 2002/4–5. 422–435.
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tagot tartottak nyilván. A Coetus Theologorum számottevő könyvkiadói tevékenységet is 
folytatott, hogy illetménykötetekkel honorálja a tagdíjat, s Csikesz halála után, 1940-től gon-
dozásukba került a Theologiai Szemle is.

A magyar sorskérdésekre reflektálás és azok feldolgozása során üzenet értékű hangsúlyt 
kapott a nemzet és kisebbség problematikája. A trianoni határvonalak miatt a református-
ság vesztesége igen nagy volt, ami újabb ösztönzést adott arra, hogy a kisebbségbe szorult 
részeket fokozottan támogassák. A debreceni professzorok családi, tanulmányi, szakmai 
és baráti kötődések el nem vágható szálait éltették tovább a határon túli részek felé a két 
világháború között.

A kisebbségi sors iránti érzékeny debreceni környezet fogadta be az Erdélyből áttele-
pülni kényszerült Makkai Sándort. Ez is bátorítást jelentett számára, hogy kimondta: a ki-
sebbségi kérdés megoldhatatlan. a nemzetiségi öntudatról szóló, Nem lehet című írásával39 
országos vitát keltett. 

A kisebbségi létparadoxon sokféle indulatot és elgondolást termett, de a debreceni mér-
tékadó gondolkodók gyűlölködésre sohasem ragadtatták magukat. Sőt megoldásként a ke-
resztyén teológia biblikus válaszát fogalmazták meg.

karácsony Sándor A magyar béke című kötetében több olyan részlet van, amely a ki-
sebbségekkel kapcsolatos kérdéseket a megbékélés útján tartja rendezhetőnek: csak ak-
kor békülhetünk meg szomszédainkkal, ha nem az ő bűneiket hánytorgatjuk fel, hanem 
megbánjuk a saját nemzeti bűneinket is: „Nem, nem, nemigen lehet itt egyebet cselekedni, 
meg kell törnöm és nagyon a szívemből jövőn bocsánatot kell kérnem mindazoktól, akik 
nemzetem, a magyar nemzet szomszédságában, vagy vele egy fedél alatt éltek, és a mi hi-
bánkból szenvedniök kellett. Bánom és szégyellem, hogy így történt. Kérem a parasztokat, 
a munkásokat, a más meggyőződésű és gondolkozású csoportokat, a »nemzetiségieket«, a 
zsidókat, a tőlünk elköltözőket (tekintet nélkül arra, az őfajta emberek hogy bántak a mie-
inkkel), az oroszokat és az ifjúságot: higgyenek töredelmem őszinte voltának, és ha tudnak, 
bocsássanak meg nekem. Tudom azt is, hogy a bocsánatkérés önmagában még nem sokat 
jelent. elégtétellel is tartozom. nem imilyen-amolyannal, hanem teljes elégtétellel.”40

Ez a mentalitás már az 1940-es évek elején írt Karácsony Sándor-művekben is megjelent: 
„mi magyarok nem szoktuk, nem szeretjük magunkat hibásoknak érezni. Történelmünk 
egész folyamán mindig nekünk volt igazunk s a körülmények vagy gaz ellenségeink gán-
csoltak el. Ha máskép nem ment, magunk között kerestünk bűnbakot. Akinek ereje nincs, 
ellenben erőre van szüksége, kölcsön kell hogy kérjen valahonnét mástól. Nekünk ember-
fölötti, helyesebben isteni erőkre van szükségünk a kialakuló korszellem idejében, nem-
zeti problémáink megoldása közben. Isteni erőt csak Istentől nyerhetünk, pontosabban, a 
teremtett világ problémái számára az Isten-Embertől, Jézus Krisztustól. A protestáns lélek 
reakciója ebben a pillanatban egészen specifikus, elütő minden másféle lélek reakciójától. 
Rá kell döbbennie, hogy Jézus Krisztus bűnbocsátó, megváltó erejét az ő számára senki 
és semmi nem közvetítheti: sem keret, sem tan, sem liturgikus cselekmény, sem templom. 
neki magának, személyesen és személy szerint kell találkoznia krisztussal és krisztusnak 
egyénileg kell őt megváltania. Hagyomány, kultusz, közösség erre mind képtelen.”41

39 Láthatár 1937/2. 49–53. A vita lezajlásához lásd Nem lehet – A kisebbségi sors vitája. Szerkesztette: Cseke 
Péter–Molnár Gusztáv. Limes könyvek. Héttorony Könyvkiadó. 1989. Megszületett még egy kötet a vita újabb 
reflexióiból: Lehet – Nem lehet? Kisebbségi létértelmezések (1937–1987). Sajtó alá rendezte Cseke Péter. Men-
tor Kiadó. Marosvásárhely. 1995.

40 Karácsony Sándor: A magyar béke. 2. kiadás. Csökmei Kör. Pécel 2001. 42.
41 Karácsony Sándor: A magyarok Istene. Exodus. Bp. 1943. 254.
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A szentistváni gondolat c. írásában egészen pregnánsan fogalmazta meg álláspontját: 
„Első királyunk látta be elsőnek, hogy a magyar feladat nem valósítható meg Isten nélkül. 
Apostola lett nemzetének. A szentistváni gondolat voltaképpen ez. A magyar lélek kereté-
nek krisztusi tartalma. Ez változtatja át a magyar gavallériát áldozatossággá és szolgálattá, 
a magyar passzív rezisztenciát a kereszt hordozásává, a magyar bravúrt a missziós lélek 
lendületévé. A krisztusi szellem biztosítja a magyar feladat megoldását. A geográfia híd-
szerep népóceánok, peremnépek és vendég népeink között a magyar gavalléria előfelté-
telezésével is csak úgy lehetséges, ha az uralmat a szolgálatnak lelkével gyakoroljuk, mint 
ahogy gyakoroltuk is mindig, valahányszor történelmi sorsunk pozitív korszakba lendült.  
A világnézetek harcában győzelmet csak a keresztviselés passzivitásával és a missziós 
lendület aktív erejével arathatunk. Kultúránk »alapeszméi« is csupán a transzcendens el-
vének beiktatása után hozhatók – divatos kitétellel hadd éljek – »közös nevezőre«. Hogy a 
vallások hullámai is csak az élő krisztusi szellemben nyugodhatnak el, fölösleges talán meg 
is említenünk még külön.”42

A Debreceni Egyetem szellemi központ voltát, protestáns felekezeti színezetét az ilyen és 
ehhez hasonló kijelentések továbbadása, következetes képviselete és megélése segítette 
életben maradni. 

A Hittudományi Kar tanárainak alapállása, véleménye, állásfoglalása, hozzáállása, pél-
daadása egyetlen időszakban sem volt mellékes Debrecenben. „A római katolikus egyház 
hazai túlsúlya és a református egyház küzdelmes múltja, a kollégium egész hagyománya 
eleve visszatartotta őket attól, hogy egy aulikus, klerikális, ultrakonzervatív politika híveiül 
szegődjenek a világnézeti nevelés és a nemzetnevelés terén. A két világháború közötti idő 
»keresztény« kurzusa’ és neobarokk szellemisége idegen volt számukra.”43 magyarságisme-
retüket nem a szűk látókörű provincializmus és pöffeszkedő sovinizmus jellemezte, hanem 
a kritikus nemzetszeretet.

42 Karácsony Sándor: A magyar világnézet. Exodus. Bp. 1941, 348.
43 Czeglédy Sándor: A teológia tanítása a Kollégiumban. In: A Debreceni Református Kollégium Története.  

Szerkesztette: Barcza József. Kiadja a Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya. Bp. 1988, 575.
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Studia Theologica Debrecinensis
2008. I. évfolyam 1. szám – 63–72. o.

 1 Krupp, M. Die Mischna, Festzeiten Mo`ed. Verlag der Weltreligionen Insel Verlag, Frankfurt am Main, 2007, 410. k.
 2 A fejezetet is misnának nevezik, csak az érthetőség miatt választottuk ezt az elnevezést.
 3 A Talmud szerint: a zsidók a hold szerint számítják [a naptárt], a nemzetek pedig a nap szerint (bSzuk 29a).  

A módszert a következő bibliai helyekre alapozzák: 2Móz 12,2; 4Móz 28,14 (Hilch. Hakkódes 1:1).
 4 bRH 25a, Hilch. Hakkódes 6:3.
 5 Ezt az időpontot nevezték a hold születésének (vbckv skun) vagy rövidebb formában születésnek (skun), 

lásd: bRH 20b, Hilch. Kiddús Hakkódes 6:1.
 6 Zóhár ,hatrc 135b; 249b.

traktátus a sgun (Ünnepek) széderben található.  Két nagyobb részből áll. Ezek 
– valószínűleg – eredetileg önállóan léteztek.1 Az első témája a naptárszámítás 
(I,1-III,1), a másodiké a sófárfúvás rendje (III,2–IV,9).

Első fejezet2: A különböző évkezdetek meghatározása (1). Tisri kezdete, a 
mennyei ítélet, az új hónap kihirdetése (2). Naptármeghatározás (3). A küdöttek, akik az új-
holdról tanúskodnak, milyen esetekben hághatják át a szombatot (4)? A tanúk kihallgatása 
(5–7). akik alkalmatlanok tanúnak (8). mikor törhetik meg a tanúk a szombatot azért, hogy 
időben tanúskodhassanak (9)?

Második fejezet: A tanúk szerepének változása. Negyedik, különböző helyzetekben, 
az eretnekek és samaritánusok miatt. A régi módszer: Jelzés tűzzel (1–4). Tanúkihallgatás 
Jeruzsálemben, az új hónap kihirdetése, R. Gamáliel és R. Jehósua (5–8).

Harmadik fejezet: A kivétel, amikor az újholdról maga a bíróság tanúskodik (1). A máso-
dik nagy egység kezdete, a sófárfúvás. A harmadik fejezet kizárólagos témája innen kezdve, 
– egy aggádikus magyarázat. 

Negyedik fejezet: Sófárfúvás speciális körülmények között (1). R. Jóhanán ben Zakkaj 
rendelkezései (2–4). Imádságok az újévi liturgiában (5–6). Sófár és a Múszáf imádság (7). 
A sófárfúvás nem veszélyeztetheti a szombatot, de a gyermek is tanulhatja azt szombaton 
(8). A sófárfúvás további rendje. Imádság: egyén és előimádkozó (9).

A holdhónap
A zsidó naptárszámítás a holdcikluson alakul, amelynek mértéke az az idő, amely alatt 
a hold megkerüli a napot.3 Ez az idő a hagyomány szerint: 29 nap, 12 óra, 44 perc és 3¼ 
másodperc. Ezt ugyan órákra is felosztották, de még inkább „részek”-re ohekj, amelyekből 
1080 tesz ki egy órát.4 Minden „rész”, 3¼ másodperc. E szerint a hold a napot 29 nap, 12 óra 
és 793 „rész” alatt teszi meg. Ennek az útnak a végén, egy időben szűnik meg a régi hold 
és kezdődik az új.5 Mivel ez a pont valójában nem ragadható meg, ezért igen fontossá vált 
annak rögzítése, hogy mikor látták meg az újhold első fázisának megjelenését az égbolton. 
Már ekkor ismeretes volt, hogy mivel a hold nem rendelkezik saját fénnyel, csak a napét 
veri vissza.6
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A sófár
Állati szarvból készült, az egyik legrégibb ismert hangszer. A Bibliában hatvankilencszer 
fordul elő. Általános vélemény szerint a szó összefügg az akkád šappâru-val, amely „vad-
kecskét” jelent.7 A szó egy idő után már nem az állatot, hanem a szarvából készült eszközt 
jelentette. Kosszarvból készült, ha kultikus célra, akkor nem lehetett díszítéssel ellátni, sem 
pedig fémből készült fúvókát rakni rá.8 Kultikus használaton kívül elsősorban jeladásra 
használták, az őrök így figyelmeztettek az ellenség közeledtére (Ézs 18,3; Hós 8,1; Neh 
4,12.14). Átvitt értelemben jelképezi a prófétai szolgálatot is (Jer 6,17; Ez 33,3–6). Használták 
a sereg harcba hívásakor, annak összegyűjtésénél (Bír 3,27; 6,34). A Szent Háború idején a 
harc kezdetét adta tudtul (Bír 7,8.16.20; vö.: Jer 51,27), de jelezhette a győzelmet is (1,Sám 
13,13). Hirdette az új király trónra lépését (2Sám 15,10; 1Kir 1,34.39.41), de YHWH megjele-
nését a Sínain is kürtzengés kíséri (2Móz 19,16.19). Riadókürt vgur, rpua jelezte a Jóbél év 
kezdetét (3Móz 25,9), az újhold napját, a holdtöltét (Zsolt 81,4), fújták böjt meghirdetése-
kor (Jóél 2,15) is. Septuaginta legyakrabban -szal fordítja (38×), s -val (21×). 
Előfordul még:  (Zsolt 98,6), ευτονω [= rpuac] A szó, egy helyen szerepel 
átírással: σωφερ (1krón 15,28).9 A templomi szolgálatban a sófár használatát együtt említik 
a trombitával (vrmmj).

Rós ha-Sáná – Újév

I/1
Négy[féle] újév van10: Niszán kezdetén, a királyok11 és az [zarándok] ünnepek12 számára, 
elul elején a marhák tizedének13. R. Eleázár és R. Simon mondja: Tisrí elején, az [ünnepi] 
éveknek, az Elengedés Évének14 és a Jóbélévnek15, a növényeknek16, és a fűszereknek17. 
Sevát elején a fáknak. Ezek Sammáj iskolájának szavai. Hillél iskolája ezt mondja: [Újév, 
Sevát] tizenötödikén [van].

 7 AHw 1027.
 8 A Misna már másképpen rendelkezik, vö.: mRH III 3–4.
 9 Részletesen lásd: THWAT s. v. rpua
10 A négyféle időponthoz különböző feladatok, elvégzendő munkák kapcsolódnak. Izráel korábbi történetében az 

újév meghatározása többször változott. A hónapok nevei közül csak nyolc fordul elő az Ószövetségben, mind-
egyik fogság utáni könyvben (Zak 1,7; 7,1; Ezsdr 6,15; Neh 1,1;2,1;6,15; és Eszter könyvében több helyen. 

11 A hivatalos számítás – az Első Templom idején – a király uralkodási évei szerint történt, a hivatalos év tavasz-
szal kezdődött. Ha a király Níszán előtt kezdett uralkodni, akkor a Níszán kezdete utáni idő már uralkodásának 
második évének számított. 

12 4Móz 28, 16. kk. Az ünnepek rendje a Páskával kezdődött.
13 3Móz 19,22; mBek IX, 5. kk.
14 5Móz 15,1–11
15 Az ötvenedik év: 3Móz 2–8–12.
16 3Móz 19,23–25
17 Abból a növényből, mi Tisrí kezdete előtt sarjadt, nem lehetett azokkal közösen tizedet adni, amelyek később 

nőttek.
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I/2
A világ négy szakaszban ítéltetik meg18: Páska idején a gabonával, Hetek Ünnepekor a fa gyü-
mölcsével. [és] Újévkor az összes világra jött elvonul [Isten] előtt, mint a fiatal bárányok19, 
amint megmondatott: Ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket (Zsolt 33,15), 
és a Lombsátrak Ünnepén a vízzel.

I/3
Hat [különböző] hónapban mennek ki a követek20 [Jeruzsálemből]: Níszánkor a Páska, 
Avkor a böjt, Elúlkor az Újév, Tisríkor az ünnepek idejének meghatározása,21 Kiszlévkor a 
Hanukka, Ádárkor a Purím miatt. Amikor a Templom [még] állt, kimentek a második Páska 
miatt is.22

I/4
Két hónap elején, szabad áthágniuk23 a szombat [megtartásának parancsát]: Níszánkor és 
Tisríkor24, mert ekkor mennek a követek Szíriába, s ők határozzák meg az ünnepek idejét. 
Amikor a Templom [még] állt, mindezeket [az előírásokat] áthághatták, az áldozatok rend-
je miatt.25

I/5
Ha a hold világosan látható volt, [vagy] ha megtörtént, hogy nem volt látható, emiatt szabad 
volt áthágniuk a szombat [megtartásának parancsát]. R. Jószé mondja: Ha [a hold] világo-
san látható, emiatt nem volt szabad áthágniuk a szombat [megtartásának parancsát]. 

I/6
Megtörtént, hogy több mint negyven pár ment ki, és R. Akiba Lídiában26 feltartóztatta őket, 
R. Gamliél követeket küldött hozzá [és azok ezt mondták]: ha sokakat feltartóztatsz, olyan-
nak bizonyulsz, mint aki alkalmatlanná teszi őket arra, hogy máskor eljöjjenek.27 

18 Az ítélet abban lesz nyilvánvaló, hogy a különböző évszakokban, amelyekhez egyben ünnepek kapcsolódnak, 
büntetésként gyenge lesz vagy elmarad a megfelelő termés.

19 A iurn hbc-nak más fordítása lehetséges: besorozott katonák, utóvéd. Így érti a Talmud is (bRH 38a).
20 Azért, hogy kihirdessék az ünnepek hivatalos kezdetét.
21 Tisrí hónapra több ünnep esett: Jóm Kippúr, Szukkót, Semíni Aceret.
22 A második, vagy kis Páskát az első után egy hónappal ünnepelték azok, akik az első megünneplésében akadá-

lyoztatva voltak 4Móz 9,10k; mPesz IX.
23 Ha az újholdat szombat előtti este látták, akkor engedélyezett volt a szombati utazás.
24 Kihirdetni a három zarándokünnep idejét.
25 4Móz 28,11–15
26 Lídia/Lod Jeruzsálemtől negyven km-re nyugatra, illetve Javnétól húsz km-re keletre. Bármelyik városba igye-

keztek is, egynapi utazással elérték.
27 Szó szerint: Buktatót helyezel útjukba, a jövőben alkalmatlanok lesznek a vallási kötelezettségek teljesítésésre.
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I/7
Ha az újholdat apa és fia együtt látták, mehetnek együtt28 [követként], nem párként, ha-
nem azért [is], ha az egyik alkalmatlanná válna [a küldetésre], a másik hozzászámítható 
legyen egy [harmadikhoz]. R. Simon mondja: Apa és fia és minden közeli [rokon], alkalmas 
az újholdról való tanúskodásra. R. Jószé [ezt] mondja: Tóbiással29 az orvossal megtörtént, 
hogy az újholdat Jeruzsálemben látta meg, ő, a fia és felszabadított szolgája, s a papok az 
ő [tanúskodásukat] elfogadták, és a szolgát [tanúskodásra] alkalmatlannak nyilvánították. 
Amikor a bíróság elé értek, akkor ő és a szolga [tanúskodását] elfogadták, de a fiát [tanús-
kodásra] alkalmatlannak nyilvánították.30

I/8
A következők alkalmatlanok [tanúnak]: Kockajátékos, uzsorás, azok, akik galambokat röp-
tetnek, a hetedik évben [termett gyümölccsel] kereskedők31, és a szolgák32 A szabály ez: 
minden olyan tanúskodás, amelyre egy asszony nem alkalmas33, arra [az előbb felsoroltak 
is] alkalmatlanok.

I/9
Aki látta az újholdat, de nem képes elmenni [tanúskodni], azt vihetik szamárháton vagy 
hordágyon is. Ha [azt gondolja, hogy] valaki megtámadhatja az [úton], vihet magával bo-
tot, és ha messzire megy, vihet magával ételt, ha az út [legalább] egy nap és éjszaka tart. 
Megszeghetik a szombat [megtartásának parancsát]. Elmehetnek, hogy tanúskodjanak az 
újholdról, amint megmondatott: Ezek az Úrnak ünnepei, szent gyülekezések napjai, a me-
lyekre szabott idejükben kell összegyülekeznetek (3Móz 23,4). 

II/1
Ha az egyik [küldöttet] nem ismerik, egy másikat küldenek vele, hogy tanúskodjon felő-
le. Az újholdról való tanúskodást kezdetben mindenkitől elfogadták. Amikor azonban az 
eretnekek34 zavart támasztottak, akkor rendelték el, hogy csak ismert személyektől fogad-
nak el tanúskodást. 

II/2
Kezdetben tűzzel jeleztek, de amikor a samaritánusok35 zavart keltettek, akkor rendelték el, 
hogy küldöttek menjenek. 

II/3
Hogyan jeleztek a tűzzel? Hosszú cédrustörzseket vettek, vesszőket, olajos fadarabokat, és 
viaszból való kenőcsöt, zsinórral összekötötték ezeket, felmentek a hegycsúcsra, s moz-
gatták őket ide-oda, [majd] fel és le, addig, míg meglátták, hogy társaik is úgy tesznek egy 
második hegycsúcson, és ugyanúgy tettek egy harmadikon is.

28 Általában a közeli rokonok nem tanúskodhatttak közösen, az érdekeltség miatt.
29 Azonosíthatatlan személy.
30 A két különböző döntés oka valószínűleg az, hogy a papok testülete szadduceus írányítású, míg a bíróság 

farizeus többségű volt.
31 mSeb VII 3.
32 mSzanh III 3.
33 Asszony főbenjáró és vagyoni ügyekben nem tanúskodhatott.
34 ihbhnj: Általában a keresztyéneket értik alatta, de jelenthette a szadduceusokat és az esszénusokat is, azokat, 

akik más naptár szerint számoltak. Így ünnepeik is más napra estek. vö: mHag II,4.
35 Más kézirat a „samaritánusok” helyett „eretnek”-ket ír.
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II/4
Honnan jeleztek? Az Olajfák hegyétől Szartébáig36, és Szartébától Gerippina37 felé, és 
Gerippinától Havrán38 felé, és Havrántól Bét Biltin39 felé. De Bét Biltintől nem távolodtak 
el, a fáklyákat gyorsan mozgatták ide-oda, amíg az egész Száműzetés egy lángoló tűzten-
gernek tűnt.

II/5
Jeruzsálemben volt egy nagy udvar, amelyet Bét Jázeknek hívtak. Ott gyülekezett min-
den tanú, és a bíróság kihallgatta őket. Nagy étkezést készítettek nekik, hogy [máskor is] 
szívesen jöjjenek. Kezdetben egész nap nem távozhattak el onnan.40 r. Gamáliel, az Öreg 
elrendelte, hogy kétezer könyök távolágra eltávolodhatnak bármely irányba. De nemcsak 
ők, hanem mások is: a bába, aki azért ment oda, hogy a szülésnél segédkezzen, vagy aki 
odamenekül, tűz, rablótámadás vagy árvíz miatt. Ezek a város lakóival egyenrangúak, s 
kétezer [könyéknyire] eltávozhatnak onnan.

II/6
Hogyan hallgatják ki a tanúkat? Az először érkező párt hallgatják ki elsőnek. Behívják 
[kettőjük közül] az idősebbet, és ezt mondják neki: „Mondd el, hogyan láttad a holdat?”  
A Nap előtt, vagy mögötte41, északon vagy délen42, milyen magasan állt43, merre fordult44, 
és milyen nagy volt [a hold]? Ha ezt felelte: „A Nap előtt, akkor még nem mondott semmi 
[érvényeset]45. Ezután behívatták a másodikat, és ha szavai megegyezők voltak [az elsőé-
vel], akkor tanúskodásuk érvényes. Ezután a többieket is [akik eljöttek] kikérdezték a dolog 
felől, nem mintha szükséges [lett volna], hanem azért, hogy ne megszégyenülve menjenek 
el onnan [máskor is] szívesen eljöjjenek.

II/7
A bíróság elnöke ezt mondja: „Megszentelt!”, és a nép utána mondja: „Megszentelt, meg-
szentelt!”. Amennyiben [a holdat pontos] idejében látták46, vagy nem, akkor is megszentelik. 
R. Elázár bar Cádók mondja: „Ha nem látták [rendes] idejében, nem szentelik meg, mert 
már az ég megszentelte”.

36 tcyrxk Hegy a Jordán völgyében (377 m). Jerikótól 26 km-re keletre. Itt találhatók az Alexandrion-erőd romjai.
37 tbhpurd Valószínűleg a mostani keresztes erődítmény (Bellevoir) romjainak helyén állt, Bét Seántól 53 km-re 

északra.
38 iruj Hegység Bét Seántól 80 km-re keletre.
39 ih,kc ,hc Határátkelő Mezopotámiába.
40 Szombaton.
41 Az újhold egy darabig a lemenő nappal együtt látszik.
42 A Nap jobb, vagy bal oldalán. A jobb oldali a fogyó (régi) hold, a bal oldali a növekvő új.
43 Milyen magasan állt a látóhatárhoz képest. Az újhold a látóhatárhoz nagyon közel látszik.
44 Milyen volt a holdsarló állása? Az újhold sarlója jobbra néz.
45 A tanúskodás érvénytelen, mert a fogyó holdat látta. 
46 A régi hónap harmincadik napján. Ez egyben az új hónap első napja is.
47 A hónap 29. napján.
48 Lehetetlen volt ugyanazon a napon reggel látni a régi, este pedig az újholdat.
49 A hónap 31. napja.
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II/8
Rabban Gamálielnek volt egy holdfázisokat ábrázoló táblája (tkcy[c]) padlásának falán. 
A tanulatlanoknak ezzel mutatta meg [a holdfázisokat], és ezt kérdezte: így láttad, vagy 
így? Történt egyszer, hogy ketten jöttek, s ezt mondták: reggel47 keleten láttuk, este pedig 
nyugaton. R. Jehúda ben Núri ezt mondta: hamis tanúk ezek!48 Amikor Javnéba értek, [II.] 
R. Gamáliel elfogadta [tanúskodásukat]. Később még kettő érkezett, és ezek ezt mondták: 
[megszokott] idejében láttuk, és a következő [hozzátoldott] éjszaka49 már nem volt látható. 
R. Gamáliel elfogadta [a tanúskodást]. R. Dósza ben Harkinasz mondta: „Hamis tanúk ezek”. 
Hogyan tehet tanúságot egy asszony arról, hogy szült, ha a következő nap hasa még a fogai 
között van?50 R. Jehósua mondta neki: „Egyetértek a szavaiddal.”

II/9
Gamáliel elküldött hozzá [és ezt üzente]: Elrendelem, hogy jöjj el hozzám botoddal és 
pénzeddel együtt, azon az engesztelő napon, amely a te számításod szerint való. R. Akiba 
elment hozzá, és bosszankodva találta. Ezt mondta neki: „Megtanulhatom az Írásból, hogy 
amit R. Gamáliel cselekedett, helyesen tette, mert megmondatott: Ezek az Úrnak ünnepei, 
szent gyülekezések napjai, amelyekre szabott idejükben kell összegyülekeznetek. (3Móz 
23,4). [Mindegy] hogy megfelelő idő vagy nem, de nem ismerek más [megfelelő] időt eze-
ken kívül. Eljött R. Dósza ben Harkinasz, ezt mondta neki: „Ha R. Gamáliel bíróságá[nak] 
döntése után más döntést is akarunk, úgy minden olyan bírósághoz kell fordulnunk, amely 
Mózes napjától mindmáig létezik, mert megmondatott: Azután felméne Mózes és Áron, 
Nádád és Abihú, és az Izráel vénei közül hetvenen. (2Móz 24,9). Miért nem nevezi nevükön 
a véneket? Azért, hogy megtanuljuk, hogy a három [személy], akit bíróságként Izrael fölé 
helyeznek, egyenlők Mózessel. Ekkor vette a botját és pénzét és elindult Javnéba, azon a 
napon, amelyre – számítása szerint – a Nagy Engesztelőnap esett. R. Gamáliel felkelt, meg-
csókolta a fején és ezt mondta neki: „Lépj be békével, mesterem és tanítványom! Mesterem 
a bölcsességben, s tanítványom, mert elfogadtad szavaimat”.

III/1
Ha a holdat a bíróság, és az egész Izráel [is] látta, a tanúkat [pedig] kihallgatták, és nincs 
már [már] idő ezt mondani a sötétedés előtt: „Megszentelt!”, úgy ez egy [teljes] hónap51. Ha 
[a holdat] csak a bíróság látta, két tanúnak kell előállnia, s bizonyítania [a bíróság] előtt, 
[hogy látta a holdat], s ekkor ezt mondják: „Megszentelt, megszentelt!” Ha [a holdat a bíró-
ság tagjai közül] hárman látták, és [mindhárman] egy bírósághoz tartoznak, [közülük] kettő 
kell, hogy előálljon, s társaik közül még kettőt rendelnek [az egyedülmaradt bíró] mellé52, és 
azok tanúskodnak, ekkor azt mondják: „Megszentelt, megszentelt!” az egyszemélyes [tanú] 
nem hiteles, mert egyedül van.

III/2
Mindenfajta kürt elfogadott [sófárként], kivéve az, amelyik tehén szarvából készült, mert az 
[csak] tülök. R. Jószé mondja: Nem neveznek-e minden kürtöt szarvnak, amint megmonda-
tott: És ha majd belefújnak a kosszarvba... (Józs 6,5.)

50 Előző nap nem szülhetett, aki másnap láthatóan várandós, R. Gamáliel tévedett, amikor elfogadta a tanúk 
kijelentését.

51 Más fordítás szerint: [a hónapot] hozzátoldják. Az elmúlt hónap 30 napos. Ebben az esetben nem az a fontos, 
hogy látták-e a Holdat, hanem, hogy a bíróság az időpontot kihirdette.

52 A kettő nem lehet egyszerre tanú és bíró is.
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III/3
Az újévi kürt a kőszáli kecske egyenes szarv[ából készül], és fúvókája arannyal van bevon-
va, s mindkét oldalán trombitás áll. A kürt hosszú hangot ad, s a trombiták rövidet, mert az 
[erre] a napra [érvényes] rendelkezés, a kürtre vonatkozik.

III/4
Böjtnapokon53 görbe kosszarvból készült kürtöt [fújnak], a fúvókája ezüsttel van bevonva. 
Középen két trombitás áll54. A kürt rövid hangot ad, a trombiták pedig hosszút, mert az 
[erre] a napra [érvényes] rendelkezés a trombitákra55 vonatkozik.

III/5
A Jóbél56 év [ünnepe] hasonló az Újév [ünnepéhez], ami a [kürt]fúvásat és az áldásokat 
illeti. R. Jehúda mondja: Újévkor kos [szarvából való kürtöt] fújnak, Jóbél évkor kőszáli 
kecske [szarvából készültet]57.

III/6
Egy olyan kürt, amelyen repedés van, [s a repedést] összeragasztottak, alkalmatlan [a hasz-
nálatra]. Ha kilyukadt, [és a lyukat] befoltozták, és ez akadályozza a megfújást, akkor alkal-
matlan, ha nem [akadályozza], akkor alkalmas.

III/7
Ha valaki egy gödörben fújja [a kürtöt vagy] egy felfalazott ciszternában, vagy egy nagy 
hordóban58, és ha az ember meghallotta a kürt hangját, akkor az, [aki hallotta] teljesítette 
kötelességét. De ha valaki [csak bizonytalan] dallamú harsogást hall59, az nem teljesítette 
kötelességét. Ugyanígy, ha valaki zsinagóga mögött megy el, vagy a háza közel van a zsina-
gógához, s hallja a kürt vagy a Megilla [olvasás] hangját, ha [teljes] szívvel figyel rá, teljesí-
tette kötelességét, de ha nem, akkor nem teljesítette azt. Azonban ha egyik és másik [ember 
is] hallotta [a hangot], az egyik ráfigyelhet [teljes] szívvel, a másiknak nem kell ráfigyelnie.

III/8
Amikor Mózes felemelte a kezét, Izráel győzött, mikor pedig leeresztette a kezét, Amálek 
győzött (2Móz 17,11). De segíthették vagy hátráltathatták-e a harcot Mózes kezei? Inkább 
[azért történt ez], hogy megtanítson [rá]: amikor Izráel fiai felfelé figyeltek, és szívüket 
alávetteték Atyjuknak, aki a mennyben van, győztek, és ha nem, veszítettek. Ehhez ha-
sonlóan mondhatod: csinálj magadnak tüzes kígyót, és tűzd fel azt póznára: és ha valakit 
megmarnak, és feltekint arra, életben maradjon (4Móz 21,8). De a kígyó ölhetett vagy életre 
kelthetett-e? Sokkal inkább [úgy történt, hogy] amikor Izráel fiai felfelé figyeltek, és szívüket 
alávetették Atyjuknak, aki a mennyben van, megyógyultak, és ha nem, elvesztek. A süket-
néma, a zavarodott, és a kiskorú nem menthet fel sokakat kötelezettségeik alól. A szabály 
ez: az, aki nem kötelezhető [egy parancsolat] betartására sem, az nem menthet fel sokakat 
sem kötelezettségeik alól.

53 Vö.: mTan II,5. Nyilvános böjtnapot hirdettek pl. természeti csapás idején.
54 A főhangszer mindig a középen álló.
55 Vö.: 4Móz 10,9.
56 3Móz 25,9k.
57 Más vélemény szerint mindkét ünnepre megfelel a kos görbe szarva (Maimonídesz: Hilch. Sófár 1:1). 
58 Nem általánosan előforduló esetek, talán üldöztetés idejéről van szó.
59 Nem tudja megítélni, hogy sófár hangját hallotta-e?
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IV/1
Ha az [újév] ünnep szombatra esik, a Templomban60 szoktak [kürtöt] fújni, és a tartomány-
ban nem. Amikor a Templom elpusztult, R. Jóhanán b. Zakkáj elrendelte, hogy minden 
olyan helyen kürtölni kell, ahol bíróság van. R. Eleázár ezt mondja: R. Jóhanán b. Zakkáj 
[ezt] csak Javnéra [nézve] rendelte el. Ezt mondták neki: Egyre megy, hogy Javnéra [gon-
dolt-e] vagy [más] egyéb helyre, ahol bíróság van.

IV/2
Jeruzsálemnek még egy előnye volt Javnéval szemben, mert a [környező] városok [lakói] 
láthatták [a Templomot], és hallhatták [a kürtöket Jeruzsálemben], mert ezek közel61 voltak 
hozzájuk, és gyalog idejöhettek, hogy [kürtöt] fújjanak, de Javnéban csak a bíróság előtt 
kürtöltek.

IV/3
Kezdetben az ünnepi csokrot62 [Szukkót ünnepén] a Szentélyben hét, a tartományban pe-
dig egy napig63 hordozták [körül]. Amikor a Templom elpusztult, R. Jóhanán b. Zakkáj 
elrendelte, hogy az ünnepi csokrot a Szentélyre való emlékezésül64 a tartományban hét 
[napig] hordozzák, és a zsengék lengetésének65 napját pedig teljesen betiltotta.

IV/4
Kezdetben az újholdról való tanúskodást egész nap elfogadták. De egyszer a tanúk késle-
kedtek, és ezért a léviták [a szolgálatkor] összekavarták az éneket.66 [Ettől fogva] rendelték 
el, hogy a tanúkat, csak a délutáni áldozat [idejéig] fogadják, s ha a tanúk később jöttek, ak-
kor ezt67 és a következő napot szentnek tartották. Amikor a Templom elpusztult, R. Jóhanán 
b. Zakkáj elrendelte, hogy az újholdról való tanúskodást egész nap fogadják el68. R. Jehósúa 
b. Qarhá mondja: R. Jóhanán b. Zakkáj [azt is] elrendelte, hogy ha a bíróság feje bárhol má-
sutt tartózkodik, a tanúk [nem mehetnek utána] csak a tanúskodás helyére mehetnek.69

60 Maimonidesz szerint asenׁ nemcsak az épületet, hanem Jeruzsálem városát is jelenti (Hil.Sófár 2:8).
61 Kétezer könyökön (cca. egy km) belül, ez a szombaton megtehető legnagyobb távolság.
62 Luláv (3Móz 23,40).
63 A Lombsátrak Ünnepén kézben tartott csokorról van szó. Vö.: 3Móz 23,40
64 Az ünnepi csokor emlékeztetett a Templom hajdani dicsőségére.
65 A Tóra tiltja az új gabona egyfogyasztását a Niszán 16-án a Templomban bemutatott áldozat véghezvitele előtt. 

Tartalmazott egy ómernyi friss földet is.A lisztáldozat bemutatása előtt a pap felemelte azt a világ négy tája felé 
(3Móz23,11). Az áldozat innen nyerte megkülönböztető nevét: vpub,v rnug- a lengetés ómerja (3Móz 23,15). 
Lásd még: mSzuk III 12, ahol ennek a misnának első fele és annak magyarázata szerepel. 

66 Minden napnak és ünnepnek megvolt a saját kijelölt zsoltára (mTám VII,4).
67 A nap hátralévő része ünnepnapnak számított, ugyanakkor az előírt zsoltárok közül a hétköznapra rendeltet 

énekelték. 
68 A Templom pusztulása után, mivelhogy nem volt többé áldozat, ilyen tévedés nem fordulhatott elő.
69 Ahol a bíróság állandóan ülésezik, ebben az esetben nem az elnök holléte számít.
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70 Az újévi liturgia alapvetően különbözik a többi ünnepétől. Az Amída (Tizennyolcas Imádság) szombaton hét ké-
rést tartalmaz, újévkor kilencet. Hármat az elején, hármat a végén, s három kiegészítő áldást a liturgia közepén. 
A kiegészítések tíz szentírási idézetet tartalmaznak: A Tórából négyet, a Prófétákból hármat, az Iratokból hár-
mat. Ezek: Király-mondások – Isten, mint király, emlékezések – az atyák érdemei, kürtmondások: az eljövendő 
megváltás.

71 Az első három kérés.
72 A negyedik kérés, naponként különbözik.
73 Az utolsó három kérés.
74 Ezek tilosak szombaton. Vö. mBec V,2.
75 Azért, hogy kürtöt készítsenek belőle.
76 Esetleg azért, hogy hangzását javítsa.

IV/5
az áldásmondások70 rendje: „Atyák”, „Erők”, „A Név megszentelése”71, s hozzáfűzik ehhez, 
a „királyverseket”, és nem kürtölnek. [Elmondják] a „nap megszentelését”72 és kürtölnek, 
az „emlékező részeket” és kürtölnek a „kürt[tölésről szóló] részeket”, és kürtölnek, a [többi 
áldást] ezután mondják el: „Szolgálat”, „Hálaadás”, a „Papok áldása73”. [Ezek] R. Jóhanán b. 
Núri szavai. R. Akiba így szólt hozzá: Ha a királyversek után nem kürtölnek, miért mondják 
el [azokat]? [Ennek] sokkal inkább [így kell történnie]: [Ezt] mondják: „Atya”, „Erők”, „A Név 
megszentelése”, s hozzáfűzik ehhez, a „királyverseket” a „Nap megszentelésé”-vel együtt, és 
kürtölnek az „emlékező részeket” és kürtölnek a „kürt[ölésről szóló] részeket”, és kürtölnek, 
a [többi áldást] ezután mondják el: „Szolgálat”, „Hálaadás”, a „Papok áldása”.

IV/6
Kevesebbet nem mondhatnak, [mint] tíz királyverset, tíz emlékező részt, és tíz a kürt[ölésről 
szóló] részt. R. Jóhanán b. Núri mondja: Ha valaki mindhárom [fajtából] elmondott egyet-
egyet, teljesítette [kötelességét de ezek között nincs az a három], amelyik a[z isteni] bün-
tetésről szól: emlékező részek, királyversek, és kürtrészek. A Tóra szavaival kezdik, és a 
próféták szavaival végzik. R. Jószé mondja: Ha Tórával végzi, [akkor is] teljesítette [köte-
lességét].

IV/7
Ha egyik az Újév ünnepén [kürtölne, de felovasni] a Tóra-szekrény elé megy, akkor a má-
sodik fújja a kürtöt. De a Hallél órájában az első mondja a Hallélt.

IV/8
Az újévi kürtölés miatt tilos a [szombati] határt áthágni, kőhalmot szétbontani, fára mászni, 
állaton lovagolni, vízen utazni74, [nem szabad egy kosfejről szarvat75] sem levágni, semmi 
olyat [tenni], ami megsérti a szombati előírást, sem pedig olyat, amely [ egy tórai] parancsot 
sért meg. De ha valaki vizet vagy bort akar tölteni [a kürtbe, hogy megtisztítsa]76, beletölt-
heti. A kis gyermekeket nem kell viszatartani a [sófár] fújásától, sőt inkább velük együtt kell 
azt végezni, hogy megtanulják. Aki ezzel foglalkozik, nem mulasztotta el [kötelességét], s 
ha valaki az ezzel foglalkozó [embert kürtölni] hallja, ő sem mulasztotta el [kötelességét].
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IV/9 
A kürt fújásának rendje: három mindháromból.77 a tartós fújás hossza annyi, mint három 
rezgőé, egy rezgőé annyi, mint három riadó[jelé78]. Ha az elsőt megfújták, s a második 
kétszer [olyan] hosszú [mint kellene], akkor azt egynek számolják. Ha valaki elmondta az 
áldásmondásokat79, ezután kap egy sófárt, fújja meg tartósan, rezgőn, s ismét tartósan és 
tartósan, rezgőn, s ismét tartósan háromszor. Ahogyan a gyülekezet megbízottja80 köteles 
imádkozni, úgy köteles81 minden egyes [ember] is. [II.]. R. Gamáliel mondja: A megbízott, 
sokakat szabaddá tesz kötelezettségeiktől. 
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• Encyclopaedia Judaica. New York, 1908 kk.
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77 Minden sófárfújás három szakaszból áll: tartós, rezgő, tartós. Ezt háromszor ismétlik a három írásidézet  
(királymondások – emlékezések – kürtmondások) után.

78 Ez megegyezik az elsővel, némely fordítások mégis másként fordítják, talán a fújás technikája miatt.
79 Az újévi kilenc kérést.
80 rucm jhka − előimádkozó.
81 A mindennapi imádságról van szó, amelyet mindenkinek el kell mondania. Az előimádkozó megismétli azok 

helyett, akik nem képesek imádkozni.
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Remembering how the Reformed Church of Hungary strove for reforms before and during the fight for freedom in 
1956, three theological themes need further attention: ‚hoping against hope’; the critique of a theology of history 
that seeks to identify God’s action in political events; the grounding of the church’s responsibility in what the 
church is entrusted to say. 

I. Töredékes emlékezések ’56 őszére

2006. július 7-én az MDR német tévécsatorna esti híreiben a következőről számolt be:

„Művészet kontra történelem
Erfurtban a tartományi parlamentben rendezett kiállításról eltávolították Werner Tübke 
(1929–2004) egyik művét. Erre okot a Stasi-dokumentumokért felelős Neubert kritikája 
szolgáltatott.

A tartományi parlament elnöknője, Schipanski a médiában megjelent tudósításra reagál-
va közölte, a „Fasiszta terror Magyarországon” című rajz nem felel meg a parlament által 
képviselt történelmi szemléletnek. Az 1956-os népfelkelésről szóló kép azt ábrázolja, amikor 
egy a tömeg által lámpavasra akasztott embert levesznek onnan. A bad-farnkenhauseni 
Panorama Museum igazgatója, Lindner érthetetlennek nevezte az intézkedést.”2

übke egy ismert NDK-festő volt, aki többek között egy hatalmas, a német paraszt-
háború eseményét megörökítő panorámaképet is alkotott Frankenhausenben.  
A német csatorna kulturális szerkesztősége még ugyanezen a napon közreadott 
egy interjúrészletet H. Neuberttel, az Állambiztonsági Hivatal (Stasi) aktáinak 

dokumentálására kinevezett megbízottal; Neubert asszony egykoron a NDK-ban működő 
polgárjogi mozgalom tagja volt. A fiatal újságírónő önelégülten kérdezte meg tőle, vajon he-
lyénvaló-e napjainkban egy ilyen akció, mint az erfurti, vagyis hogy eltávolítanak egy képet, 
hiszen nekünk már a szükséges történeti távlatból kellene szemlélnünk és a rejtett iróniát is 
észre kellene vennünk a képen – mindenesetre egy olyan iróniát, ami sem a kép címében 
nem jelenik meg, sem az akkori megrendelőknek nem tűnhetett fel. Maga Neubert asszony 
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T

 1 Ez a cikk egy korábban, Budapesten elhangzott előadásom átdolgozott verziója. A konferenciának „Református 
egyház Magyarországon 1956-ban” volt a címe és 2006. október 20–21-én került megrendezésre. Megjelent: 
Zeitschrift für Theologie und Kirche 104. Jhrg. 2007, 482–502.

 2 Az idézet az MDR teletextjéről való.
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sem tudott semmiféle iróniát felfedezni a képen; a kép mondanivalójához kapcsolódó kri-
tikáját nem akarta, hogy úgy értelmezzék, mint a művészet szabadsága elleni támadást, 
sem mint a történelemszemléletek vitáját, ami választás elé állítja az embert. Ez az ellentét 
jól mutatja, hogy a mai németország keleti felében egyeseknek még mindig nehezére esik 
korábbi életük hivatalos állampolitikai szemléletét a magyarországi felkelésről annak látni, 
ami valójában volt: rágalomnak, hiszen az egykori NDK-ban csakúgy, mint a többi szocialis-
ta testvérországban a szocialista államerőszakkal szembeni mindennemű ellenállás fasiszta 
förtelemnek minősült.

Ez a hír különös emlékeket idézett fel azokról a szórványos híradásokról, melyek 1956. 
október végén/november elején a magyar szabadságharcról és az azt követő zavaros re-
akciókról szóltak. Kétségbeesett segélyhívásokat lehetett hallani Budapestről a rádióban, 
melyek közül az utolsó, amit még fogni lehetett, egy kívánsággal fejeződött be: „Isten ve-
lünk, Isten veletek!” – erre Amerika és európai szövetségesei válasza csupán szóvirágos 
defetizmus volt. Néhány magyar menekült kívánsága teljesíthetetlen elvárásokról árulko-
dott, amelyeket a „Szabad Európa” Rádió suttogásából véltek kihallani. Vajon mi mindent 
ígért meg a „Nyugat” Magyarországnak különféle csatornákat felhasználva, mire bátorította 
a magyarokat? Mit akart valójában elérni a „Nyugat”, és mit érhetett volna el valójában? 
Mennyiben tehető felelőssé a szabadságharc kudarcáért? Az biztos, hogy propagandájá-
val legalábbis hozzájárult ahhoz, hogy a felkelés tovább tartson, mintha azt kívülről nem 
szítják. Eltekintve most ettől: vajon a „szabad Nyugaton” az életnek nem egy olyan képével 
ámították az embereket, amiről aztán kiderült, hogy nem más, mint egy felfokozott mate-
rializmus, annak a materializmusnak a túllicitálása, amit a „Kelet” ismertetőjegyeként oly 
gyakran pellengérre állítottak?

Egy nappal azután, hogy a Vörös Hadsereg belefogott a felkelés leverésébe, a berni 
münsterben Walter lüthi tartott istentiszteletet, amiben megemlékezett magyarországról, 
amely kifejezte óhaját a türanosszal szemben és most már csak kétségbeesetten véde-
kezni tud. Prédikációja alapigéje az Ézs 60,2 volt („Bár még sötétség borítja a földet, sűrű 
homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad.”), és a 
szabadság különböző aspektusairól, valamint a szabadságért folytatott küzdelemről szólt.  
A szabadság ígérete áttöri a sötétséget: „Mert Krisztus feltámadott, ezért a szabadsághar-
cosok meghalhatnak, miközben a szabadság győz.”3 Erre tekintve, a szorongatott helyzet-
ben levő magyarok akár bátorságot is meríthettek volna szenvedéseikhez. De ott van a 
belátás, miszerint illúzió megváltoztatni az adott geopolitikai körülményeket és hatalmi 
viszonyokat – és ennek a mértéke is csak nagyon szerény lehetne anélkül, hogy az atom-
háborút kockáztatnánk. És sötétség borult nem csak a kommunista rendszerre, de Svájcra 
is és mindenre a szovjet hatalom területén kívül.

A bibliai motívumból (anélkül, hogy Lüthi ezt kimondta volna) a magyar helyzet bizonyos 
relativizálása is adódhatott. És ezt csak még inkább erősíthette az a figyelmeztetés, hogy 
senki ne hagyja magát besorolni az antikommunista arcvonalba. Ez a figyelmeztetés erőtel-
jes szerepet játszhatott egy ilyen jellegű visszafogottságban, noha más módon – talán nem 
éppen Lüthi, vagy a hozzá hasonlóan gondolkodók esetében – de például Karl Barthnál 
és az ő barátai körében. Barth a magyar szabadságharc heteiben nem nyilatkozott, de 

 3 Predigt von Pfarrer Walter Lüthi am 6. November 1956 im Münster zu Bern beim Fürbittengottesdienst für 
Ungarn, mit einem Geleitwort von Bischof Gusztáv Bölcskei (német/magyar), Debrecen 2006. 25.
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legalábbis nem nyilvánosan.4 Emiatt egyébként támadta is őt Reinhold Niebuhr5, de Barth 
– ahogyan ezt később magyarázta – nem akarta kitenni magát a provokációnak, felelve a 
kérdésre, mi volt az oka eme beszédes hallgatásának? Hiszen hát „kézzelfogható volt”, hogy 
itt egy „kipróbált nyugati politikus” ravasz kérdéséről van szó, aki „biztos várából, ahogyan 
ezt a politikusoktól megszoktuk, igyekszik ellenfelét ingoványos terepre csábítani, amivel 
arra kényszerít, hogy vagy ismerjem el és álljak primitív antikommunizmusa mellé, vagy 
leleplezzen mint titkos kommunista szimpatizánst, és így vagy úgy, de mint teológust is 
ellehetetlenítsen.”6 Barth nem hagyta becsapni magát – azt a kérdést most inkább hagyjuk 
megválaszolatlanul, hogy Barth New York-i teológus kollégája, akit csak mint politikust 
aposztrofál, ilyen szándékkal tette volna ezt, vagy inkább alaptalan vádról van szó. De min-
den retorikai szépség ellenére, vajon nem zuhan-e bele Barth mozgatóelve a barát-ellenség-
gondolkodás csapdájába? Mily mélyen ásták meg lövészárkaikat ezek a frontok a teológia 
berkén belül is! Aki folyton-folyvást a politikai konstellációt szidja, ami együtt jár a „világ” 
ideológiai felosztásával, az ennek üldözöttjévé válhat. Így aztán a komplex eseményekhez 
fűzött állásfoglalások, sőt a hitbeli döntések egyúttal mint politikai opciók is értékelhetőek 
lesznek.

Számos szenvedés közepette éppen ezt élte át sok magyar. Különösen a külföldről ér-
kező állásfoglalások következtében érezték magukat megsebezve és magukra hagyatva, 
amely állásfoglalások hátterében saját világszemléletük önigazolása jelent meg, néha pedig 
valamiféle vágyálom, amellyel még a saját privilegizált környezetükben levő kommentáto-
rok sem tudtak egyetérteni. a sarokba szorított magyaroknak szorult helyzetükben nagyon 
hiányzott az igaz és megértő belátás: egy olyan szituációban, amelyet tekintettel a visszás 
helyzetre, amit „Nyugaton” sem akartak tagadni, nem szabadott volna relativizálni. Niebuhr 
kérdése sem „egy keresztyén ember gyakorlati szorongatottságából” származott, „aki a má-
sikkal közösséget és kölcsönösséget keres”7. Hiszen ugyanígy sok magyar is feltette ugyan-
ezt a kérdést és várta a mindent tisztázó támogatást – mindhiába. Láthatjuk például, miként 
szenvedett a csalódottságtól az 1956-os8 egyházi reformmozgalom egyik központi alakja, 
Pap László, a Budapesti Református Akadémia Ószövetség-professzora és dékánja! Pap 
Lászlónak az ellenállás megtörése után katedrája és hivatala elvesztésével kellett fizetnie 
bátorságáért és megfontoltságáért.

Barth állásfoglalásában talán az egykori szimpátia köszön vissza, amit a Magyar Refor-
mátus Egyház útja iránt tanúsított, amire 1948-ban, az állammal történt szakítás után lépett. 
akkoriban Bereczky albert a magyarországi református egyház feladatát a megtérés szük-
ségességében határozta meg, mivel az egyház korábbi kudarca miatt elvesztette a prófé-
tai szolgálat teljhatalmát, hiszen szövetségre lépett a nemzeti-konzervatív, sőt a reakciós 

 4 Ehhez adatokat találunk in: I. bogárdI-szabó: Ja und Nein zur Geschichte. (In: Á. Vályi-Nagy [szerk.], 
Geschichtserfahrung und die Suche nach Gott. Die Geschichtstheologie Ervin Vályi-Nagy, 2000, 189–197.). 193. 
Vályi-Nagy Ervin ebben a kötetben megjelent írásainak nagy része magyarul is olvasható. Ahol ilyen írásra 
utal a szerző, ott ebből a kötetből idézzük: VályI-nagy Ervin: Minden idők peremén. Budapest, 1993 (a fordító 
megjegyzése).

 5 R. nIebuhr: Why is Barth Silent on Hungary? (CCen 74 [1957], 108–110. 236. 330k. 453–455.).
 6 K. barth: An einen Pfarrer in der Deutschen Demokratischen Republik. (1958; In: uő.: Offene Briefe 1945–1968. 

D. Koch gondozásában [K. Barth-Gesamtausgabe V.], 1984. 411–439.), 412.
 7 Uo.
 8 Pap Lászlóhoz lásd: Mitarbeiter des Zeitgeistes? Die Auseinandersetzung über die Zeitgemäßheit als Kriterium 

kirchlichen Handels und die Kriterien theologischer Entscheidungen in der Reformierten Kirche Ungarns 1967–
1992. Eine Dokumentation, erstellt von Z. Balog, kiad. G. Sauter (Beiträge zur theologischen Urteilsbildung, 3), 
1997, 54.
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erőkkel, a „keskeny út teológiájához”9 kell visszatérnie, aminek az egyház szabad létezését 
kell szolgálnia a szocializmuson belül. Ugyanezt a nézetet vallotta Barth is, aki egyébként 
Bereczkyt akarta támogatni 1948-ban a budapesti püspöki címért folyó választáson, egy 
1948. május 23-án keltezett nyílt levélben hangsúlyozva, így nyerheti el az egyház korábban 
nem létező szabadságát az állammal szemben.10 Ugyanitt arról is szól, hogy „az evangélikus 
egyház Németországban” ezt a lehetőséget „három évvel ezelőtt eljátszotta”11. lehet, hogy 
nyolc évvel később ezt az utat látta elzáródni a szabadságharc miatt?

Ahogyan a református egyházon belüli, a vezetőség egyházpolitikája ellen irányuló re-
formmozgalmak is – még ha Barth részéről biztosan nem is – zavaró tényezőként jelenhet-
tek meg.

1955 végén, alig egy évvel a felkelés kirobbanása előtt, fiatal budapesti teológusok az 
egyházvezetés által követett utat, mint tévutat elvetették. „Hitvalló nyilatkozatuk”12 a német 
egyházi küzdelem Barmeni Teológiai Nyilatkozatához (1934) igazodott. Nem csupán formá-
ját tekintve (bibliai ige, affirmatív tézis, elhatárolódás), hanem mindenekelőtt abban, hogy 
itt is, akárcsak ott, határozott teológiai ítélet alá vonták az egyházat: amit Isten az egyházra 
bízott mondanivalóként, nem egyeztethető össze egyetlen egyházpolitikai megfontolással 
sem, amely Isten újjáteremtő munkáját Jézus Krisztusban egy megváltáseszmével tévesz-
ti össze, kiegészítve egy fejlődéseszmével, így csatlakozva azokhoz a politikai erőkhöz, 
amelyeket történelmileg meghatározónak tekint. Az az egyházvezetés, amely minden ke-
resztyén „prófétai szolgálatát” megköveteli, de ebben csupán az állam érdekeinek veti alá 
magát szolgai módon, saját magát fosztja meg az egyház missziói feladatától. – ez a nyilat-
kozat teljes mértékben elhatárolódik mindennemű politikai ellenforradalmiságtól, ami csak 
az elmúlt időket álmodja újra, és a restaurációban keres gyógyírt a jelen problémáira.

A „Hitvalló nyilatkozatot” angol és német fordításban külföldre is kicsempészték. Sőt 
illegálisan kézhez kapták azt az Egyházak Világtanácsa (továbbiakban EVT) Végrehajtó 
Bizottságának tagjai is, akik 1956 nyarán, Budapesten találkoztak. Ezt azonban éppen any-
nyira kevéssé tekintették reprezentatív véleménynek, mint egy fiatal lelkész, Vályi-Nagy 
Ervin 1955-ben megfogalmazott memorandumát: „Isten vagy történelem? A mai református 
egyházkormányzat premisszáiról”13. Ezt az írást egyébként az EVT főtitkárának, Willem  
A. Visser’t Hooftnak is eljuttatták, de feltehetőleg elkeveredett valahol a genfi akták ren-
getegében – megjegyzendő, hogy Visser’t Hooft visszaemlékezései sejtetni engedik, ilyen 
jellegű nyilatkozat nehezen is illett volna bele az EVT akkori koncepciójába14.

egyébként a szabadságharc ideje alatt zajló események részleteit, hogy mi történt a ma-
gyarországi egyházon belül – legalábbis külföldről szemlélve – elhomályosították, beszélve 
az utcai harcokról, a gyors egymásutánban bekövetkező politikai reformokról és a szov-
jet-orosz ellencsapásról. A konfliktushelyzet pedig csak még élesebb lett a szuezi válság 
miatt, amely október 31-től ismét felerősödött az Egyiptomot ért angol–francia támadással, 
kihasználva a helyzetből vélt előnyt.

 9 A. bereczky: Die ungarische Christenheit im neuen ungarischen Staat. 1948. Bereczkyhez lásd továbbá szabó I.: 
Einige Informationen zum Verständnis der Lage des ungarischen Protestantismus und seiner Theologie im 20. 
Jahrhundert (VF 38. 1993. H.2. 73–81.), 75; Mitarbeiter des Zeitgeistes? (lásd 8. jegyzet), 53. k.

10 K. barth: An ungarischen reformierte Christen. (1948; In: uő., Offene Briefe 1945–1968 i. m. 140–147), 141. k.
11 I. m. 144.
12 Kivonatolt formában megtalálható ez a nyilatkozat In: Mitarbeiter der Zeitgeistes? I. m. 26–28.
13 Magyarországon csak 1991-ben vált ismertté ez az írás, publikálva pedig első alkalommal In: VF 38. 1993. H.2. 

3-14; ismét kiadva In: Á. VályI-nagy: Geschichtserfahrung. I. m. 25–35. A magyar kiadásban i. m. 43–57.
14 Vö. W. A. VIsser’t hooFt: Die Welt war meine Gemeinde. Autobiographie. 1974². 359–364.
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Mind a Magyarországi Református, mind az Evangélikus Egyház részéről számos sze-
mély kötődött ilyen-olyan módon a felkeléshez, ugyanakkor sokan nyitottá váltak a lelki 
újrakezdésre is. 1956. november 1-jén megalakult a „Magyarországi Református Egyház Or-
szágos Bizottsága”. Ezt az egykori püspök, Ravasz László vezette, aki november 13-án köz-
zétette „Isten Igéje és egyházunk lelkiismeretének helyreállítása” című felhívását, amit 900 
gyülekezet fogadott el15. ez az írás kifejezetten egyházi reformokra szólított fel, miközben 
egyúttal igent mondott „hazánk szociális átalakítására” és nem kérdőjelezte meg az állam 
és egyház között 1948-ban létrejött egyezményt16. a „református megújulási mozgalom” 
még az orosz csapatok bevonulásakor, november 4-én is az egyházreformmal volt elfoglal-
va. Szerették volna továbbvinni az Országos Bizottság munkáját, de ez lehetetlenné vált17.

Mindebből alig lehetett érzékelni bármit is Magyarországon kívül, a tények közelebbi 
megismerésről már nem is beszélve, még ha menekültektől származtak is, akiknek élmé-
nyei azonban nem igazán találhattak nagyobb visszhangra. Az egyház képviselőitől és a 
hozzájuk közelálló teológusoktól pedig, akiknek lehetőségük nyílott 1956 után külföldre 
utazni, aligha volt elvárható, hogy szembe menjenek a történésekről kialakított hivatalos 
véleménnyel.

1964 tavaszán a „Göttinger Predigtmeditationen” című kiadványhoz kapcsolódó ün-
nepségre meghívták Pákozdy László Mártont Debrecenből az Arnoldsheini Evangélikus 
Akadémiára, Frankfurt mellé. Miután bemutatkozott, kitért az 1956 őszén lezajlott esemé-
nyekre, amelyeket (ha emlékezetem nem csal) mint a fasiszta hatalomátvételre tett kísér-
letet jellemzett18. Álláspontja okairól lehet elméleteket gyártani, utólag egyébként sokan 
– a szabadságharcban résztvevők közül – a nép árulójának bélyegezték19. egy biztos, ha 
csak egy kicsit árnyaltabban akarta volna leírni a helyzetet, talán elég lett volna a közhely-
szerű bölcsességgel jellemezni a helyzetet, miszerint 1956-ban, mint minden forradalmi 
áttöréskor, sötét alakok is szeretnének hatalomhoz jutni, akik ilyen helyzetben mindenre 
gondolnak, csak az emberségre és a demokratikus szabadságra nem. De vajon miért akarta 
Pákozdy elhitetni, hogy a szocializmus egyetlen alternatívája csak a fasizmus lehet? Ezzel 
a merev vagy-vagy gondolattal jutott győzelemre a totalitárius fekete-fehér ábrázolás is.  
A helyzet ilyetén lefestése nem csupán sok magyart rágalmazott meg, akik bármely okból 
részeseivé váltak a szabadságharcnak, és akik éppen ezen az alternatíván igyekeztek ke-
resztültörni. De ugyanez cementálta azt az apokaliptikus barát-ellenség gondolkodást, ami 
a politikai és egyházi atmoszférát torz leegyszerűsítésével megmérgezte és még évtizede-
ken keresztül terhelte20.

Mennyire megosztott, egymástól mennyire távol álló volt a valóság szemlélése a vasfüg-
göny mindkét oldalán! a dezinformáció köde csak most kezd el fokozatosan oszladozni. 
A dolgok tisztázásához segíthetett hozzá Vályi-Nagy Ervin már a ’70-es évek óta. A fel-
kelés után börtönbe csukták, majd félreállították és éveken keresztül figyelte a rendőr-
ség. Később tudott publikálni, ugyan nem Magyarországon, de alkalmanként Svájcban és 

15 Vö. Mitarbeiter des Zeitgeistes? I. m. 29k.
16 Vö. uo. 30.
17 Uo.
18 Jürgen Seim Hans Joachim Iwandról írt portréjában említést tesz Pákozdynak egy bonni látogatásáról 1957-ben, 

aki „beszámolt volna a sajtóban nem említett tényről”, miszerint „a felkelés felszínre hozott minden, a kommu-
nista rezsimmel szemben álló nézetet, így az antiszemitizmust is” (J. seIm: Hans Joachim Iwand. Eine Biografie. 
1999, 528.).

19 Később Pákozdy revideálta kezdeti véleményét és visszavonult a magyar református egyházpolitikából.
20 Még ötven évvel az események után is újjáéledt ez a konfrontáció, amikor viták robbantak ki a felkelésről 

gondolkodva.
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németországban21. Felismerte – túl a földrajzi és politikai határokon – a közös feladatokat 
azokban a kérdésekben, amelyek őt Magyarországon foglalkoztatták. Hogy mennyire meg-
vesztegethetetlen módon vette komolyan a teológiai véleményalkotás neuralgikus pontjait 
és milyen pontossággal határozta meg azokat, azt világossá teszik előadásai, feljegyzései 
és hozzászólásai, amelyek Magyarországon nem sokkal halála előtt jelentek meg, majd 
egy év múlva Németországban is22. Vályi-Nagy fénye még erőteljesebbnek tűnik a magyar 
református egyházpolitika sötét fóliáján, amit Balog Zoltán dokumentált23. Főképpen ezek-
re a szövegekre és a beszélgetésekre támaszkodom Vályi-Nagy Ervinnel, Balog Zoltánnal, 
Szabó Istvánnal és másokkal, amikor felvázolom azt a három teológiai impulzust, amelyek 
az 1956-os eseményekkor és azok után kikristályosodtak, amelyek ökumenikus horderejét 
figyelembe kell venni, és amelyeknek nem szabad eltűnnie mostani világunkból: a keresz-
tyén hit reménységének karaktere, az értelmezett történelem csábítása az önigazolásra, és 
az egyház feladata a politikai viszonyok változásakor.

II. A reménységre irányuló hit – ismét várakozni

„A remény számomra mindvégig a reménytelenség ellenére való remény maradt, de 
szekuláris értelemben elveszett” – mondta Vályi-Nagy Ervin visszatekintve ’56-ra a „Curri-
culum és teológia” című beszélgetésben, amit Balog Zoltánnal és Szabó Istvánnal folytatott 
1992 tavaszától őszéig24. ezzel bizonyosan nem az elementáris emberi reménységet akarta 
leértékelni, ahogyan azt például a gyermekeknél látjuk, akik minden új napnak várako-
zásokkal telve indulnak neki25. Erről a reményről szokás azt mondani, hogy ez hal meg 
utoljára. ez a remény számtalan emberen segített a legnehezebb körülmények között meg-
tenni nap mint nap, ami szükséges az életben maradáshoz – Magyarországon is 1956 után.  
„A szekuláris értelemben vett remény” ennél sokkal többet akar mondani. Ha valaki ennek 
a reménynek kötelezi el magát, azzal kell számolnia, hogy képessé válik a dolgok előre 
látható menetébe betekinteni: olyannyira, hogy még saját vágyait is eszerint állítja be. Majd 
tetteit is annyira tervszerűen akarja végezni, hogy vágyait betöltse. Ez a fajta reménység 
előbb-utóbb csalódást fog okozni – mégpedig annál nagyobbat, minél magasabbra tört. 
Ennek ellenére újra és újra vissza fog térni, mivel sohasem lesz elégedett azzal, amit eleddig 
elért. Ellenálló képességéből merít ismét energiát. Az ilyen remény számára a jelen csak 
átmeneti szituáció lehet egy másik korba, egy bizonyosan sokkal jobb jövőbe. Egyedül 
ezért a jövőért éri meg bevetni mindent – és csak mindenki együttes ereje, közös erőfe-
szítése lesz képes megvalósítani ezt a vágyott jövőt. Éppen ezért, végső soron a szekuláris 
reménység egy olyan totalitárius szemlélettől függ, „amelyet a szerencsésen lezajló, noha 
időnként drámai szakaszokkal tarkított történet átfogó szemlélete” hív életre. Ez a remény-

21 Vályi-Nagy egyetlen nagy formátumú teológiai munkáját, a „Nyugati teológiai irányzatok századunkban” cím-
mel 1978-ban írta, de csak 1984-ben jelenhetett meg Budapesten. A „Református Zsinat Sajtóosztályának” egy 
névtelenségbe burkolózó képviselője egy később az íráshoz csatolt előszóban a művet „eklektikusnak” és ide-
jétmúltnak titulálta, mivel az a teológia továbbfejlődését az ökumenikus mozgalomban és a keresztyén béke-
konferenciákon nem veszi figyelembe. Vö. szabó: Informationen. (lásd 6. jegyzet), 77k; biográfiai és bibliográfiai 
adatok In: Mitarbeiter des Zeitgeistes? I. m. 55–57.

22 Lásd 4. jegyzet.
23 Mitarbeiter der Zeitgeistes? I. m.
24 VályI-nagy E.: Minden idők peremén. I. m. 8–40, 17. (német nyelven In: VályI-nagy Á.: Geschichtserfahrung. I. m. 

13–24. 16).
25 Vö. Ch. Péguy: Das Tor zum Geheimnis der Hoffnung. Für die zweite deutsche Auflage bearbeitet von H. U. von 

Balthasar (először franciául, Párizs, 1911) 1980, 8–10.
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ség azt követeli, hogy a „fölismert szükségszerűség értelmében” azért szálljunk síkra, hogy 
az elképzelt célt minden áron elérjük26. Ha pedig egy politikai hatalom tart arra igényt, hogy 
irányt mutasson eme történelmi cél értelmezésében, akkor számos embert, akik függnek 
tőle, feltételek nélkül fog arra kötelezni, hogy akár hullákon is gázoljanak át, vagy áldozzák 
fel önmagukat ezért.

Sokan, akik részt vettek a magyar szabadságharcban, azzal a várakozással tették, hogy 
nem kell „hagyni mindent a régiben”: a szekuláris reménység régi, de mindenkoron meg-
újulni képes elnyomásában. Hogy például a „testvériesülés” kiterjedt a fegyvertelen de-
monstrálók és fegyveres katonák közé, és ez „történelmi kulcsélménnyé” vált, „hogy amit 
lehetetlennek tart az ember: „mentsen Isten, Uram, ez nem eshetik meg...” (Mt 16,22), az 
megtörténik. ez maradt a kulcsélményem, hogy a történelem az, ahol a legabszurdabb, 
leglehetetlenebb dolgok megtörténnek”27. De rögtön lehetségessé vált ismét, ami egy bol-
dog pillanatig úgy tűnt, legyőzetett: a tarthatatlan állapotok tekintet nélkül minderre újra 
megszilárdultak, kifejezetten azzal az igénnyel, hogy az új utat tönkretegyék. aki magyaror-
szágon maradt, ismét kiszolgáltatottá vált a régi reménységnek. Most azonban még könyör-
telenebbül tört felszínre és magának akart mindent lefoglalni: a személyes reményt éppen 
úgy, mint a közjó projekcióját. A szekuláris reménységnek ezzel a kizárólagosság-igényével 
előbb vagy utóbb mindenkinek találkoznia kellett. Az életüket pedig az határozta meg, 
hogyan viszonyultak ehhez. Sokan csatlakoztak a reménységhez, sőt akadtak teológusok 
és egyházi vezetők, akik olyan motívumokkal „gazdagították”, amelyek hangzásuk után 
keresztyénnek tűntek. Minél erősebbé akarták tenni, mert ettől a remény együttformálá-
sának lehetőségét remélték. Mások tudatosan lemondtak arról, hogy bármilyen hivatásos 
pozícióra tegyenek szert, ha még meg is felelt volna tehetségüknek, mert nem akartak 
belemenni semmilyen hamis kompromisszumba. Ily módon néhányan anélkül, hogy ezt 
nyíltan vállalták volna, mégiscsak a „reménytelenség ellenére való remény”-hez csatlakoz-
tak, hiszen nem szolgáltatták ki magukat a szekuláris reménynek. Gyakorta vádolták meg 
őket azzal, hogy kivonják magukat a „társadalmi együttes felelősségvállalás” alól. Ez sok-
szor még magányosabbá tette őket és nehezebbé tette az életüket – és ezért is hálával kell 
gondolnunk ma rájuk.

„Reménytelenség ellenére való remény – reménység ellenére is reménykedve”: így körvo-
nalazta Pál apostol Ábrahám hitét (Róm 4,18), akinek Isten megígérte, hogy egy olyan utat 
mutat neki, ami áldássá lesz minden nép számára. Pál emlékszik arra is, hogy Ábrahám az 
út első szakasza után kételkedett Isten ígéretében, mivel már semmit nem remélhetett saját 
magától, a saját potenciájától: meddővé lett asszonyával hogyan is lenne képes ily idős ko-
rában örököst nemzeni, aki továbbvinné az áldás ígéretét. Azon túl, amire képes lehet Áb-
rahám, reménytelen önreflexiójából hívja el Isten és helyezi be teremtése megragadhatatlan 
távlatába (Gen 15,1–6). Ez lesz a döntő fordulat Ábrahám kivonulásában arra a földre, amit 
Isten megígért neki. Ábrahám hitt Istennek, aki „megeleveníti a holtakat, és létre hívja a nem 
létezőket” (Róm 4,17), ahol megszűnnek az ember lehetőségei. Istenhez kötötte magát28, 
teljesen Isten teremtő tettére bízza magát, és így bizonyos mértékben lemond saját magáról. 
Pál úgy jellemzi ezt, mintha ábrahám a megfeszített és feltámadott krisztus nyitott sírjához 
helyeztetett volna: arra a helyre, ahol a halálból való élet nyilvánvalóvá válik számunkra. Itt, 
ezen a helyen a reménység ismét magában foglal minden várakozást.

26 VályI-nagy E.: A keresztyén reménység, mint etikai probléma. In: Minden idők peremén. I. m. 153–163. 152. 
(német nyelven In: VályI-nagy Á., Geschichtserfahrung. I. m. 13–24, 16).

27 VályI-nagy E.: Curriculum és teológia. I. m. 17.
28 Így jellemzi a „hit” fogalmát G. von rad: Das erste Buch Mose. Genesis (ATD 2–4), 19855, 156.
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„Reménytelenség ellenére való remény”: úgy hangzik, mintha az ember nekifeszülne egy 
súlyos tehernek, vagy még inkább, mintha egy ellenség ellen fordulna, akivel küzdenie kell. 
Egy ellenfél, akit nem szabad alábecsülni – ő nem csupán egy illúzió, vagy egy vágyálom, 
ami egy realisztikusan biztosított elvárással elüldözhető lenne. Ha Isten megígéri az ember-
nek, amit a maga módján tenni szándékozik, az szemben áll az emberek „reménységével”, 
ami bennük szunnyad és ami túl gyorsan reménytelenségbe csaphat át, amikor önbizalmuk 
megremeg. Jóllehet félelmeik, aggodalmaik, depresszív hangulatuk és kétségeik ellen küzd-
hetnek, sőt bizonyos sikereket is elérhetnek – de saját magukat nem győzhetik le: önma-
gukat, akik saját maguk reménysége akarnak lenni, hiába támaszkodnak mindarra, amire 
csak lehetőségük nyílik. Aki a „reménységre tekintettel hisz”, nincs a birtokában nagyobb, 
vagy jobb reménységnek, ami fölébe emelkedne a kicsiny és sérülékeny reménynek. Ha 
viszont hisz, akkor azt a „reménységre tekintettel” teszi: védtelenül, nyitottan arra, ami jön 
felé. A hitben az a reménység, amit az ember a maga és mások számára ápol, átváltozik 
egy Isten iránti, mindenre kiterjedő bizalommá, ami csak történhet az emberrel a remény-
ség által – átváltozik egy bizalommá tekintettel mindarra, amit Isten megfelelő időben az 
ember saját helyzetében meg fog tenni, de nem az emberek nélkül és nem is oly módon, 
hogy az ember csupán saját lehetőségeit meríti ki. Aki erre tekintettel hisz, aki eszerint a 
reménység szerint él és átél, szenved és cselekszik, ad dicsőséget Istennek, azt meg fogja 
igazítani. Az ilyen embert Isten igaznak fogja mondani és meg fogja tapasztalni Isten igaz-
ságosságát (róm 4,20–22).

„Reménytelenség ellenére való remény” azt jelenti: szilárdan megállni Istenben, megma-
radni abban, amit isten megígért és már be is töltött – és mégis megmaradni a jelenben, 
ami csak Istentől jöhet. „Istenben reménykedni” mindenekelőtt azt jelenti: hagyni magunkat 
bevonni Isten cselekvésébe, megmaradni abban, saját várakozásunkat erre tekintettel for-
málni és megerősíteni, állhatatosnak maradni. Vajon mindez nem tompul el túl gyorsan, s 
válunk süketekké és vakokká, amikor a „reménységgel” csupán a „kitörésre” asszociálunk? 
amikor a reménység – ez alkalommal a hit reménysége – arra ösztönöz, hogy kilendüljünk 
a megkérdőjelezhető jelenből, a múlt terheit magunk mögött hagyjuk és eldöntsük, a jövő 
felé fordulunk, amiben sok minden, ha nem is minden, más és jobb lesz! Főként ilyetén 
módon értelmezték a „reményt” a 20. század ötvenes és még erősebben hetvenes éveiben: 
Magyarországon is, de mindenekelőtt Nyugat-Európában és az USA-ban, ahol elterjedt az a 
meggyőződés, hogy a természetes életfeltételek fokozódó uralása korábban nem is sejtett 
szabadságot nyit az emberségesség, a politika és a szociális élet átalakítására. Ezen felül a 
teológiában és az egyházban is könnyedén feledésbe merült, hogy a reménység a kitartó 
türelemmel mintegy össze van kapcsolódva: azzal a türelemmel, ami növekszik, és ami 
váratlanul erőt terem. Nem csupán kivárja, ami jön, hanem egyúttal keresztülmegy egy 
folyamaton, amiben bevizsgálttá, letisztulttá és ellenállóvá válik mind befelé, mind kifelé. 
Pál ezt így írja körül: „a megpróbáltatás munkálja ki az állhatatosságot, az állhatatosság 
a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet; a reménység pedig nem szégyenít meg, 
mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által” (Róm 5,3–5). Az 
elnyomatás éveiben, 1956 után Vályi-Nagy Ervin a „türelem, kitartás” görög megfelelőjéből, 
a hüpomonéból kihallotta az „alulmaradni tudás”29 gondolatát. ez az értelmezés megfelel a 
szó eredeti jelentésének (nyomás alatt helytállni) és jellemzi annak a reménynek terhelhe-
tőségét, teherbíró képességét, ami Isten ígéretében gyökerezik. A „helytállás” a menekülés 
ellentéte és azt is jelenti, hogy valaki meg tud maradni azon a helyen, ahová – remélhe-
tőleg! – Isten állította és a feladat terhe alatt, amit Isten ezen a helyen rá mér. Vajon azok 
közül, akik 1956 után Magyarországon maradtak, akik ott akartak, vagy akiknek ott kellett 

29 VályI-nagy E.: Curriculum és teológia. I. m. 21.
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30 Mitarbeiter der Zeitgeistes? I. m. 41.
31 Vályi-Nagy Ervin számára a történelmi előzmények ugyan hozzájárulhattak a teológiai felismerésekhez vezető 

felfedezési folyamathoz, de a történetteológiától eltérően, amit élesen kritizált, nem képezhették a teológiai 
indoklás alapját; vö. Hinrich Stoevesandt recenzióját a „Geschichtserfahrung und die Suche nach Gott” i. m. 
című cikkhez: H. stoeVesandt: Erlittene oder gedeutete Geschichte? (VF 46. 2001. H.2. 90–96.), különösen 91.

32 VályI-nagy E.: Isten vagy történelem. 1955. In: Minden idők peremén i. m. 43–57., 44; (németül in: Á. VályI-nagy: 
Geschichtserfahrung. i. m. 25–35.), 26. – Itt ismét egy „régi magatartásminta mutatkozik meg: az engedel-
messég, csatlakozásformájában” (uő. Tisztázások. 1990.; In: Minden idők peremén. 206–209; 208; németül uo. 
[144–146], 146).

maradniuk, hányan voltak képesek megérezni a reménységnek ezt a csendes félhangját? 
Ez a hang alapvetően annyira más, mint bizonyos reménység trombitaharsogása, ami tü-
relmetlen és elbizakodottan előre tör, mivel úgy véli, hogy a történelem menetével lépést 
kell tartania!

Vajon a „reménytelenség ellenére való remény” képes egyszerűen maga mögött hagyni 
a szekuláris reménységet, a „világ reménységét”: azt a reménységet, ami 1956-ban keserű 
csalódást okozott? Nem, idővel éppen ez alól a csalódottság és a politikai reakciók alól 
nem vonhatta ki magát senki, mivel a szekuláris reménység az élet minden területére ráte-
lepedett és ismételten az élet minden rezdülésére igényt tartott. Néhány magyar keresztyén 
kitette magát a csalóka reménynek, elszenvedték a csalódást és megtapasztalták, hogy 
ezt is ki lehet bírni, mivel hordozta őket a „reménytelenség ellenére való remény”, minden 
ellenálláson, kényelmetlenségen és támadáson keresztül.

III. A „történelem”, mint a megváltás közvetítője?

Igazodni a történelem menetéhez, részt venni a szociálisan igazságos, békés, valóban hu-
mánus világért tett erőfeszítésekben és ezáltal jóvátenni a hibákat, amelyeket korábban, 
mindenekelőtt a Horthy-rendszerben (1920–1944) elkövettek: ezt akarta a magyar refor-
mátus egyházpolitika megvalósítani az 1956-os szabadságharc előtt és még inkább annak 
meghiúsulása után, amikor a reform erőit sikerült ismét elhallgattatni. Miután a felkelést 
leverték, a hivatalos vezérfonal – a „hűség a szocializmushoz” jelszót, mint „hitbeli döntés”-t 
értelmezni30 – teológiai kritikája többé nem jutott el a fülekig, vagy elnémították.

A történetteológiát, ami a magyar református egyházpolitika alapját képezte, még inkább 
felerősítette az egyházvezetés, azzal a meggyőződéssel, hogy így Isten cselekvését a törté-
nelmi fejlődésben még elevenebbnek mutathatja. De valójában belemerevedett a teológiai 
számadásba és gúzsba kötötte az igehirdetés szabadságát. a történetteológia ezen hatásá-
nak teológiai analíziséhez két szempontot kell figyelembe vennünk, amelyeket most csak 
vázlatosan tekinthetünk át: az igehirdetés forrását megmérgezte a történetteológia, de leg-
alábbis befeketítette, és ez a történetteológiai értelmezés összenőtt egyfajta önigazolással.

Az elsőhöz: Az események, azok észlelése és hagyományozása iránt tanúsított vitális 
teológiai érdeklődéstől eltérően a történetteológia egy olyan vállalkozás, ami Isten hangját 
közvetlenül a kivételes eseményekből, a történelmi növekedésből vagy szükségszerűség-
ből hallja ki31. Isten akaratát a „történelemből” kell kikövetkeztetni, és lehetőleg szinkroni-
zálni kell Isten üdvtervét a történelem folyásával. A református egyházi vezetők a „(hala-
dó) történelem”-nek „a maga dialektikus törvényszerűségében és az emberi tervhez való 
igazodásában”32 tulajdonították az emberiség megmentésének képességét; ezért követel-
tek engedelmességet a szocialista állam céljainak. „Ezeknek a változásoknak törvénysze-
rű sora, vagyis a dialektikus-marxista sémában értett történelem: »megváltó történelem« 
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(redemptive process, r. niebuhr).”33 ehhez a keresztyének a hitbeli engedelmességet adhat-
ják hozzá. Ezt az egybemosást úgy kendőzték el, hogy a bibliai megszentelődést átértel-
mezték reálutópiává: a tökéletes társadalom meg fogja valósítani a világbékét, a tökéletes 
igazságosságot és életminőséget. Azt nem minden esetben lehetett észrevenni, hogy az 
egyházi igehirdetés ezáltal hogyan torzult el legbelül, hiszen folyamatosan a bibliai nyelvet 
vették kölcsön. Ezért viszont lemondtak arról, hogy megvizsgálják, „mi az Isten akarata, mi 
az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes” (Róm 12,2). Megvizsgálni, megpróbálni pedig annak 
az ítélethozó képességnek köszönhető, ami képes megítélni, „Isten irgalmas tette” miként 
„éri el az embert és változtatja meg ezt a világot”34. A „megvizsgálni” szó a görögben ugyan-
abból a tőből származik, mint a „megőrizni”, ami a reménységhez vezet. Együtt járulnak 
hozzá ahhoz, hogy a keresztyén élet „okos istentisztelet” legyen (róm 12,1). isten ítélete, 
amit megújít és el fog végezni, nem akar a világ struktúrájához igazodni. De éppen ez a 
világhoz igazodás az az ár, amit a történetteológia kész megfizetni Jézus Krisztus evangé-
liuma hirdetésének kárára, amivel a reménység elveszíti lelki tartását és betekintését Isten 
megszentelő munkájába.

Hogyan lehet az egyházi igehirdetés forrását megszabadítani ettől a történetteológiai szű-
rőtől, hogy az élet vize ismét felbuzogjon? Vajon az 1989/90-es politikai fordulat ezt a koszt 
is elmosta? Nem, annál sokkal mélyebb károkat okozott. Ezt a szűrőt felfedezni és kiiktatni, 
már amennyire ez emberileg lehetséges, megköveteli tőlünk, hogy pontosan tisztázzuk, mit 
is jelent, amit mi „történeti öntudatnak” nevezünk. Ebben segítségünkre lehet, ha magát a 
„történelem” fogalmát vesszük nagyító alá, ami ebben az írásban csak részben lehetséges.

Csupán a 18. századtól kezdődően fogták fel úgy a „történelmet”, mint „mindent átfogó 
eseményösszefüggés-rendszert”. ennek „mozgás jellegét”35 képesek vagyunk mi, emberek, 
a megfelelő módon feltárni, mivel mi mindannyian részesek voltunk és vagyunk abban, 
hogy megalkossuk a ’történelmet’. korábban a ’történelem’ (historia) rendesen elmesélt 
történelmet jelentett, ’Historie’ az események tudós kutatását – angolul ma is ’story’, ami kü-
lönbözik a ’history’-tól. Ha ezzel szemben a ’történelem’ mindent magában foglal, az összes 
emberi életvalóságot, úgy az egy hatalmas szövethez hasonlítható, amin minden ember, 
még ha eltérő módon is, tovább dolgozik, és ami ugyanakkor körül is fogja. Vagy egy olyan 
teremhez is hasonlíthatnánk, amiben minden helyet kap, amire csak emlékezni képes és 
akar az ember, és aminek segítségével reméli, hogy emlékein úrrá tud lenni. A ’történelmet’ 
ez a törekvés a rendezésre, a rendszerbe helyezésre formálja – ezért van annyira sokfé-
le történelemkép, amelyek egymással konkurálnak, és amiért alkalmanként harcolnak is, 
ahogyan azt az elmúlt évszázad sok szenvedést okozva be is mutatta. A megélt vándorlás, 
törések és felvirágzások, nehézség és fájdalom történetileg betagolódnak’36, hogy ezáltal 
legalább részben megragadhatóak legyenek, mégpedig azáltal, hogy rákérdezünk az okok-
ra és a felelősökre. Ha mindkettőt feltártuk, csak akkor nézhetünk olyan történelmi lehető-
ségek után, amelyek azt ígérik, hogy az egykori terheket revideálják, esetleg megbocsátják, 
hovatovább meggyógyítják.

33 VályI-nagy E.: Isten vagy történelem. 44; a szerző R. nIebuhr: Faith and History: A Comparison of Christian and 
Modern Views of History. New York, 1949, 2. – Vályi-Nagy tehát nem fogadja el a „történeti materializmus” elvá-
lasztását a „dialektikus”-tól, amit számos teológus éveken át előnyben részesített Németországban is (pl. von 
H. Gollwitzer és F.-W. Marquardt), hogy miközben elfogadják a marxista történelemanalízist, elhatárolódjanak 
a kommunista rendszertől.

34 H. G. ulrIch: Wie Geschöpfe leben. Konturen evangelischer Ethik. (Ethik im Theologischen Diskurs, 2), 2005, 41.
35 A. scholtz: Geschichte II. című cikke, In: HWP 3, 1974, (345–398.), 359.
36 Vö. VályI-nagy E.: A történelem kérdése (1963; In: Minden idők peremén i. m. 58–67. ), 66; (németül in:  

Á. VályI-nagy: Geschichtserfahrung. i. m. 36–45; 44) – vö. továbbá G. sauter: Was heißt: nach Sinn fragen?  
Eine theologisch-philosophische Orientierung (KT 53). 1983, 72–83.



82 83

Vitafórum
Gerhard Sauter – Teológiai gondolatok a magyar szabadságharcról

és annak hatásairól 50. év távlatában

82 83

A ’történelemről’ alkotott újkori koncepció, ami azt felülvizsgálható folyamatként értelme-
zi, ugyancsak alapjául szolgált a történetteológia minden létező válfajának. Ez a koncepció 
Isten történelmét mindenáron az emberrel akarja azonosítani történeti, kulturális és politi-
kai értelemben. De már a bibliai történelem elbeszélésének értelmezésére is alkalmatlan. 
Semmiféleképpen nem hozhatóak egy nevezőre, hogy aztán ennek segítségével bármiféle 
következtetés levonható lenne minden egyes korábbi, vagy jelenkori eseményre. Hiszen a 
bibliai történetek a maguk kiegyensúlyozatlan sokszínűségükben Isten rejtett cselekedetei-
ről szólnak az ember életében és az emberekért. Ezek pedig rejtve vannak és maradnak, 
mivel Isten a maga módján teszi mindezt, ami nekünk, embereknek, idegen, botránkoztató, 
felfoghatatlan és ezért történetileg megragadhatatlan. csak alkalmanként szakad fel ez a 
titok az emberek számára, döntő módon Jézus Krisztus halálában és feltámadásában. Eb-
ben vetődik némi fény mindarra, ami eddig, és ami eztán történni fog, fény, ami mutatja 
számunkra az utat: Isten végső szava (Zsid 1,2), ahogyan az Jézus Krisztus történetében 
alakot öltött.

Az, hogy Isten az emberi, igen a túlzottan emberi történelemben rejtve cselekszik, min-
den olyan vállalkozásnak akadálya, ami az értelmezés által keretet akar szabni, amibe 
mindannyiunkat el szeretne helyezni, mindazt, amit átélünk, amit mesélnek nekünk – ami 
pedig ebbe nem illik bele, azt fedje a feledés homálya. Ennek ellenére, akár akarjuk – akár 
nem, szükségünk van a ’történelemre’, mint értelmezési keretre, még ha oly törékeny is, mi-
vel csak így vagyunk képesek, másokkal együtt, legalább bizonyos mértékben tájékozódni. 
Az senkinek nem segít, ha begubózódik saját privát szférájába, mert ott védve érzi magát 
és úgy véli, így jobban kiismerheti legalább saját magát. Sok magyar ezt a menekülő utat 
kereste, mert azt remélték, hogy a „privát javak” birodalmában megszabadulhatnak a „nyil-
vános gonosz” veszélyeitől. Talán éppen ezáltal akarták igazolni magukat. Ugyanez nem 
kevés magyar keresztyént is a személyes kegyességbe való visszavonulásra ösztönzött. Má-
sok tovább szenvedtek a hivatalos történelemértelmezésben és történelemben, amit ezzel 
az értelmezéssel írtak körül, majd később írtak elő ismét. Az ilyen típusú szenvedés vajon 
nem tartozik-e hozzá Jézus Krisztus passiójához, folytonos szenvedéstörténetéhez a vilá-
gunkért, a világunkban?

Magyarországon a történelmi emlékezésnek egy olyan kultúrája fejlődött ki, amihez hoz-
zátartozott, hogyan képes a magyar nép legyőzni a vereségeit37. Ezekhez a győzelmekhez 
kapcsolódott, kapcsolódik a nemzeti történelem tagolása. Bár ez más nemzeteknél is meg-
történt, magyarországon egészen különös méreteket öltött, amihez a református egyház és 
annak sok teológusa is meglehetősen sokat tett hozzá, legalábbis az újabb történelemről 
alkotott nézetükkel mindenféleképpen. Így például a Debreceni Zsinat (1567) 400. évfordu-
lójának megünneplését 1967-ben arra használták fel, hogy a református egyházat mint a tár-
sadalom felépítésének kipróbált nyersanyagát mutassák be a világ egyházi nyilvánossága 
előtt is. A jubileumi kiáltvány „Örökségünk és feladatunk a reformáció” mintapélda arra38, 
hogyan lehet a nép történetét kvázi üdvtörténetként magyarázni, ami jócskán túlnyúlik egy 
vallásos történelemértelmezés – a ’vallás’ alatt értelemkeresést, értelemmeghatározást értve 
– határain. Ebben az írásban arra tettek kísérletet, hogy Isten cselekvését leképezzék a ma-
gyarországi református egyháznak a magyar néphez fűződő viszonya alapján és mindezt a 
nemzeti fordulópontok segítségével mutassák be. A szövegben feltűnően eltúlzott módon 
jelentek meg olyan kifejezések, mint kudarc, bűn, Isten ítélete, megbánás és megtérés. Ez 
a gondolkodási minta minden átalakítás ellenére meglehetősen rágósnak, mindazonáltal 
láthatólag mégiscsak teherbírónak bizonyult. Ahogyan azt Szabó István 1993-ban a visszaté-

37 Lásd P. lendVaI: Die Ungarn – Ein Jahrtausend Sieger in Niederlagen. 1999 (= Die Ungarn – Eine tausendjährige 
Geschichte, 2001 [zsebkönyv formátum]).

38 Lásd ehhez: Mitarbeiter des Zeitgeistes? I. m. 65–120.
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rő történetteológiai hajlam kapcsán megfogalmazta, „az egyház bűnbánatának kérdését [!] 
[…] kiszorította a bűn és büntetés politikai és büntetőjogi aspektusa”39. „Az egyház a bűnök 
bocsánatát hirdette anélkül, hogy nevén nevezte volna a bűnt. Ez abban bosszulta meg 
magát, hogy a politikai változás idején [1989-ben] a bűnvallás kérdése az egyházpolitikai 
manipuláció érdekeinek lett kiszolgáltatva és ezáltal sokak számára elvesztette hitelét.”40

A „bűn felismerése” és a „megtérés” a hit és a reménység aktusai, amelyekkel az emberek 
Isten ítéletére, cselekvésére bízzák magunkat, és arra hagyatkoznak – mindazzal együtt, 
ahogyan a megtörtént eseményeket látják, amelyek sújtották őket, amibe hagyták magukat 
bevonni, vagy éppen, aminek nem akartak részesei lenni és beletartozott a kívánságuk 
is, hogy mindez később jobb lesz. Eközben feltűnhettek kötelezettségek, bonyodalmak, 
kibúvók és utak, amelyek korábban ismeretlenek voltak, vagy nem vették észre azokat, 
vagy új lehetőségként tűntek fel: Isten megszentelésének és útmutatásának távoli horizont-
ján. Éppen ezért végzetes lenne, a bűn Isten és emberek előtti megvallását, ami sohasem 
választható el a megbocsátás és megbékélés kérésétől, összehasonlításképpen kapcsolat-
ba hozni a hibák és kudarcok más jellegű beismerésével vagy azzal, amit napjainkban „a 
múlt feldolgozásaként” művelnek. Arról nem beszélve, hogy az ilyen jellegű összehasonlí-
tások esetében gyorsan beszivároghat néhány hamis hang is. Hiszen ilyenkor észrevétlen 
feledésbe merül, hogy isten igazságosságának üzenete az önigazolás minden formájának 
ellentmond, mint ahogyan minden olyan kísérletnek is, aminek célja az elkülönülés vagy 
bűntelenség akarása.

Korunk egyik legsürgetőbb kérdésévé vált, hogyan lehet feltárni a bűnt. A magyar sza-
badságharcra, annak elő- és utótörténetére való emlékezés éppen úgy elodázhatatlanná 
teszi ezt a kérdést, mint a maga idejében, Németországban a Stuttgarti Bűnvallás 1945. ok-
tóber 18/19-én41 és mindaz, ami ezt követte, vagy mint a viták a nyugatnémet „történészvita” 
idején, ami 1986-ban robban ki, majd az NDK felbomlása után 1990-ben42.

A másodikhoz: A „történelemhez fűződő kapcsolat” sok keresztyénnek a 20. században 
éppen úgy döntőnek bizonyult, mint a reformáció idején a „cselekedetekből való meg-
igazulás” elutasítása. mindkét esetben az egyedül hitből való megigazulás forgott kockán. 
„Ahogyan nincsenek jó cselekedetek, amelyek képesek lennének megigazítani az embert, 
úgy nincsen olyan történelem sem, ami megváltaná.”43 A megváltó történelem illúziója ma-
gában foglalja a reménytelen törekvést, úgy bizonyítani odafordulásunkat Isten hívó sza-
vához, hogy a korábbi útról való visszafordulást propagáljuk azzal a céllal, hogy végre az 

39 szabó: Informationen. I.m. 80; vö. továbbá uő., Die Kirche – sündig und gerecht zugleich? Einige Bemerkungen 
zur Problematik der Übertragung einer Formel der Rechtfertigungslehre auf die Ekklesiologie (EvTh 55 [1995], 
256–259).

40 szabó: Informationen. I.m. 80. – Ehhez kapcsolódóan arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy Magyaror-
szágon a legjobb tudomásom szerint mind az egyházban, mind az államban elmaradt a meghatározó bűnök 
kielégítő dokumentációja. 

41 Vö. G. besIer / G. sauter: Wie Christen ihre Schuld bekennen. Die Stuttgarter Erklärung 1945, 1985.
42 Vö. M. beIntker: Schuld und Verstrickung in der Neuzeit. (In: uő.: Rechtfertigung in der neuzeitlichen 

Lebenswelt. Theologische Erkundungen. 1998, 18–32.); uő.: Neuzeitliche Schuldwahrnehmung im Horizont der 
Rechtfertigungsbotschaft (In: 33–48).

43 bogárdI-szabó: Ja und Nein. I. m. 194.
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egyedül helyes úton járhassunk – mely utat aztán mint politikai fordulat kell bemutatni44. 
A történetteológia ilyen jellegű szociáletikai „konkréttá tevésekor” sokan szívesen hivat-
koznak – és nem csak Magyarországon – az ószövetségi prófétákra. De a bűnbánatra való 
készség, kiváltképp, ha a nyilvánosság előtt zajlik, egészen közel kerül az önigazoláshoz, 
sőt gyakorta eggyé is válik azzal. Ahogyan a történelemértelmezés is burkolt önigazolássá 
válhat: legyen az egy korábbi esemény dicsőítése, azzal a céllal, hogy abból a saját vágyott 
teljesítményének mértékét vezesse le; vagy kritikája, mások tévedésére, vagy saját kudar-
cára úgy tekinteni vissza, hogy most a korábbi tett ellentéte, mint kétségbevonhatatlanul 
helyes legyen előírható.

A történelemben szerzett sebek, legyenek a saját népünk történetében, vagy egy kul-
túrkörben, az egyházban vagy a saját életünkben, bizonyosan nem közömbösek. A kér-
dés most már csak az, hogy beléptünk-e egy „kairos”-ba: a minősített, betöltött időbe, ami 
semmit és senkit nem hagy érintetlenül, amit ilyennek kell megtapasztalni és elfogadni, 
amely visszahozhatatlan és ezért nem szabad elmulasztani. Ebben az értelemben bátorít 
és int Pál, hogy ne hagyjuk elmúlni a vágyott, alkalmas, örömteli időt, a kegyelem idejét, az 
üdvösség napját. Hans Joachim Iwand a 2Kor 6,2 szavát „Íme, most van a kegyelem ideje! 
Íme, most van az üdvösség napja!” 1947-ben ekképpen magyarázza: Éppen ma kezdődött 
az üdvösség kairosa, „nem azért, mert ez így van, hanem azért, mert mindaz, ami van, ez 
lesz, ezt szolgálja, ha Isten, a kegyelmes, a megbocsátó, a rajtunk könyörülő Isten felhozza 
világosságát eme óra sötétjében”45. Sötétség terjengett a szétrombolt, felosztott, még mindig 
teljesen dezorientált háború utáni Németország és az evangélikus egyház fölött, amikor 
ugyancsak helyes irányt kellett találni a bűnökkel terhelt múlthoz fűződő viszonyban és a 
jövőt meghatározó vitákban.

Ennek a „mának” az ígérete felveti a Krisztusban maradás kérdését anélkül, hogy a kairos 
sikerrel vagy sikertelenséggel, nyereséggel, vagy veszteséggel zárult volna – a fordulópont-
nak értékelt események történetteológiai értelmezésének éppen az ilyen számítgatások 
a hátulütői. A háború utáni években és később is, a változásokkor 1945-ben, 1948-ban, 
1956-ban és 1989-ben gyakorta kutatták az „idők jeleit” (Mt 16,3) Németországban éppen 
úgy, mint Magyarországon, amely visszatekintések láthatóvá kellett tegyék a rossz irányú 
fejlődést, annak mindent elsöprő következményével, amit beragyogott a szebb jövő előjele. 
Ez a szebb jövő pedig elérhető, ha átgondoljuk dolgainkat, és úgy cselekszünk, ahogyan az 
megfelel ennek a megfontolásnak. Annak a megfontolásnak azonban, amely nem csupán 
átállítja a gondolkodást és hasonul „ehhez a világhoz”, szüksége van az „értelem megújulá-
sára” is: az erőre, amely képes különbséget tenni, rákérdezni, mi az, ami Istennek tetsző és 
ezért „jó és tökéletes” (Róm 12,2). Ez mindazonáltal néha persze egybeeshet az emberek 
jog, jogosság iránti vágyával, de gyakorta el kell térnie attól, ha és amennyiben ez a bizo-
nyos vágy arra csábítaná az embert, hogy céljait istenítse. Az idő jelei, amire Jézus Krisztus 
felhívja a figyelmünket, arra hívnak, hogy Hozzá találjunk oda, semmi máshoz és senki 
máshoz: Hozzá, mint Isten alakot öltött kegyelméhez, amihez mi az élet minden forduló-
pontján ragaszkodhatunk, hiszen nem kell reaktív módon függenünk tőle.

44 Vö. pl. Tóth Károly püspök egyik kijelentését 1981-ből: „Szocialista viszonyainkat hitben és permanensen ko-
molyan kell vennünk, és fel kell dolgoznunk. Nekünk, az egyháznak újra és újra fel kell tennünk magunknak a 
kérdést: Becsületes a szocializmushoz való viszonyunk? Tényleg otthon érezzük magunkat abban, vagy eltitkol-
juk a feszültségeket és az ellentmondásokat? […] Isten továbbra is bűnbánatot és engedelmességet követel 
tőlünk.” Lásd balog Z.: Probleme der Geschichtsauffassung in der Reformierten Kirche Ungarns nach 1945. (In: 
VályI-nagy Á.: Geschichtserfahrung. I.m. 198–206), 204. 11. jegyzet.

45 H. J. IWand: Andacht über 2. Kor 6,1–10 am 6.6.1947 zum Abschluß der zweiten Kirchenkonferenz in Treysa. 
(in: uő. Nachgelassene Werke, Bd. 3: Ausgewählte Predigten, H. H. Esser és H. Gollwitzer kiadásában, 1963, 
206–212.), 208.
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Ezzel szemben, amit Magyarországon – és nem csak ott – történetteológiailag előidéztek, 
az általában egy politikai konstelláció jeleihez kötötte magát, ami ki akarta kényszeríteni 
a döntést, mégpedig egy vagy-vagy döntést, amit az üdvösséggel és a kárhozattal azo-
nosítottak. Ez az alternatíva arra akarta kényszeríteni az embereket, hogy a történelem 
propagált menete mellett tegyék le a voksukat, amit feltartóztatni csak a saját magunknak 
okozott kár árán lehet. Úgy tűnik egyébként, hogy ez messzemenőkig egyeztetve volt azzal 
a politikával, amit az EVT a hatvanas évek óta képviselt46. Ez az ökumenikus visszhang 
csak még inkább megnehezítette a magyar teológusok számára, hogy aggályaikkal elő-
álljanak és kifejtsék azokat. Hihetetlenül fontos ösztönzés lehetne a jelenkori ökumenikus 
párbeszédben, ha ezen a szinten is megvitatásra kerülne a magyarországi történetteológia 
problematikája.

IV. Mi van rábízva az egyházra, hogy elmondja azt?

Újra és újra megdöbbentő és furcsa látni, milyen magabiztossággal voltak képesek egyházi 
és teológiai hangadók előállni, amikor a II. világháború után – Magyarországon még erő-
teljesebben 1948 után, amikor kikiáltották a „Népköztársaságot”, vagy éppen az 1956-os 
felkelés után – meghatározták, mit kell innentől fogva az „egyháznak” mondania, tennie, 
döntenie és megvallania. Vajon nem kellett volna az egyházi és teológiai magabiztosságnak 
meginognia az akkor már megváltozott politikai helyzetben, 1989/90 után is ahhoz, hogy 
Isten igéjének egyházi hirdetésében ismét bízni tudjanak az emberek? Néhányan – és né-
hányan olyanok is, akikről ma már nem is igen tudunk – az 1956 utáni Magyarországon 
szinte teljesen szótlanná váltak, nem azért, mert rezignáltan hallgattak volna, hanem mert 
az üzenetnek akartak teret biztosítani, amely teret néhányak érdeke betemetett. Vajon nem 
beszéltek-e még túl gyakran is Isten cselekvéséről és akaratáról megerőszakolva azt? És va-
jon nem azoknak a céloknak az elfedezését szolgálta-e ez, amelyek Jézus Krisztus hirdeté-
sével semmiképpen nem voltak összeegyeztethetőek? Sokan önkényes módon meg voltak 
győződve az egyház „feladatáról”, ami éppen megfelelt a történelmi „pillanat” parancsá-
nak. Vagy igyekeztek a hagyományozott keresztyén értékekről bebizonyítani azok társa-
dalompolitikai erejét anélkül, hogy tudatosult volna bennük, milyen mélyreható változáson 
ment keresztül a politika, amely változás a politikát ugyanolyan elmosódottá tette, mint a 
„keresztyénséget”47. Aki ezzel szemben a keresztyén küldetéshez semmilyen programot, 
vagy víziót nem mutatott fel, hanem inkább visszahúzódott, ezzel akaratlanul is kifejezésre 
juttathatta, hogy szótlanságában éppen az a reménység fejeződik ki, hogy Isten maga jus-
son szóhoz. Létezik nyíltszívű hallgatás. Erre is emlékeznünk kell, amikor az ötven évvel 
ezelőtti magyar szabadságharcra és annak az egyházra és a teológiára gyakorolt hatására 
gondolunk.

Mégis mi az, amiről nem szabad hallgatni az egyházban semmilyen körülmények között 
anélkül, hogy szószátyárság nyerne teret? A Magyarországi Református Egyház Zsinati Ta-
nácsának 1948. április 30-án keltezett deklarációjában a Református Egyház és az állam 
viszonyáról, valamint néhány ehhez kapcsolódó kérdésről, első helyen a „szolgálatokról” 
van szó, amit a Zsinati Tanács „az új magyar államban és társadalmi rendben […] az Úr 
Jézus Krisztus nevében és a Szentlélek ereje által teljesíteni tud”48. Ez lett a vezérmotívuma 

46 A magyarországi református egyházpolitika ökumenikus szinten történő állami támogatásáról tudósít a 
„Mitarbeiter der Zeitgeistes? (lásd 8. jegyzet) című dokumentáció is.

47 Lásd ehhez VályI-nagy E.: Tisztázások. I. m. 206. k.
48 Idézet barth: An ungarische reformierten Christen című levelében i. m. 143. 10. jegyzet.
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az egyházi döntéseknek a következő évtizedekben. Ugye, milyen támadhatatlannak tűnik 
teológiailag egy ilyen nyilatkozat? És nem úgy látszik, hogy ezen kívül semmilyen kikötést 
nem nevez meg, ami az egyháznak minden szabadságot megadna, hogy kérdéses helyze-
tekben egyedül, kizárólag a „számára Isten Igéje által előírt úton” járhasson49?

Ahogyan azonban az rögtön kiderült, ez az utasítás túlságosan homályos volt. A bibliai 
motívumokat, mint „Isten igéjét” használták fel, amelyek az egyházpolitikai sakkhúzáso-
kat hitelesítették, ami pedig a „teológiai munkákat” illeti, ezek feladata gyakorta nem volt 
más, mint utólag indoklást gyártani mindehhez, hogy minél előbb napirendre tűzhessék. 
Vajon a beszivárgó teológiai megfontolásnak nem arra kellene-e rákérdezniük újra és újra, 
hogyan akarná isten rábízni igéjét az emberekre, és miként boldogulnak az ebbe az igé-
be vetett bizalommal? Isten igéje azokat, akik várnak erre a szóra, akik ennek átadják 
magukat, mindenekelőtt nem éppen azzal bízza meg, hogy a rejtett egyház létezzen – az 
„elrejtettség” megint csak Isten őseredeti sajátossága –, hogy ezt az egyházat életre hívják, 
és életben tartsák? Képesek lennénk Isten megszentelését, amiről oly sokszor valamiféle 
etikai célkitűzés értelmében szóltak, másként felfogni, mint ahogyan az Jézus Krisztusban 
mindannyiunknak hitelessé vált, aki „által van az ámen” és szólhatunk „Isten dicsőségére” 
(2Kor 1,20)? Isten megszentelése az Újszövetségben mindig arra vonatkozik, amit Krisztus 
gyülekezete létével (nem csupán mint kötelességét!) őriz, és ami úgy bízatott rá: Isten igaz-
sága, ami keresztülhúzza az ember elfogultságát saját magával szemben; a cselekedetek 
általi megigazulástól való szabadság; egység a megbékült különbözőségben, mint Isten bé-
kéjének a jele; Isten megismerése Jézus Krisztus megtapasztalásában; élet, mint Krisztus-
ban maradás; az úrasztala körüli közösség, mint az eljövendő otthon várásának helye, ahol 
isten majd az embereknél lakik.

Ezekről beszélni minden körülmények között – minden politikai rendszerben – nem 
utolsósorban azt is jelenti, hogy megőrizzük azt a belső feszültséget, ami a keresztyén eg-
zisztenciát gyakorta szinte széjjelszakítja: a „történelemtől való távolságtartás” és az „azon 
belüli aktivitás” feszültsége50; az elfogadásé és ellenkezésé; a „dicsőítő ének”, ami harmo-
nikus Isten jelenlétében és a „változás akarása”51 között, amivel Isten eljövetelére várunk; a 
maradásé és a kitörésé. Ez a gyümölcsöző szellemi feszültség – nem csak Magyarországon! 
– gyakorta hiányzott az elmúlt évtizedekben; sokszor pedig feloldódott az extrém viselke-
désben: a polarizációban, ami az egyházat és a teológiát hagyta ide-oda billegni, ha éppen 
nem egy hazug egyoldalúság lépett a helyébe, ami még az előzőnél is rosszabb. Megmarad 
a remény, hogy az ellentétek, amelyekről itt szóltunk, amelyekben ki kell tartani, és amelyek 
nem lesznek szintetizálhatóak, istenben majd feloldódnak – úgy, hogy soha többé nem 
okoznak terhet.

Fordította: Kókai Nagy Viktor

49 Mondja helyeslően Barth uo. 143.
50 VályI-nagy E.: A messiási idea a XX. századi keresztyén teológiában. (1990. In: Minden idők peremén. I. m. 

251–260), 260; (németül in: VályI-nagy Á.: Geschichtserfahrung. I. m. 147–153.), 153.
51 VályI-nagy E.: Gott der Gegenwart – Gott der Zukunft. Überlegungen zur Schwerpunktverlagerung des 

theologischen Interesses. (1967; In: VályI-nagy Á.: Geschichtserfahrung. I. m. 46–53.) 53.
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Kálvin-kutatók már régóta fel-
ismerték, hogy Kálvin teológiai 
munkásságát nagymértékben be-
folyásolta humanista előképzett-

sége. Kálvin ugyanis a pogány klasszikusok 
művei iránti rajongásán keresztül jut el 
a szent tudományokig. Az utóbbi évtize-
dekben a korabeli tudósok körében újfent 
egyre fokozottabb érdeklődés övezte azt 
a kérdést, hogy a genfi reformátor hogyan 
használta fel klasszikus műveltségét a szent 
tudományok művelésében. Ezen tudósok 
táborát erősíti Guenther H. Haas professzor 
is, akinek áldozatos munkája révén egy 
rendkívüli gondossággal és alapossággal el-
készített informatív jellegű tanulmány látott 
napvilágot abban a témában, hogy Kálvin 
hogyan tette magáévá és hogyan alakította 
át a „méltányosság” fogalmának klasszikus 
és késő középkori értelmezéseit. Haas úgy 
véli, hogy Kálvin etikájának lényeges motí-
vumát képezi a méltányosság fogalma, ami 
jelentős mértékben hozzájárul ahhoz, hogy 
egyre mélyebb betekintést nyerjünk a genfi 
reformátor gondolkodásába. 

A könyv első fejezete röviden ismerteti, 
hogy a kivételes műveltséggel és tudással 
bíró Kálvin milyen iskolai oktatásban része-
sült korai éveiben, és leírja, hogy a francia 
származású svájci reformátor megtérése 

előtt hogyan értelmezte a méltányosság 
fogalmát Seneca „De Clementia” című mű-
véhez írt kommentárjában. A második fe-
jezet nyomon követi a méltányosság fogal-
mának történeti fejlődését Arisztotelésztől 
aquinói Tamásig. a harmadik fejezetben 
Haas megvizsgálja, hogy Kálvin kortársai 
mind a humanisták (erasmus, Bude, alciati 
és Zansius), mind pedig a reformátorok 
(Zwingli, Bucer, luther és melanchton) 
hogyan gondolkodtak a méltányosság fo-
galmáról. Az ezután következő hat fejezet 
alkotja tulajdonképpen a könyv gerincét, 
részletesen tárgyalva a méltányosság fo-
galmának kálvini értelmezését számos kü-
lönböző témához kapcsolódóan: Szeretet 
és igazság (4. fejezet); Természeti törvény 
(5. fejezet); Bibliai törvények (6. fejezet);  
A második tábla parancsolatai (7. fejezet); 
Az állam és az egyház (8. fejezet); Uzsora 
(9. fejezet). A végjegyzetek, a bibliográfia és 
az indexszám terjedelme közel annyi, mint 
maga a tanulmány szövege. 

Haas határozottan meg van győződve 
arról, hogy Kálvin a méltányosság fogal-
mának különböző klasszikus megfogalma-
zásait használja fel a saját méltányosság 
fogalmának kialakításában. mindazonáltal 
a kiváló reformátor aláveti ezeket a tradicio-
nális fogalmakat a Szentírás tanításának, 
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ennélfogva jelentős mértékben átalakítja 
azokat. Véleménye szerint a méltányosság 
a természeti törvény alapelve, de a termé-
szeti törvény nem a természetből szárma-
zik, hanem Isten szent jellemén alapszik. 
A méltányosság alapvető gondolata, hogy 
adjuk meg mindenkinek, ami az övé [quod 
suum est], néha viszont a felebarát jogai 
ellenkeznek a saját vágya-
inkkal. Éppen ezért át kell 
lépnünk a természetes ön-
szeretet határát, hogy má-
sokkal szemben méltányo-
san viselkedjünk. Kálvin 
nyomatékosan hangsúlyoz-
za, hogy a bűnös embert 
jellemző határtalan, vak 
önszeretetre egyetlen ha-
tásos orvosság létezik: az 
önmegtagadás. az önmeg-
tagadás azt jelenti: önös 
érdekeinket alárendeljünk 
Isten akaratának, az Ő 
dicsőségének és az em-
bertársaink javát szolgáló 
dolgoknak. ez a radikális 
változás csak a Szentlélek 
újjászülő munkája révén mehet végbe hit 
által a Krisztusban. Csak azok képesek sa-
ját maguk megtagadásra, akik újjászülettek 
és részesültek Jézus Krisztus önmagát adó 
szeretetében. 

Isten törvénye örök és maradandó, vi-
szont az isteni törvény kultúránkénti ki-
fejezéseire ez nem érvényes: „Az egyes 
nemzetek számára fennmaradt az a sza-
badság, hogy olyan törvényeket hozzanak, 
amelyekről előre látjuk, hogy hasznukra 
válnak, amelyek mégis a szeretetnek amaz 
állandó szabályához legyenek szabva úgy, 
hogy – ha formailag különböznek is – alap-
elvük ugyanaz legyen” (Institutio, iV.20.15).  
A méltányosság egyfajta elv, amely útmuta-
tást nyújt abban, hogy a törvény második 
táblája hogyan alkalmazható a sajátos kul-
turális helyzetekre, természetesen az ókori 

Izraelre is. Az ószövetségi polgári törvény-
könyvnek a méltányosság mércéjével tör-
ténő vizsgálata során Kálvin számos olyan 
pontra bukkan, ahol a törvény nélkülözi a 
méltányosság elvét. Ezeket az eseteket ő 
úgy magyarázza, mint valami koncesszió-
kat, amelyeket Isten népének bűnös konok-
sága idézett elő. Kálvin azonban a méltá-

nyosság elvét nem helyezi 
a „Sola Scriptura” elv fölé, 
mert a méltányosság rö-
vid definícióját és célját 
az „aranyszabályban” véli 
felfedezni: „Amit tehát sze-
retnétek, hogy az emberek 
veletek cselekedjenek, ti is 
ugyanazt cselekedjétek ve-
lük” (Mt 7,12). Az evangé-
liumi aranyszabály mélyen 
áthatja Kálvin írásait és 
prédikációit, amelyeket a 
társadalom irányába tanú-
sítandó keresztyéni maga-
tartásról mondott. Kálvin a 
méltányosság elve alapján 
vizsgálja kora társadalmi 
és gazdasági kihívásait, 

mint például az uzsora kérdését, ami egy 
teljesen új és dinamikus jelleget kölcsö-
nöz etikai szemléletének. a méltányosság 
törvénye [lex aequitatis] segítségével meg-
próbálja finoman összehangolni a felebará-
ti szeretetet, a szolidaritást és a gazdasági 
növekedést. 

Haas professzor remekbe szabott műve 
értékes és hasznos hozzájárulás Kálvin eti-
kájának a megértéséhez. Tanulmánya ösz-
tönöző erőt kell, hogy jelentsen a keresz-
tyén gondolkodóknak abban, hogy bátran 
szembe merjenek nézni azokkal az etikai 
kihívásokkal, amelyek nemcsak a mi, ha-
nem az utánunk következő nemzedékekre 
is várnak.

Nagy Gábor
(Debrecen, DRHE)
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Hodossy-Takács Előd

Móáb. Egy vaskori nép Izarel szomszédjában

Élet a Jordánon túl
Aki az Ószövetség világával foglalkozik, 
gyakorta furcsa optikai csalódás áldozatává 
válik. Úgy véli, hogy a Biblia világa véget ér 
a Jordán árkában, legyen szó akár az Újszö-
vetség idejéről, akár az Ószövetség évszá-
zadairól. Amikor legutóbb tanítványaimmal 
Jordánia csodái közt tölthettünk tíz napot, 
ők is elcsodálkoztak azon a temérdek szép-
ségen, amely Gerashtól (az antik Gerasa) 
Kerak pompás lovagvárán át (itt volt annak 
idején a rettegett chatilloni rajnáld székhe-
lye) egészen Petráig a szemünk elé tárult. 
Ahol pedig ennyi fontos műemlék van, az 
a terület a régi időkben sem lehetett jelen-
téktelen, éppen ellenkezőleg. Tényleg nem 
Transzjordániával van baj, hanem az opti-
kánk rossz.

Ha pedig valaki javítani akar ezen az 
optikán, annak immár magyar nyelven is 
rendelkezésére áll egy kitűnő monográfia 
Hodossy-Takács Előd tollából: Móáb. Egy 
vaskori nép Izrael szomszédjában, Kréné 9, 
Új Mandátum Kiadó, Budapest, 2008. Már 
a cím is jelzi, milyen szemlélettel találkoz-
hatunk a könyvben: igen, Móáb azért nem 
ment feledésbe, mert izrael szomszédja 
volt, s így a Biblia szövege megőrizte nevét, 
s történetének néhány foszlányát. Ám a fő-
cím mégis Móáb, a szerző pedig mindvégig 
tartja magát ehhez a finoman, már a cím-
ben is jelzett alapálláshoz. A téma egy apró 
transzjordániai királyság, méghozzá mind-
végig úgymond a saját jogán. Nem feledve 
a csak valamennyivel nagyobb szomszédot, 
Izraelt, mindig figyelve az Ószövetség pá-
ratlanul izgalmas világára, ám a súlypontot 

mégis Móábban tartva. Ha másért nem, hát 
ezért a fegyelmezett szemléletért önmagá-
ban is érdemes elolvasni a könyvet.

Hodossy könyvével csaknem ingyen, a 
könyv vételáráért azonnal útra kelhetünk, 
hogy szemügyre vegyük Móáb kietlensé-
gükben gyönyörű tájait (15–30. oldal). Segí-
tenek a területet az ókor óta rendszeresen 
felkereső zarándokok és utazók, akiknek az 
I. világháborúig komoly életveszéllyel kel-
lett szembenézniük, ha a világ e szegletébe 
vetette őket a sors, vagy még gyakrabban 
a kíváncsiság. A szerző a tájat és kutatá-
sát is részletekbe menően, ám mindvégig 
könnyen olvasható stílusban tárja elénk.  
Ha másért nem, hát ezért a térben és idő-
ben egyaránt messze vivő fejezetért érde-
mes elolvasni a könyvet.

Ha valaki történeti munkát ír, akkor nem 
térhet ki a források számbavétele elől. Ha 
pedig valaki ilyen munkát olvas, akkor sem-
miképp nem lapozhatja át a forrásokról szó-
ló fejezetet (33–49. oldal). Ez általában az 
ilyen munkák legnehezebben emészthető 
fejezete – nincs ez másként Hodossy-Takács 
Előd könyvében sem. Ám minden nehézség 
ellenére ki kell jelentenünk, hogy egy ilyen 
fejezet nélkül minden történeti munka, ez 
is komolytalan volna. Mivel Móábról az 
Ószövetségen kívül írott forrásunk alig van, 
ezért a forrásokról szóló fejezet inkább az 
archeológia, a társadalmi összefüggésekre 
(is) kíváncsi, új palesztinai régészet ered-
ményeit tárja elénk. A sorokból kiérződik az 
autopszia, a saját, átélve megszerzett isme-
ret, amelyet a szerző „Khirbet el-Mudayna 
romjai közt, köveket cipelve, negyvenfokos 
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hőségben” (9. oldal), azaz egyszóval: régé-
szeti munka közben sajátított el.

A könyv áttekinti a móábi történelem mi-
tikus korszakát, a korai vaskori településhá-
lózatot, a móábi eredetkérdés cseppet sem 
könnyű fejezeteit (51–88. oldal). Hiszen a 
bibliai szöveg (Gen 19,29–38), amely Móábot 
Lótnak a lányaival elkövetett vérfertőzésé-
ből eredezteti, csakugyan magyarázatra 
szorul. S talán tényleg igaza 
van a szerzőnek, amikor fel-
tételezi, hogy a mai ember 
számára rettenetes törté-
netnek az ókorban egészen 
más akusztikája is lehetett 
(53–55. oldal). Hogy mi volt 
ez? Már csak e kérdés meg-
válaszolásáért is érdemes 
elolvasni a könyvet. A törté-
neti periódusokban (a vas-
kor évszázadai során) Izrael 
és Móáb viszonya (91–116. 
oldal) sokban hasonlított az 
egymással marakodó kisál-
lamok Bibó István által oly 
emlékezetesen leírt nyomo-
rúságára, amely aztán tágra nyitja a kapu-
kat mindenféle nagyhatalmi behatolás előtt. 
Ha van pontja a könyvnek, amely egészen 
közvetlen, ma is és számunkra is felhasz-
nálható tanulságokkal szolgál (azért a „ha”, 
mert egy ókortörténeti munkának nem kell 
ilyen vonatkoztatási pontokat felkínálnia 
ahhoz, hogy minőségi könyv legyen belőle), 
akkor ez a fejezet ilyen. Izrael, Júda Móáb 
– megannyi apró porszem a birodalmi Asz-
szíriából nézve...

Hodossy-Takács Előd könyve elsőként 
tárja az olvasók elé Mesa, móábi király 
feliratának teljes magyar nyelvű fordítását 
(119–148. oldal). Bőséges archeológiai kom-
mentáranyag kíséri a fordítást, a filológiai 
megjegyzések sorát esetleg még bővíteni 
is lehetett volna, ha a terjedelem által felál-
lított korlátokon át lehetett volna lendülnie 
szerzőnek és könyvnek egyaránt. Ha tehát 
valakit Mesa teljes felirata érdekel, akkor ezt 
a szöveget csakis e könyv lapjain érheti el. 
A kiváló király (hiszen Mesa nemcsak az 
egyetlen ismert, hanem minden bizonnyal 

az egyik legkiválóbb móábi király is volt) 
felirata után alaposan körülnézhetünk a vas-
kori Móábban (151–176. oldal). E rész a nyu-
gati sémi epigráfia szempontjából is jelentős 
leletet közöl: a Khirbet el-Mudaynában elő-
került feliratot, amely egy tömjénezőoltáron 
maradt fent. mondanunk sem kell, hogy a 
szöveg első magyar nyelvű, kommentált 
fordítása Hodossy könyvében található 

(162–166. oldal).
A könyvet szomorú fejezet 

(179–201. oldal) zárja: Móáb 
a birodalmak peremén szük-
ségképpen veszítette el önál-
ló állami létét. mintha csak a 
bibói képlet állna előttünk a 
transzjordániai kisállamok 
nyomorúságáról...

Hodossy könyvéhez bő-
séges és informatív jegyzet-
apparátus tartozik, amely 
a könyvet alkalmassá teszi 
arra, hogy a kérdés kutatói 
és a problémakörrel foglal-
kozó diákok egyaránt ha-
szonnal forgathassák.

Mondandója végén a recenzens örömteli 
kötelességének tesz eleget, amikor két kö-
rülményre is felhívja a figyelmet a könyvvel 
kapcsolatban. Hodossy-Takács Előd ezzel a 
könyvvel habilitált az Evangélikus Hittudo-
mányi egyetem Doktori iskolájának kijelölt 
bizottsága előtt. Bizonyságot szolgáltatva 
arról, hogy a tudományos minőség és az 
olvasható, sőt szórakoztató stílus minden 
ellenkező híresztelés ellenére sem zárják 
ki egymást. a másik körülmény talán még 
inkább örömteli a recenzens számára.  
Az impresszumban azt olvassuk, hogy a 
kötet megjelenését a szerző munkahelyéül 
szolgáló egyetem támogatta. Hát ez csak 
természetes!, gondolhatnánk, de aki csak 
egy kicsit is tájékozott a hazai felsőoktatás 
viszonyai közt, az tudja, hogy mindez saj-
nos cseppet sem természetes, bár nyilván 
annak kellene lennie. Az egyetemen kívül a 
kötet megjelenését finanszírozta a nagykun-
sági református egyházmegye, a Tiszántúli 
Református Egyházkerület, valamint a Deb-
recen-Nagytemplomi Református Egyház-
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község. S mindezt olyan időben, amikor 
hazánk gazdasági helyzete cseppet sem te-
kinthető biztatónak. Jó tudni, hogy az egyház 
a nehéz időkben is odaáll egy értékes könyv 
mögé, mert az anyagi haszonnál fontosabb-
nak tartja, hogy értékek létrejöttét támogassa 
– köszönet érte mindenkinek, akit illet.

mindenkinek jó lelkiismerettel ajánlom a 
könyvet, aki szórakoztató módon szeretne 
tudományosan abszolút megbízható isme-
retekhez jutni.

Kőszeghy Miklós
(Budapest, KRE BTK)
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FazaKas sÁNdor (szerK.)

Vezetés és menedzsment az egyházban 
és a diakóniában

Lehet, hogy első olvasásra mi is azt gondol-
juk, hogy kicsit furcsa, de legalábbis idegen 
fogalmak kerültek itt egymás mellé: veze-
tés, menedzsment, egyház, diakónia. alig 
több mint két évtizede még a gyakorlati teo-
lógián belül is uralkodott az a nézet, hogy 
az egyház tevékenysége, működése annyira 
más jellegű, mint a piaci viszonyokra figyelő 
és építő gazdasági rendszerek és vállalko-
zások, hogy nem szükségszerű az egyházi 
életben vagy a teológiai gondolkodásban 
mélyebb értelemben foglalkozni ezekkel 
az összefüggésekkel. Időközben azonban 
olyan gyors változások érték el az egyhá-
zi élet területét, hogy napjainkra kétséget 
kizáró megállapítás lett, hogy nem lehet 
alapvető vezetési, irányítási szakismeretek 
nélkül „igazgatni” még a gyülekezeti életet 
sem, a diakóniai intézményrendszert pedig 
egyáltalán nem. A magasabb egyházi ve-
zetői szinteken is megmutatkozik az, hogy 
a vezetés mennyire sokoldalú és komplex 
feladat napjainkban.

Ezzel a megállapítással nem kell belebo-
nyolódnunk abba a vitába, amely nagyon 
gyorsan kirobban, amikor a menedzser 
típusú lelkész mellett, vagy ellen szólunk. 
még abba a kérdésbe sem kell belefutnunk, 
hogy fontos-e az egyházi menedzsment, 
vagy minden szépen megy e nélkül is. 

a fiatal lelkésznemzedék ma magyar-
országon a saját bőrén érzi, hogy milyen 
terhekkel, örömmel és fájdalommal jár az, 
amikor odakerül a neve mellé az „igazgató” 
szócska. Sokszor már a következő napon 
ráébred a régi mondás igazságára: nem dol-
gozni nehéz, hanem „dolgoztatni”, irányítani 

és másokat inspirálni, illetve olyan kisugár-
zással betölteni vezető posztokat, hogy a 
környezetünkben dolgozók valóban hatéko-
nyan alkossanak és tevékenykedjenek. Egy-
értelmű elsőbbsége van egy vezető hiteles-
ségének, lelkiségének, de napjainkban ezen 
felül még szükség van alapos szervezési és 
irányítási képességre is, hogy az előbbiek 
valóban érvényesülni tudjanak. A marketing 
szó idegesíthet minket – különösen egyházi 
falainkon belül –, de naponta felfedezzük 
a hiányának, vagy az egyházi/gyülekezeti 
kommunikáció ügyetlenségének káros kö-
vetkezményeit. Emlékszem gyülekezeti lel-
készi szolgálatom komoly hitű presbiterek-
nek rövid és tömör mondataira, amely sze-
rint „nem elég az árut megtermelni, hanem 
el is kell adni azt…” Mérgesített ez a mondat 
sokszor, de nem tudnám felsorolni azokat a 
területeket, ahol mégis rá kellett ébrednem 
a megállapítás fontosságára. Hasonlót állít 
a „spirituális gyülekezetmenedzselés” talán 
legelső markáns képviselője, Hans-Jürgen 
Abromeit püspök: „Az egyház minden te-
vékenységét lelkileg és teológiailag kell 
megalapozni. Annak azonban mindig van 
gazdasági aspektusa is. Ezt figyelmen kívül 
hagyni inkább elvakultság, semmint teoló-
giai tisztesség.” (27. o.) Ebből a megállapí-
tásból következik az is, hogy álszent dolog 
kritizálni a gazdasági rendszert a maga egé-
szében, ha ugyanakkor gyülekezeti és egy-
házi szinten profitálni szeretnénk belőle. 

Már pusztán ennek a néhány összefüggés-
nek az alapján is csak üdvözölni tudjuk azt 
az előadás-gyűjteményt, amelyet Fazakas 
Sándor református rendszeres teológus 
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szerkesztett és a Kálvin Kiadó megjelen-
tetett. Néhány éve már folyamatosan ren-
deznek szakkonferenciákat ezzel a témával 
kapcsolatban, és egyházi intézményvezető 
szakirányú továbbképzés is folyik a Debre-
ceni Református Hittudományi Egyetemen, 
ahol a most megjelent kötet 
szerzői kutatásaikkal és okta-
tói tevékenységükkel aktívan 
közreműködtek.

Kiváló gyakorlati érzékkel 
választotta ki a kötet szerkesz-
tője azokat a nagyon aktuális 
írásokat, amelyek lelkészek, 
teológiai hallgatók és a gyü-
lekezetben aktív civil szolgá-
lók, presbiterek érdeklődésé-
re igényt tarthatnak. Alfred 
Jäger írásai pedig a diakóniai 
szolgálatban állók számára 
jelentenek „kötelező” olvas-
mányt. a kötetben megjelent 
mindegyik írásra igaz, hogy rendkívüli mó-
don gyakorlatorientált és a mai kihívásokra 
figyelő munkák. Hézser Gábor, Fazakas 
Sándor, Fruttus Levente, Környei Imre és 
Michael Herbst tanulmányai az egyházi 
élet minden vezetési szintjén tevékenykedő 
lelkészeket és nem lelkészeket segíthetnek 
komoly, önkritikus vizsgálathoz és átgondo-

láshoz. Még arra is kapunk eligazító útmuta-
tást, hogy milyen veszélyekkel jár a túlzott 
hivatalosság vagy a vállalkozás szélsősége. 
Mielőtt bármilyen formában is megnyug-
tatnánk magunkat abban, hogy elegendő a 
tapasztalatunk és a hagyományos eszköztá-

runk, adjunk esélyt ennek az 
egészséges professzionalitást 
ébresztő könyvnek lelkész-
ként, intézményvezetőként, 
egyházkormányzóként vagy 
olyan gyülekezeti tagként, aki 
kíváncsi arra, hogy milyen 
„időszerűségre és korszerű-
ségre” van szüksége az egy-
háznak akkor, amikor új és új 
feladatok tornyosulnak előtte. 
Ezek a tanulmányok preven-
tív olvasmányként megóvhat-
nak sok-sok túlkapástól, mel-
léfogástól, szervezetlenségtől, 
vagy éppen naiv tudatlanság-

ból bekövetkezett bukástól. Lehet, hogy 
merőben új típusú körültekintést jelent ez a 
könyv, de valódi vezetéselméleti segítséget 
nyújthat.

Szabó Lajos
(Budapest, Evangélikus
Hittudományi Egyetem)
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Dr. Balla Péter budapesti újszövetséges pro-
fesszor rövid idő alatt immár második ki-
adásban jelentette meg az újszövetségi ira-
tok történetét (bevezetéstani alternatívák). 
a mostani kiadás „Az újszövetségi iratok tör-
ténete” címet viseli, és 323 oldalt tesz ki (Bu-
dapest 2008). Mint önálló mű, az Ars docendi 
sorozat második köteteként jelenik meg, 
ami a Károli Gáspár Református Egyetem 
Hittudomásnyi Karának kiadványsorozata.  
Dr. Balla Péter professzor ebben a második 
kiadású bevezetéstanában teljes mérték-
ben megmaradt azon az állásponton, amit 
az eredeti első kiadásban képviselt. A ki-
bővítés és átdolgozás csak kismértékben, 
elszórtan szerepel a nagyobb pontosítás és 
jobb érthetőség érdekében, vagy egy-egy 
újabb példával illusztrálva az amúgy is is-
mert részletek, illetve szakirodalmi utalások 
közlésével, és a közben megjelent újabb ta-
nulmányok kiegészítésével szolgál. Az iga-
zán nagyobb kiegészítés az utolsó fejezet 
(epilógus), ahol a szerző némileg bővebben 
ismerteti az apokrif iratokat, mivel az első 
kiadásban csak a szakirodalmat sorolta fel 
az apokrifeket illetően. A könyvet elolvas-
va arra is felfigyelhetünk, hogy a második 
kiadás simább, azaz nyelvileg olvasmányo-
sabb és érthetőbb, hiszen így a szerzőnek 
módjában volt kijavítani nemcsak a nyelvi, 
hanem a nyomdahibákat is. 

A könyv taglalása szokványos, a többi be-
vezetéstanhoz hasonló. A szerző először is 
a kánontörténetnek szentel figyelmet, majd 
a szövegtörténetet ismerteti, és ezután rész-
letesen elemzi az egyes könyvek tényleges 
bevezetéstanát. Ezt öt csoportban tárgyalja 

(az evangéliumok, az Apostolok Cselekede-
tei, Corpus Paulinum, az egyetemes levelek 
és a Jelenések könyve). Ezt a részletes tár-
gyi elemzést az Epilógus zárja az említett 
apokrif irodalom elemzésével és a felhasz-
nált irodalom jegyzékével. 

A szerző egész koncepcióját egy külön 
rövid fejezettel próbálja megindokolni „Be-
vezetés a bevezetéstanhoz” címmel (17–30. 
old.). Itt vázlatosan szót ejt általánosan a 
bevezetéstanok főbb problémáiról, illetve 
arról, hogy önmaga számára meghatározza, 
mi tartozik és mi nem tartozik a bevezetés-
tan tudományágába. Ugyanakkor érvekkel 
támasztja alá, miért fontos a bevezetéstan-
nak kapcsolatban lenni az újszövetségi teo-
lógiával, az exegézissel vagy kortörténettel, 
és miért fontos olykor a bevezetéstanban 
is az apró exegézisrészleteket is figyelem-
be venni, hogy megbízhatóbbak legyenek 
egyes állításai. Itt veti fel a szerző azt az 
álláspontját, mely szerint „a bevezetéstan 
nem lezárt tudományág; előfordulhat, hogy 
több lehetőséget is nyitva kell hagynunk, de 
az is, hogy »megoldásoknak« tartott kutatási 
eredményeket is felül kell vizsgálnunk. A hi-
potéziseket annak kell tartani, amik – s nem 
többnek, tehát érvekre épített megoldási ja-
vaslatoknak. A kutatók többsége által képvi-
selt vélemény, a konszenzus sem tekinthető 
végső szónak egy adott kérdésben. Tanul-
mányaink során újra és újra szükség lesz 
arra, hogy mérlegeljük az érveket, s ki-ki 
maga alkossa meg képét az Újszövetségről. 
Ne az alapján döntsünk el egy kérdést, hogy 
ki állította fel a hipotézist (bármilyen híres 
tudósról legyen is szó), hanem az alapján, 

balla Péter

Az újszövetségi iratok története
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hogy milyen érvek támasztják alá a választ.” 
(19. old.). Eszerint dr. Balla Péter nyitott tu-
dományágnak tartja a bevezetéstant, amo-
lyan folyamatnak, amelyben állandó érvek 
és ellenérvek, hipotézisek és ellenhipoté-
zisek forrásában történik a válaszkeresés.  
A szerző nem a nagy gondolkodók hiteles-
ségére akar támaszkodni, hanem az érvek 
logikus és beszédes súlyára. Természe-
tesen, nehéz figyelmen 
kívül hagyni a szubjektív 
értékeléstől függő érveket 
vagy megállapításokat. Hi-
szen igaz, hogy az érvek 
vezethetnek rá a logikus 
válaszok elfogadására, vi-
szont a logikus válaszok 
is annyi súllyal bírnak, 
amennyit az adott vitában 
egy közismert vagy híres 
tudós az adott problémá-
ban nyom a latban. A vitát 
– legyen az bevezetéstani 
vagy egyéb teológiai prob-
léma – bizonyára nem 
lehet elszemélyteleníteni, 
és nyilván, főleg a nehéz 
kérdésekben, éppen a megbízható „tekinté-
lyek” részéről várjuk a megbízható eligazító 
javaslatokat. Az tény, hogy mindez dinami-
kus folyamat része, aminek a bevezetéstan 
is alá van vetve. 

Dr. Balla Péter nagyon sok nézetet és 
szakmai véleményt hoz fel és ütköztet 
egymással az egyes problémák tárgyalá-
sa során. Szimpatikus a tárgyilagossága és 
óvatossága, amelyek között vizsgálatnak 
veti alá a különböző szerzők nézeteit. Fel-
veti azt a problémát is, mennyire tekinthető 
„konszenzusnak” az, ha egy kérdésben so-
kan egyetértenek, illetve sokan hasonlókép-
pen gondolkodnak. Azonban érzi, hogy ezt 
időnként relativizálni kell, mivel a többségi 
vélemény koronként változhat. Említést tesz 
arról, hogy a konszenzusnak azonban az is 
hibája lehet, ha egy nagy gondolkodó né-
zetét úgy veszik át sokan, hogy már nem 
ellenőrzik az érvek megbízhatóságát. 

A szerző nagyobb óvatosságot prezentál 
könyvében, és nehezebben hajlik a modern 

állítások „konszenzusára”. olykor a gazdag 
nézetvariációkat csak felsorolja, s ő maga 
vagy az olvasóra hagyja, hogy alakítsa ki vé-
leményét, vagy hangot ad annak, hogy ő a 
felsorolt alternatívák között mit tart valószí-
nűnek, vagy hol maradnak kérdőjelei. (Bi-
zonyára éppen ezért nevezte el munkáját 
bevezetéstani alternatíváknak.) Ez egyaránt 
tekinthető pozitívumnak és negatívumnak 

is: pozitívum az, hogy 
nem erőlteti az olvasóra 
saját véleményét; negatí-
vum az, hogy nyitva ma-
rad a probléma és nincs 
„útjelző”. Ez azonban csak 
ritkán fordul elő.

Inkább az a jellemző, 
hogy jól nyomon lehet kö-
vetni dr. Balla Péter teoló-
giai álláspontját az egyes 
kérdésekben is, még ak-
kor is, ha kimondottan 
nem ajánl semmilyen 
„konszenzust”. ugyanak-
kor ez a semlegesség azt 
sugallja, hogy a szerző va-
lószínűleg a hagyományos 

állásponthoz áll közel, és hogy az újabb né-
zeteket csak említés szintjén veszi, ill. nem 
veszi figyelembe.

A bevezetéstanok radikális problémái, 
mint tudvalevő, néhány ponton deríthetők 
ki. Az első ilyen radikális probléma az egyes 
újszövetségi iratok szerzőségének kérdése, 
második a keletkezés ideje, továbbá a cím-
zettek helyzetének megállapítása, valamint 
a további teológiai problémák, amelyek az 
egyes iratok jellegzetességét adják. 

1. a szerzőség kérdésében dr. Balla Pé-
ter inkább hagyományosabb, az egyház 
által átvett és eddig érvényesített nézete-
ket valló kutató. Arra hajlik, hogy például 
János evangéliumát János apostolnak tu-
lajdonítsa, úgyszintén a jánosi leveleket is.  
A Jelenések könyve szerzőjének is elfogad-
hatónak tekinti János apostolt. Itt megjegy-
zi, hogy azért különbözhet a terminológia 
(és gyengébb görögség) az egyes művek 
között, mivelhogy pl. János egyrészt maga 
is szándékosan így akarhatott írni, mivel 



96 97

Recenziók Balla Péter – Az újszövetségi iratok története

96 97

„a szokatlan, apokaliptikus témához olyan 
nyelvezetet használ, amely önmagában is 
felhívja az olvasó figyelmét”. Ugyanakkor 
mivel János látomásainak anyaga az Ószö-
vetségből való, ezért „a nyelvi szabálytalan-
ságok néha azért állnak elő, mert egy ószö-
vetségi szakaszból átvett kifejezést János 
apostol megtartott az eredeti formájában”, 
és nem kívánta ezt igazítani saját görög 
nyelvezetéhez (286). A presbiterváltozattal 
kapcsolatban pedig a szerző véleménye az, 
hogy „az apostol lehetett presbiter is”, s így 
összeköti a személyeket és a tisztségeket, 
ill. szerepüket (apostol = presbiter = szerző) 
(288. old.). Vagy pl. a deuteropáli leveleket 
is, úgymint a Kolosséi és az Efézusi leve-
let, valamint a pásztori leveleket is szoros 
kapcsolatba hozza Pál apostollal, és neki 
tulajdonítja az eredetüket. A szerzőség kér-
désében vállalt véleményét azzal indokolja, 
hogy egyrészt a mai vitában különböznek 
a kutatók a véleményei, s azt néha maguk 
is megváltoztatják, hol Pál szerzősége mel-
lett, hol pedig ellene érvelnek. Az angol és 
a német irodalomban is van példa mindkét 
álláspontra. Ugyanakkor arról, hogy miért 
különbözik az egyes levelek szókincse, a 
szerzőnek az a véleménye, hogy az egyes 
gyülekezetek sajátos problémája, a jelenle-
vő tévtanítás is magával vonhatta, hogy a 
velük való vitában Pál szókincse is sajátos 
jelleget öltsön. ugyanakkor Pál nem min-
den levelében használja az összes, számára 
fontos teológiai kifejezést (pl. 224–225. old.). 
A pszeudonimitás ellen felhozza, hogy „ha 
valaki Pál nevében akart [volna] írni, akkor 
éppen ő vigyázott volna arra, hogy a fontos 
páli teológiai kifejezéseket beletegye a levél-
be, a páli szerzőség minél jobb sugalmazása 
végett” (uo.). A páli szerzőség ellen felho-
zott érvek dr. Balla Péter professzor szerint 
relatívak, mivel minimálisan érintik Pál fra-
zeológiáját. Végül is „Pál maga is eltérhetett 
ilyen kismértékben a más levelekben hasz-
nált stílusától” (216. old.). 

2. Az egyes újszövetségi iratok keletke-
zési idejét is hagyományos felfogás szerint 
követi. Vagyis az iratok datálása leginkább 
az apostoli korra tehető, és nem lát különb-
séget az olyan levelek datálásában, mint 

Péter második levele, Júdás levele, illetve a 
pásztori levelek. 

3. a címzettek helyzetének megállapításá-
nál figyelembe veszi a ma közismerten elfoga-
dott konszenzusokat, kivéve talán az Efézusi 
és a Kolosséi levelet, ahol önállóbb, de forrá-
sokkal alátámasztott véleményét adja.

4. az egyes iratok anyagának felépítése 
nem jelent különösebb problémát, hiszen 
az iratok belső tartalma többnyire dinami-
kus, ugyanakkor szokványos és közérthető. 

5. az egyes iratok teológiai problémáinál 
már találhatunk variációkat, hiszen köztu-
dott, hogy éppen az egyes keresztyén he-
lyek (gyülekezetek) belső élete és konfliktu-
sai vagy gondjai jelentettek kihívást, illetve 
indokot az iratok fogalmazásához. A szerző 
helyesen állapítja meg ezeket a gócponto-
kat, és elfogadható válaszokat közöl az oly-
kor részletesebb problémaelemzéseknél. 

A szerző által felvázolt kánontörténet és 
szövegtörténet átfogó, jól áttekinthető, és 
a „konszenzus” alapján használható. Némi 
tartózkodás érezhető az apokrif irodalom-
hoz viszonyulásában. Sajnáljuk, hogy ezt 
a fejezetet a szerző minimalizálta, és bár 
helyesen mutatja ki az újszövetségi apokrif 
irodalom kategóriáit (evangéliumok, csele-
kedetek, levelek, apokalipszisek), a mintegy 
120 iratra tehető apokrif irodalmi „gyűjte-
ményből” csupán néhány (exempláris) irat 
megnevezésére szorítkozik.

Az érvelési technikát illetően megállapít-
ható, hogy a szerző az érveket sorra hárítja 
el logikusnak tűnő ellenérvekkel. Kár, hogy 
a könyv jellege nem lábjegyzetmetódusos, 
ezért a folyószövegben nem olvashatunk 
többet a röviden kifejtett érvekről. Tény, 
hogy dr. Balla Péter professzor mindenütt 
szabályosan hivatkozik a megfelő szerzők-
re és véleményeikre a szakma kívánalmai 
szerint, és sehol nem bocsátkozik önkényes 
filozofálásba. Ez tiszteletet vált ki az olva-
sóban, még ha nem is egyezik a véleménye 
a leírtakkal. emellett azonban több helyen 
merülnek fel kérdések. Ilyen pl. az, hogy a 
szerző honnan tudja, hogy Jézus maga akar-
ta a variánsokat használni, vagy hogy János 
szándékosan használta a hibás görögséget, 
vagy hogy más újszövetségi szerzők azért 
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térnek el szokásos szókincsüktől (és esetleg 
használják a hapax legomenont is), hogy vál-
tozatos legyen a szövegük (100. kk)? Ezek-
ből és hasonló esetekből az olvasónak az a 
benyomása, hogy a szerző védi a meglévő 
újszövetségi szöveget és ebben az apologe-
tikus eljárásban lelki síkra kívánja vinni a 
vitát, ahol gyakran kérügmatizál (102. old.).  
A bevezetéstanból érződik, hogy a szerző-
höz közel állnak olyan vélemények, ame-
lyeket pl. John O’Neill vagy Eta Linnemann 
képvisel, aki élete delén exisztenciális átala-
kuláson ment át és később addigi kutatásait 
revízió alá vonta (vö. 117–122. old.). 

Egészében nézve dr. Balla Péter profeszor 
bevezetéstanát megállapíthatjuk, hogy na-
gyon hasznos kézikönyv. Az eddig megje-
lent magyar nyelvű bevezetéstanok után 
(katolikus részről: Szörényi Andor 1968, 
Farkasfalvy Dénes 1994, Tarjányi Béla 1996, 
Takács Gyula 2000, Benyik György 1995 
és 2004, illetve református részről: Varga 
Zsigmond 1979 és 2000, Bolyki János 1990, 
Herczeg Pál–Buday Gergely 1980 és 2000, 

Peres Imre 2001 és 2005) ez az újszövetségi 
bevezetéstan a mai fiatalabb tanári generá-
ciónak a legújabb terméke. Nyelvezetében 
olvasmányos, anyagában gazdag, konszen-
zusi variációkban pluralisztikus, egyes állí-
tásaiban és javaslataiban nyitott, illetve vita-
tott, ami ugyanakkor nagyon hasznos: kihí-
vást jelenthet egy nyitottabb vitára, amely-
ben „konszenzus” alapján születhetne meg 
– ha lehetséges – mai magyar református 
bevezetéstani alapvélemény. A kihívás nem 
egyszerű, hiszen a hagyományos teológiai 
vonalakat, amelyeket egyházunk számára 
biblikus szférában a Jubileumi kommentár 
(1974, 1995) határozott meg, bizonyára ne-
héz lesz feloldani és aktualizálni, majd hi-
vatalosítani a mai tudományos eredmények 
fényében. Dr. Balla Péter professzor könyve 
ehhez óriási segítséget nyújt, és csak hinni 
kell, hogy a kihívás nem marad visszhang 
nélkül.

Peres Imre
(Debrecen, DRHE)
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makkai Sándor azok közé az íróink közé tar-
tozik, akinek művéhez újra meg újra vissza-
térünk. Hol egy-egy Ady-évfordulón idézzük 
a Magyar fa sorsát, hol a Magunk revíziója 
kérdésfelvetéseinek mai időszerűségét fe-
szegetjük, hol Nem lehetjével szállunk vitá-
ba, közben pedig újabb nemzedékek kezébe 
is visszakerülnek regényei: az Ördögszekér, 
a Magyarok csillaga, a Holttenger.

Fekete Károly professzor is másodszor 
tér vissza a Makkai-témához. Nyolc évvel 
ezelőtt a tudós püspök és valamikori kolozs-
vári, majd sárospataki teológiai professzor 
gyakorlati teológiai munkásságáról írt köny-
vet, amely már akkor jóval több volt, mint 
a Makkai-életmű e címben meghatározott 
területének vizsgálata, hiszen első fejezeté-
ben (a könyv közel egynegyedében) a teljes 
élet- és írói pálya megrajzolására vállalko-
zott. De több volt azért is, mert – hivatkozá-
sainak tanúsága szerint – olyan szélesség-
ben és mélységben vizsgálta tárgyát, hogy 
az magában hordta szinte már a folytatást, 
a most megjelent kötetet is. 

ez az új kötet a „Válogatott makkai-ta-
nulmányok” alcímet viseli, s tizenkét tanul-
mányt tartalmaz, a Makkai-életmű külön-
böző területeiről. Némelyekkel – rövidebb, 
a korábbi kötet központi témájához rendelt 
formában – már találkozhatott az olvasó, 
másokra itt először vetül a szerző reflekto-
rának fénykévéje.

A könyv négy fejezete a pályakezdés 
időszakát, a Makkait pályája során ért 
„termékenyítő hatásokat”, a nemzetnevelő 
és misszióteremtő gondolkodó és püspök 
tevékenységét, s az irodalom (a költészet) 

és a festészet tájaira pihenésül elkalandozó 
tudóst ismerteti meg az olvasóval, a függe-
lékben pedig olvashatjuk Makkai 1945-ös 
népbírósági tárgyalásának iratait: a vádbe-
szédet, a terjedelmes védekezőiratot és két 
egykori hallgatója: Visky Ferenc és Adorján 
Gusztáv nyilatkozatát a „faji eszmék ter-
jesztése” vádjával börtönbe vetett, végül a 
tudóstársadalom nyomására a vádak alól 
felmentett professzor védelmében.

Fekete károly, mint egyháztörténész, 
Makkai szellemi hagyatékával kapcsolatos 
legfontosabb mondanivalóit nyilván első 
könyvében mondta el. De ezek az utóbb 
született tanulmányok – épp az említett 
témakörökbe bepillantást engedő mélyfú-
rásaikkal – elengedhetetlenek egy teljesebb 
Makkai-kép ismerete szempontjából. 

Nem vállalkozom arra, hogy itt a könyv-
ben található minden vonatkozással foglal-
kozzam – egy könyvbemutató keretében 
idő sincs erre – csak egy néhány vonatko-
zást szeretnék most kiemelni.

A huszonnyolc éves korában (1918 szep-
temberében) már kolozsvári teológiai 
professzorrá kinevezett Makkai Sándor 
az I. világháborút megelőző, majd követő 
néhány év „teológiai rendszerváltásának” 
fontos szereplője volt. Az az időszak volt 
ez, amikor a magyarság történetének egy 
addig még soha át nem élt válsága köze-
pette a református egyháznak meg kellett 
szabadulnia korábbi beidegződöttségeitől, s 
vállalnia kellett egyfelől a belső, lelki meg-
újulást, másfelől – Trianon után Erdélyben 
– egy kisebbségivé vált nemzetrész megma-
radásának szolgálatát. az erdélyi reformá-
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tus egyház történetében a „vécsi szövetség” 
létrejöttének évei ezek, amikor – ahogy 
Fekete Károly könyvében írja – Makkai „az 
aktuális egyházi problémák sűrűjében taní-
tott és a gyülekezetek iránti realitásérzékét 
megőrizve volt egyházkormányzó” (12–13. 
lap). Makkai maga pedig később így ítélte 
meg az erdélyi református 
egyház húszas évekbeli 
helyzetét, s a nemzedé-
ke előtt álló feladatot:  
„…az intézményes és ad-
minisztráló hivatalos egy-
házi szervezet önmagáért 
való életének napjai meg 
vannak számlálva, a lelki 
missziói egyház kegyelmi 
ideje következik, s ezért 
az egyház nem lehet sem 
egy sérelmi nemzeti poli-
tika – bármilyen kitűnő-
nek látszó – cégjelzője és 
takarója, hanem az adott 
viszonyok között kell a 
rábízott nép életének lel-
ki irányítója, mindennapi 
munkájának megszentelője, szenvedései-
nek vigasztalója és a hitből fakadó szeretet 
tevékeny közösségébe szervezője legyen” 
(idézet a 13. lapon). A „vécsi szövetség” tör-
ténete – amelyről Fekete Károly két köny-
vében hiteles képet és fontos dokumentu-
mokat találunk – mára már történelem, de 
megírásra vár még Tőkés István 1989-ben 
kiadott könyve előzményeként a „romá-
niai magyar református egyház élete” 1944 
előtti évtizedeinek története, annak mér-
legre tevése, hogy miként váltak a Makkai 
Sándor műveiben – de sokak példájában 
– megtestesült tanítások közösségeket 
megtartó erővé, kiváló professzorok, jeles 
teológuselmék nyomában, ama szerény 
közkatonáinak mindennapi szolgálatában, 
akik egy-egy kisközösségben váltották va-
lósággá a „magunk revíziója”, a belmisszió 
programjait, hogyan is formálta ez a belső 
erjedés munkájuk nyomán a gyülekezetek 
életét, hogyan alakította az erdélyi reformá-
tusság szellemét.

És mindez nem csak múltunk jobb megis-
merése szempontjából fontos. Azóta, hogy 
makkai Sándor a fent idézetteket leírta, sok 
évtized múlt el. A magyarság – kisebbség-
ben éppúgy, mint többségben – sok min-
denen ment keresztül. De változatlanul – s 
talán ma mindennél jobban – érezzük azt, 

hogy a nemegyszer nélkü-
lözhetetlen külsőségeken 
túl, mennyire fontos lenne 
az egyháznak „lelki irányí-
tó”-ként, „a hitből fakadó 
szeretet tevékeny közös-
ségébe szervező”-ként 
működnie ebben a mi mai 
világunkban, amelyben 
közösségként való meg-
maradásunkat kívülről és 
belülről új, korábban el 
sem képzelt veszélyek fe-
nyegetik.

Fekete károly egész 
fejezetet szentel új köny-
vében az „egyház és nem-
zet” fogalompár vonatko-
zásainak Makkai művében 

és nem véletlenül, hiszen a két világháború 
között különös aktualitása volt ennek a vo-
natkozásnak. A kisebbségivé vált erdélyi ma-
gyarság egyházainak szembe kellett nézniük 
azzal, hogy nem pusztán felekezeti, hanem 
magyarságmegtartó feladatot is el kell látni-
uk: iskoláik a felnövő nemzedékek számára 
az anyanyelvű műveltség egyetlen forrásá-
vá váltak. Ki kellett védeniük a román állam 
nem lankadó támadásait az egyházi iskolák 
ellen, ahol pedig ez már nem sikerülhetett, 
a templomnak kellett a magyarként való 
megmaradás iskolájává válnia. Makkai Sán-
dor nemzedékének ugyanakkor szembe 
kellett néznie azzal is, hogy a kisebbségi 
jogvédelem igyekezetében háttérbe szorul 
az egyház igazi küldetése. Fekete károly 
idézi ezzel kapcsolatban Tavaszy Sándort, 
aki szerint „…míg e szellemi szituációval a 
magyar nemzeti élet rendkívül sokat nyert, 
egyenesen a jövendőjét nyerte meg, addig 
a magyar kálvinizmus, mint keresztyén ke-
gyesség rendkívül sokat veszített, mert poli-
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tikai missziója révén bensősége szenvedett 
kárt” (idézve a 95. lapon). Nyilván a kisebb-
ségi magyarságra nehezedő politikai nyo-
mással is magyarázható, de alapjában véve 
ezzel az idézett felismeréssel függ össze, 
hogy Makkai és vele egyképpen gondolko-
dó kortársai megfogalmazták a „nemzetne-
velő gyülekezet” eszméjét, azt a célt, hogy 
– amint Makkai írta – „a lelki egyház… a po-
litikai nemzetből lelki nemzetet neveljen, s 
a maga közösségében lelki impériumot gya-
korolván kulturális, társadalmi és gazdasági 
téren is megteremtse a magyar református-
ság egzisztenciaközösségét” (idézve a 97. 
lapon), és ahogy a Magunk revíziójában 
fogalmazott: „Kisebbségi magyar nemzeti 
öntudatunk revíziója… két nagy lelki átala-
kulást kíván meg tőlünk: az egyik az, hogy a 
földi impériumhoz kötött magyarságot lelki 
magyarsággá tegyük magunkban; a másik 
azonban az, hogy az így fölszabadított lelki 
magyarságot ne tartsuk gyöngébbnek a kül-
ső impériumhoz kötött és attól is támogatott 
magyarságnál, és egyetlen atomját se alkud-
juk el azért, mert így nehezebb…, mert így 
önerőnkből kell magyarnak lenni.” (idézve 
a 98. lapon). Illyés Gyula „haza a magasban” 
– gondolatának előképét olvashatjuk ebben 
a néhány sorban, olyan gondolatokat, ame-
lyeknek ismét csak különleges aktualitása 
van napjainkban.

Fekete Károly témaválasztását és érdek-
lődési körét tekintve természetszerűen a 
háttérben marad makkai Sándor irodalmi 
munkásságának bemutatása. Már előző 
könyvében, Makkai élet- és pályaképét fel-
vázolva kitért erre a területre is (eddig feltá-
ratlan forrásokra építve foglalkozott a Nem 
lehet elő- és utóéletével, körülményeivel), 
most a Termékenyítő hatások c. fejezetben 
Reményik Sándorral való barátságát eleve-
níti fel, ismert versek és mai napig ismeret-
len levéldokumentumok alapján. Filológiai 
szempontból is fontosak a „Tudatfölötti” 
c. Reményik-vershez kapcsolódó levelek, 
de még inkább Reményiknek az az 1934. 
márc. 6-i keltezésű levele, amelynek eddig 
csak a válaszdarabját ismertük a Nem lehet 
c. kötetből. Ebben a levélben idézi Makkai 

fejére reményik egy fiatal lány neki írott 
– egész más vonatkozású, aggódó – sora-
it: „Vigyázzon magára, Sándor bácsi! Soha, 
egy percig sem szabad elfelejtenie, hogy 
nem önmagáé, hanem erdélyé. nem sza-
bad elfelejtenie, hogy az erdélyi fiatalság 
hite és ereje még nem saját magában van, 
hanem szellemi vezetőinek hitében és ere-
jében.” És amit ehhez Reményik hozzáfűz: 
„nem hiszed, Sándorom, hogy ez az üzenet 
mindnyájunknak szól, annak a bizonyos 
»levitézlett nemzedék«-nek?… És érzem az 
irtózatot végigfutni és borzongani a falakon, 
és a végső kétségbeesést az emberek hátán: 
Hát csakugyan, végérvényesen minden el-
veszett?” (idézet a 82. lapon).

Emellett a levél mellett szánalmas ál-
talánosságokat tartalmaz csupán Makkai 
(korábbról már ismert) válaszlevele, s egy 
cserbenhegyásos gázolással ér fel a Nem 
lehet, amelyben lépésének „magyarázatául” 
egész addigi kisebbségépítő munkáját ta-
gadta meg. Reményik válasza (a Lehet, mert 
kell) már nem is neki, hanem a cserbenha-
gyott áldozatnak szól.

Fekete Károly könyvének egy önálló 
(Művészetek vonzásában címet viselő) fe-
jezete főképp Makkai Sándor verseivel és 
képzőművészeti alkotásaival foglalkozik. 
ezek a fejezetek az irodalmár számára is 
érdekesen egészítik ki róla alkotott eddigi 
képünket. Nyilván nem arról van szó, hogy 
Makkai mint költő, vagy mint festő bevonul-
na az irodalom- vagy a művészettörténet 
panteonjába. De szellemi arcképéhez ezek 
a vonások szintén hozzátartoznak: a még 
helyét kereső fiatalember első versesköte-
te 22 éves korában (amelynek kritikai, és 
főképp nyilvánosságon kívüli visszhangja 
végképp elvették kedvét arról, hogy ezzel a 
Múzsával társalogni akarjon), kései, elsősor-
ban önmagának írt versei életének válságos 
pillanataiban, s a képzőművészet vonzá-
sában született festményei, grafikái, ame-
lyekről maga írta: „…a rajz és a festészet, 
melyre sohasem tanítottak szakszerűen, 
nagy vigasztalása volt az életemnek… hálás 
vagyok Isten iránt: sok szomorú és terhes 
órám enyhületéül szolgált ez a kedvtelé-
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sem”. A könyv mellékleteként közölt színes 
reprodukciók (egy kivétellel 1950-ből) egy 
meggyötört lélek önkifejezései is: Ady-port-
réja nem a Magyar fa sorsa költőjét, hanem 
inkább a kései versek vizionáriusát idézi, 
Reményikje tekintetéből az öngyötrő költő 
néz szembe velünk, egyik-másik tájképén 
van Gogh vonalvezetése köszön vissza. 

Fekete Károly új könyve – íme – gazda-
godása a makkai-irodalomnak. S még sok 
olyan hivatkozás van meghúzódva lábjegy-
zeteiben, amelyek további kutatásra ösztö-
nöznek.

Dávid Gyula
(irodalomtörténész, Kolozsvár)
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Fazakas Sándor, Ferencz Árpád – Ist die Theologie Karl Barths noch aktuell?

Dr. Sándor Fazakas, Professor für Systema-
tische Theologie und rektor der reformier-
ten Theologischen Universität Debrecen, 
begrüßte die Gäste zur eröffnung des mit-
telosteuropäischen Karl Barth-Forschungsin-
stituts in dem Festsaal, in dem Karl Barth vor 
rund 70 Jahre zum ersten Mal 
der ungarischen reformierten 
kirche begegnete. charlotte 
von Kirschbaum schrieb 1936: 
„Inmitten dieses vitalen und 
zugleich so aristokratischen 
Volkes lebt eine reformierte 
Kirche streng calvinistischen 
Charakters. … Wir sind dieser 
kirche erstmalig begegnet im 
großen Festsaale des alten re-
formierten Konvikts, in dem 
Karl … nach unserer Ankunft 
in Debrecen seine Vorlesung 
über ‚Gottes Gnadenwahl’ 
hielt.“ (Der „Brief über unse-
re Herbstreise in den Osten“ liegt gedruckt 
und von Árpád Ferencz kommentiert vor 
als Heft der karl Barth-Gesellschaft e.V.) mit 
seinem zweiten Besuch in Ungarn 1948 und 
seinen folgenden Stellungnahmen geriet 
Barth in den ost-West-konflikt. Die kommu-
nistische Regierung versuchte, seine Weise 
der Solidarität mit der reformierten kirche 

für ihre Politik zu vereinnahmen. Die Wir-
kungs- und Rezeptionsgeschichte der Theo-
logie Barths in ungarn zu erforschen und zu 
deuten, bedarf es weiterer Forschung. Dies 
sei die aufgabe des neuen Forschungsinsti-
tuts, so Fazakas (S. 7).

„karl Barth’s name is a 
warning sign in theology 
for ever!“ rief Dr. Botond 
Gaál dem auditorium zu. 
Der Professor für Systemati-
sche Theologie in Debrecen 
betont eine Vision für die 
Zukunft auch der karl Barth-
Forschung: das Gespräch mit 
den naturwissenschaften 
und in der Ökumene.

Dr. Eberhard Busch, Profes-
sor em. für reformierte The-
ologie in Göttingen, sprach 
über „die öffentliche rele-
vanz reformierter Theologie 

im Denken Karl Barths“. Nach Barth sei „von 
Fall zu Fall“ auf dem politischen und sozia-
len Feld „neu zu urteilen und zu handeln“ 
(S. 24). Dazu gebe Barth drei „richtungsan-
gaben“ vor: 1. die Freiheit, „die der Gemein-
schaft dient“, so Barth im November 1940; 
2. den „gerechten Frieden“ als „Ernstfall“ 
für die Völker und ihre regierungen, ein 

FazaKas sÁNdor, FereNcz ÁrPÁd

Ist die Theologie Karl Barths noch aktuell?
Vorträge aus anlass der eröffnung des karl Barth-Forschungsinstituts 
an der Reformierten Theologischen Universität, Debrecen am 29. Juni 2007
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A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Karl Barth Kutatóintézetének 
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Friede, in dem die „Gestaltung des Staates 
zur Demokratie und der Demokratie zur so-
zialen Demokratie“ (KD III/4, 525f.) an die 
Hand genommen werde; 3. Der Mensch, 
auch der „elendeste Mensch“ müsse „gegen 
die autokratie jeder bloßen Sache resolut in 
Schutz genommen werden“ (Barth, Chris-
tengemeinde und Bürgergemeinde, Stutt-
gart 1946, 33).

Als prominenter Vertreter der Barth-
Rezeption in den USA sprach Dr. Bruce L. 
McCormack, Professor für Systematische 
Theologie in Princeton, über die zuneh-
mende Popularität der Theologie Barths in 
nordamerika. einen besonderen Beitrag 
dazu leiste die „Bloggosphäre“. Im Internet 
tauschen „blogger“ Ideen und Reflexionen 
aus, die nicht über das klassische Verhältnis 
zwischen Lehrenden und Studieren vermit-
telt werden. Die „blogger“ beschreibt Mc-
Cormack als „anti-establishment“, „pacifists“ 
und kritisch gegenüber der Busch-administ-
ration. in theologischer Hinsicht jedoch sei-
en sie „konservativ“: „Their theological he-
roes are Karl Barth und Thomas von Aquin 
and those theologians who interpret their 
heroes for them.“ (S. 30) Die biblische Theo-
logie Barths sei interessant für nicht auf eine 
protestantische Konfession festgelegte, un-
abhängige Gemeinden, auch das undogma-
tische der Theologie sei gefragt sowie deren 
besondere, jedoch nicht konfessionalistische 
Kirchlichkeit. Attraktiv sei auch Barths Ethik 
als Zeugnis der Wahrheit. Diese ethik könne 
kein politische Programm als „christlich“ de-
klarieren. McCormacks Fazit: „The immedia-
te future belongs to progressive evangelicals 
with left-leaning political convictions – and 
for them, no theologian has greater stature 
than does Karl Barth.“ (S. 33)

Grüße aus der Schweiz überbrachte 
der Leiter des Karl Barth-Archivs in Basel,  
Dr. Hans-Anton Drewes. als „entscheiden-
den Aspekt der Aktualität Karl Barths“ ver-
weist er auf dessen „Arbeit“ an der „Einü-
bung in die Wahrnehmung des Gegenübers, 
vor das die Heilige Schrift uns stellt.“ (S. 38) 
In Anlehnung an Paul Schempp formuliert 
Drewes, Barths Theologie sei nur dann ur-
sprünglich und fruchtbar verstanden, „wenn 
daraufhin eben nicht – oder jedenfalls nicht 
nur! – ‚Barthliteratur’ entsteht, sondern wie-
derum zeitgemäß-unzeitgemäße, jedenfalls 
eigenverantwortliche Theologie, die viel-
leicht sogar der von Barth gesehenen und 
angefassten aufgabe, Hinweis, Zeugnis zu 
sein, in einem Aspekt besser gerecht wird, 
als er selber es vermochte.“ (S. 39)

Aus „osteuropäischer Sicht“ stellte Dr. Ár-
pád Ferencz, oberassistent für Systematische 
Theologie in Debrecen, sich dem Thema der 
aktualität, indem er zunächst auf die „theo-
logisch-hermeneutische Leistung“ der Barth-
schen Theologie verwies. Barth sei kein „Sys-
temdenker“ gewesen, seine „Begrifflichkeit“ 
„eigendynamisch“, seine Theologie habe „di-
alogischen Charakter“ und damit sei dieses 
Denken auch in der Postmoderne tragfähig. 
als besondere Punkte für die auch in die 
Zukunft weisende Bedeutung der Theolo-
gie Barths nennt Ferencz ihre ideologiekri-
tik und ihre Funktion für die theologische 
arbeit in der Gemeinde. Die Theologie karl 
Barths lade ein „zum mitdenken, nachden-
ken und dann auch und besonders zum 
Selberdenken.“ (S. 51)

Barbara Schenck
(Rinteln/Deutschland)

(Source: http://www.reformiert-info.de)
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HÍREK A DRHE ÉLETÉBŐL

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem (a Doktori Tanács 9/2008–03 és a Szenátus 
90/2007–08. határozata alapján) a Biblia Éve alkalmából Doctor Honoris causa címet adományo-
zott Ulrich Luz (Bern/Svájc) és John Andrew Dearman (Austin/Texas/USA) professzoroknak. Az 
alábbiakban a díszdoktorok laudációja olvasható. Előadásaik 
a folyóirat következő számában kerülnek közlésre.

Ulrich Luz professzor laudációja

Főtiszteletű Doktori Tanács! 
Főtiszteletű Egyetemi Szenátus! 
Főtiszteletű Akadémiai Közgyűlés!

isztelettel terjesztem elő a laudációt 
dr. ulrich luz berni nyugalmazott 
újszövetséges professzor tisztelet-
beli doktori címmel való kitüntetése 

alkalmából. Előterjesztésemet néhány pont-
ban szeretném indokolni, összefoglalni.

1. Dr. Ulrich Luz professzor 1938-ban 
született Svájcban, a Zürich melletti 
männedorfban. Teológiai tanulmánya-
it Zürichben, Göttingenben és Baselben 
folytatta 1957–1962 között. Lelkésszé 1963-
ban szentelték, mielőtt segédlelkészi gya-
korlatot végzett Wädenswillben, a Zürichi 
Kantonális Egyházban. 1967-ben Zürichben 
doktorált világhírű tanítójánál, dr. Eduard 
Schweizernél a páli történelemszemlélet 
teológiájából. Ugyancsak Zürichben védte 
meg habilitációját 1968-ban. Közben tanár-
segédként is működött, majd 1968–1969 
között lelkészi szolgálatot is teljesített a 
Zürich-Seebach gyülekezetben. ekkor meg-
hívták Tokióba, ahol vendégtanárként két 
egyetemen is előadott 1969–1971 között. 
Újszövetségi professzorként előbb nyolc 
évet töltött a híres göttingeni egyetemen, 
majd a berni egyetem teológiai kara hívta 
meg professzornak az újszövetségi tanszék-
re 1980-ban, ahol 2003-ban történt nyug-
díjba vonulásáig működött. Azóta aktív 
emeritusz professzorként lenyűgöző elő-
adásokat tart a világ minden táján. Ugyanis 
már korábban is számtalan európai, ame-
rikai, japán és dél-afrikai egyetemre hív-

ták meg vendégprofesszornak, összesen 
huszonhárom országba. Emellett tagja volt 
több kimagasló tudományos közösségnek 
és egyetemi tanácsnak, amelyeknek olykor 
az elnöki vagy elnökhelyettesi tisztére is 
megválasztották, mint pl. a Studiorum Novi 
Testamenti Societas, Theological comission 
of the Federation of the Swiss reformed 
churches, kuratorium der Forschungsstätte 
der Evangelischen Studiengemeinschaft 
in Heidelberg, comission for research, 
University of Bern stb. Nem csoda, hogy 
több egyetem is különböző elismerésben 
részesítette, köztük dr. honoris causa cím-
mel tüntette ki. 

Dr. Ulrich Luz professzor 1968-ban kötött 
házasságot Salome kellerrel, amit isten há-
rom gyermekkel áldott meg: Johannes Mar-
tin, christine elisabet és magdalena renata. 

2. Dr. Ulrich Luz professzor kimagasló 
svájci református újszövetségi tudós, aki 
kálvini alapokon műveli az újszövetségi 
tudományokat. A kezdeti időszakban a 
páli teológia, a vallástudomány és az evan-
géliumok krisztológiája iránt érdeklődött, 
amiből több tanulmányt publikált. (Ez az 
érdeklődés bizonyára a göttingeni teoló-
giai háttérből eredhetett.) Azonban a nyolc-
vanas évek elejétől, amikor Bernbe ment 
át, belevetette magát a Jézus-kutatásba, 
kiváltképpen a Máté evangéliumának ku-
tatásába. ennek a mélyreható munkának 
elévülhetetlen gyümölcse a négykötetes 
Máté-kommentár, a legszínvonalasabb EKK 
(Evangelisch-Katolischer Kommentar zum 
neuen Testament) nemzetközi sorozatban 
mintegy 2000 oldalon, amelyben az első kö-

T
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tet 1985-ben jelent meg. Ennek a kötetnek 
már 5. kiadása is megjelent, összesen 15 000 
példányban, ami az eddigi kommentáriroda-
lomban Európában a legtöbb. Mind a négy 
kötet megjelent már angolul is a continental 
Commentaries sorozatban, Minneapolisban. 
Jelenleg spanyol, japán, olasz és román 
nyelvű fordítása készül. Ezenkívül számos 
könyvet, tanulmányt és cikket publi-
kált, aminek kis töredéke magyarul 
is megjelent, mint pl. A zsidó Jézus 
(Pinchas Lapidével együtt, 1994), A vi-
szály könyve? Egy Biblia – sokféle 
értelmezés (1996), Máté Jézus-
története (2000), egy christian 
link-lukas Vischer-ulrich luz 
közös kiadvány „Kitartóan 
részt vettek a közösségben...” 
(2004), Máté passiótörténetének jelentősége 
Nyugat-Európában (in: Református Szemle, 
2005). (egy részecskét tanulmányaiból én is 
fordítottam). Talán éppen a Máté-evangéli-
um beható tanulmányozása során tárhatta 
fel az újszövetségi hermeneutika és az egy-
házi szentírásmagyarázat szempontjából 
annak fontosságát, hogyan alakult és alakul 
ma is az ige értelmezése és magyarázata az 
egyházban, a különböző társadalmakban és 
századokban. Ennek felismerése vezette őt 
ahhoz, hogy egy aránylag új irányt nyisson 
az újszövetségi teológiának, vagyis a hatás-
történetet (Wirkungsgeschichte), amelynek 
ő az első igazi mai művelője. Emellett ő az 
egyik felelős feldolgozója Albert Schweitzer 
teológiai-irodalmi hagyatékának. Tevékeny-
ségének felsorolása nagyon terjedelmes 
lenne, csak kiemelem még szerkesztői 
munkásságát a különböző könyveknél, so-
rozatoknál (pl. EKK) vagy szakfolyóiratok-
nál, mint pl. Evangelische Theologie, New 
Testament Studies, Judaica stb.

3. Említettem már, hogy Luz professzor 
korábban több mint húsz éven keresztül 
Göttingenben, majd Bernben működött új-
szövetséges tanárként. Ezekhez az évekhez 

nagyon sok hálás és szívet melengető emlék 
fűződik. Ugyanis ez alatt az idő alatt sok ma-
gyar teológus lett tanítványa vagy kollégája 
(mint pl. Bolyki János, Heczeg Pál, Geréb 
Zsolt, Balla Péter, Peres Imre, Bekő István, 
kókai nagy Viktor stb.), akiket nagy szere-
tettel felkarolt, sokaknak saját házában adott 
szállást, és teológiailag is atyai szeretettel és 

bölcsességgel segített azoknak, akiket 
diák ösztöndíjasként, doktoranduszként, 
habilitanduszként vagy kutató kolléga-

ként befogadott. ezeket a barátokat 
többnyire nemcsak saját könyve-

ivel, hanem másokkal is ellátta 
gazdagon. Megtapasztaltuk, 
hogy Luz professzor szívügye 
a keleti országok felkarolása, 
és minden szükségessel való 

támogatása. Így vállalt megbízatást az SNTS 
részéről egy jó teológiai könyvtár létreho-
zásában Szófiában és Pétervárott, ahová 
folyamatosan küldenek könyveket. Hasonló 
támogatást nyújtott magyar régiónknak is. 
méltányolni kell és akarjuk is ezt a készsé-
get és fáradozást.

Dr. Ulrich Luz professzor olyan meg-
bízható református teológiát művel, ami 
mindannyiunknak sajátunk. Hatása jól érvé-
nyesül egyházunkban, intézeteinkben a régi 
baráti kapcsolatoknak köszönhetően, főleg 
idegen nyelvű könyvei, írásai által, de már 
magyar – hisszük, egyre szaporodó – for-
dítások segítségével is. Joggal tarthat tehát 
igényt magyar és református elismerésre. 
Mindezt együttvéve méltó dolognak tartjuk, 
hogy dr. Ulrich Luz professzor – református 
tudós méltó személyiség arra, hogy őt egye-
temünkön a doctor honoris causa címmel 
tiszteljük meg. Az elmondottak alapján te-
hát tisztelettel, nagy szeretettel és örömmel 
ajánlom dr. Ulrich Luz professzor úr részére 
a tiszteletbeli doktori cím adományozását. 
Debrecen, 2008. november 6.

Peres Imre
újszövetségi professzor
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Főtiszteletű Szenátus!
Főtiszteletű Egyetemi közgyűlés! 

John Andrew Dearman 1951. december 6-
án született. Nős, három gyermek édesapja. 
Felsőfokú tanulmányait az USA-ban végez-
te, az észak-karolinabeli Chapel Hill Egye-
temén tanult (University of North Carolina 
at Chapel Hill); majd Princetonba került 
(Princeton Theological Seminary); doktori 
fokozatot pedig az Emory Universityn szer-
zett 1981-ben. 1982 óta az Amerikai Egye-
sült államokban, austinban (Texas állam) 
az ottani teológia, az austin Presbyterian 
Theological Seminary tanára, 1994 óta pro-
fesszora. 

Kutatásait a bibliatudomány, szűkebben 
az ószövetségi tudományok szinte minden 
területén publikálta. Munkamódszerének 
kiemelkedő erőssége az a mód, ahogy a 
Biblián kívüli, elsősorban a régészeti anya-
got elemzi, és építi be az adott korszakok 
elemzésébe – valamint a bibliamagyarázat-
ba. Első könyve a Kr. e. 8. századi próféták 
irodalmát vizsgálta a tulajdonjog szempont-
jából (Property Rights in the Eight-Century 
Prophets. The Conflict and its Background. 
SBLDS 106; Atlanta: Scholars Press, 1988), 
majd jelentős publicitást kapott és még 
komolyabb ismertséget szerzett szerzőjé-
nek az 1992-ben megjelent Religion and 
Culture in Ancient Israel (Peabody, MA: 
Hendrickson) című műve. Ez a munka az 
ókori Izrael vallási és kulturális átalakulási 
folyamatait vizsgálja, fókuszba helyezve a 
Deuteronómium anyagát. Az elmúlt évek-
ben jelentős munkásságot fejtett ki a kom-
mentárirodalom terén, 2002-ben jelent meg 
Jeremiás könyvéhez és a Siralmakhoz írt 
kommentárja (Jeremiah & Lamentations. 
NIVAC; Grand Rapids, MI: Zondervan), je-
lenleg kiadás alatt van legújabb műve, egy 
kommentár Hóseás próféta könyvéhez 
(NICOT; Grand Rapids, MI: Eerdmans). A 
Jeremiás-kommentár vállalt és kitűnően 
teljesített célja az, hogy a legújabb kutatási 
eredményeket a gyakorlati igehirdető mun-

kában lehessen hasznosítani. Tekintetbe 
véve azt, hogy a legutóbbi tudományos igé-
nyű kommentárirodalomban szinte átlátha-
tatlan terjedelmű munkák születtek (Jeremi-
ás könyve esetében pl. Jack Lundbom mo-
numentális munkája), ez különleges erény. 
Dearman professzor az önálló monográ-
fiákon túl több, máig egyedülálló munkát 
jegyez szerkesztőként és társszerzőként 
is, ezek közül kiemelkedik az ókori móáb 
királyságához kapcsolódó szakirodalom 
alapműve, a Studies in the Mesha Inscription 
and Moab (archaeology and Biblcal Studies 
2; Atlanta: Scholars Press 1989); valamint 
újabban a JSOT Supplementum sorozatá-
ban megjelent The Land That I Will Show 
You. Essays on the History and Archaeology 
of the Ancient Near East in Honor of J. 
Maxwell Miller (JSOT Supp. 343; Scheffield: 
Scheffield academic Press, 2001). 

A könyveken kívül is jelentős irodalmi 
munkásságot mutathat fel új díszdoktorunk. 
Neves, jegyzett folyóiratokban (Journal 
of northwest Semitic languages, Biblical 
Archaeologist, Interpretation, Insights, 
Palestine Exploration Quarterly, Journal of 
Biblical literature, Bulletin of the american 
Schools of oriental research stb.) és tanul-
mánykötetekben közölt tanulmányainak a 
száma 29, ezen kívül 76 recenziót közölt a 
fent említett és hasonló hírnévnek örvendő 
szaklapokban. Munkásságának kiemelke-
dő részét teszi ki, hogy több általánosan 
elfogadott referenciamunkában, lexikon-
ban olvashatjuk szócikkeit. Többek között 
a Harper’s Bible Dictionary (1985, 1996); 
az Anchor Bible Dictionary (1992); vagy az 
ezekben a hónapokban megjelenő New 
Interpreter’s Dictionary of the Bible (2006–) 
köteteibe összesen 63 városleírást és egyéb 
szócikket írt; de ugyanilyen fontos, hogy a 
The Harper-Collins Study Bible szerkesztői 
Dearman professzort bízták meg az Ámósz 
könyvéhez fűzött bevezető tanulmány és 
magyarázatok elkészítésével. 

Azt hiszem, mindezek alapján nyugodt 
lelkiismerettel minősíthetjük Dearman pro-

John Andrew Dearman laudációja
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fesszor irodalmi munkáságát kiemelkedő-
nek; azonban szeretném felhívni a figyelmet 
arra, hogy személyében nem egy magányos 
szobatudóst tüntetett ki az egyetem, ha-
nem egy elkötelezett egyházi embert, 
teológiai tanárt. Magam is tanítványa 
voltam, és kitüntetésnek érzem, hogy 
tanárként is méltathatom őt. Számára 
mindaz létfontosságú, ami a teoló-
giai képzésben történik, legyen 
szó az előadóteremről, egy sze-
mináriumról, vagy a hallgatók-
kal való közvetlen kapcsolat-
tartásról. Ezért vállalta intéz-
ményének dékáni tisztét 1997-ben, és ezért 
tudott nyugodt lélekkel megválni ettől a 
feladatától 2003-ban. Ő, Amerikában egyál-
talán nem természetes módon, széles körű 
nemzetközi oktatási tapasztalattal rendelke-
zik, több hónapig volt vendégtanár a Dél-af-
rikai köztársaságban, a híres Stellenbosch 
Egyetemen (University of Stellenbosch) két 
alkalommal, valamint a University of South 
Africa intézményében, ezen kívül Zambiá-
ban, a Justo Mwale Theological College-ban 
(Lusaka, Zambia). Ezekhez kapcsolódnak 
az alkalmi vendégelőadások, melyek közül 

most szintén csak a nemzetközi, amerikán 
kívüli programokat emelem ki: előadó volt 
Jordániában, Afrika tizenkét különböző 
egyetemén, Angliában, Litvániában, Sang-

hajban, Pekingben és két további kínai 
egyetemen; valamint Magyarországon 
Debrecenben. Dearman professzor 
népszerű előadó, aki műfaj- és szerep-

tévesztés nélkül képes megszólíta-
ni hallgatóságát. olyan tanár, aki 
maradandót alkot lelkészek fel-
készítésében; ugyanakkor bi-
zonyítja munkásságával, hogy 
ma is lehet egy elkötelezett 

biblikus tudós az ókori közel-kelet elismert 
szakértője. 

Főtiszteletű ünnepi közgyűlés! Az el-
mondottak alapján tisztelettel és nagyra-
becsüléssel teszek javaslatot John Andrew 
Dearman professzor kitüntetésére, kérem, 
hogy fogadjuk őt a Debreceni Református 
Hittudományi egyetem tiszteletbeli dokto-
rainak sorába. 
Debrecen, 2008. november 6.

Hodossy-Takács Előd
egyetemi docens, rektorhelyettes
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a Coetus Theologorum, a Teológiai Tanárok Munkaközössége 2008. július 3–6. között Deb-
recenben, a református Hittudományi egyetemen tartotta ülését, amelyen foglalkozott az 
egységes lelkészképesítés és lelkésztovábbképzés tervezetével, a Magyarországi Reformá-
tus Egyház Zsinatának kérése és határozatai (Zs–158–159/2007) értelmében. 
Az alábbiakban Coetus szakmai mérlegelése nyomán kialakult konszenzusos előterjesztést 
és a Coetus Generális Konvent számára megfogalmazott ajánlását adjuk közre.

A Coetus Theologorum
javaslata az egységes lelkészképesítő és záróvizsga rendjére

a coetus Theologorum közössége 2008. július 4-én, Debrecenben részletesen foglalkozott 
az egységes lelkészképesítés rendjének tervezetével. 
Alapelvként fogalmazta meg a testület, hogy az eredeti javaslathoz képest kapjanak na-
gyobb szerepet az előzetesen elkészített, és a vizsgára írásban beadott anyagok. Szintén 
alapvetőnek ítéli meg a teológiai tanárok munkaközössége, hogy az intézményi záróvizsga 
és a lelkészképesítő vizsga szétválasztása szakmailag nem indokolt, mivel a lelkészképzés 
egyházi fenntartású intézményekben történik, és a teológus-lelkész képzés akkreditációja 
a diploma kiadását szakképesítéshez köti. Ezért azt javasoljuk, hogy az egységes lelkész-
képesítő vizsgára a 12 szemeszteres, összefüggő szakmai (segédlelkészi) gyakorlattal zá-
ródó képzés végén kerüljön sor. Az egységes lelkészképesítő és záróvizsga a Zsinat által 
elfogadott (Zs–90/2006), akkreditált és az oktatási miniszter által kihirdetett képesítési 
követelményrendszer értelmében megfogalmazott teológiai kompetenciát kérje számon a 
végzős hallgatóktól. Ennek értelmében tisztelettel javasoljuk a vonatkozó zsinati határozat 
5–6. pontjainak módosítását.

A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll:
1. Előre kiadott textus alapján egy ünnepi, két úrnapi, valamint választott textus alapján 

három kazuális igehirdetés benyújtása és a vizsgabizottság előtti bemutatása, illetve 
megvédése.1 Az igehirdetésekkel együtt az előkészítő anyag is benyújtandó, az alábbi 
szempontrendszer szerint: 

a) Az igehirdetés szempontjából lényeges exegetikai feldolgozás, szóexegézis, a textus be-
ágyazottsága, műfaji és hermeneutikai szempontok

b) Dogmatikai (hitvallási) és etikai szempontok vizsgálata
c) Vázlatszerű homiletikai feldolgozás
d) illusztrációk
e) Lekció- és énekválasztás, esetleg utalás bizonyos alkalmi jellegre, ha az igehirdetés ezt 

figyelembe kívánja venni.

2. Egy-egy lelkigondozói esettanulmány és pedagógiai (katechetikai) programterv írásbeli 
benyújtása, valamint megvédése a vizsgabizottság előtt. 

3. Szóbeli vizsga „egyház és társadalom” tételsor alapján. Célja: meggyőződni a jelölt elfo-
gadható tájékozottságáról a legfontosabb kurrens társadalmi, szociáletikai és egyházi 

coetus Theologorum 2008 – Debrecen

1 Értelemszerűen a benyújtott anyagból egy prédikáció kerül bemutatásra, illetve megvédésre a vizsgabizottság 
választása alapján.
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kérdésekben. a tételsort a Zsinat Teológiai és Tanulmányi Bizottsága állítja össze a lel-
készképző intézetek képviselőinek bevonásával, minden év március 30-ig. Közzététel 
helye: Református Egyház c. folyóirat és a református egyház hivatalos honlapja: www.
reformatus.hu.

A bizottság összegzi a jelölt szolgálati helyéről, intézményéből érkező véleményeket lelki-
pásztori alkalmasságáról. Az írásbeli anyag benyújtása egy időben történik a vizsgára való 
írásbeli jelentkezéssel a Zsinati Lelkészképesítő Bizottság, vagy az általa kijelölt lelkészkép-
ző kar által kijelölt határidőig.

Debrecen, 2008. július 5.

A Coetus Theologorum javaslata a Lelkészek jogállásáról c.
törvénytervezethez az egységes lelkésztovábbképzés tárgyában

1. Elvi szempontok:
– A lelkipásztor részvétele a szervezett formában történő továbbképzésben szolgálati/hi-

vatali kötelessége a 60. életév betöltéséig, a diploma megszerzésétől kezdődően aktív 
szolgálati jogviszony ideje alatt. A lelkésztovábbképzés célja: a lelkész szakmai kompe-
tenciájának elmélyítése, a teológiai tudomány legújabb eredményeinek megismerése, új 
szolgálati területekre való specializálódás, a gyakorlati szolgálat terén jelentkező kérdé-
sek és kihívások reflektálása.

– A lelkészt megilleti évente 8 nap fizetett tanulmányi szabadság. Ebből min. 3 munkanap 
szervezett továbbképzés keretében teljesítendő. 

– A lelkész szervezett továbbképzés keretében 6 évenként min. 90 óra (90 kredit) meg-
szerzésére kötelezett. 

– Mentesül a szervezett továbbképzésben való részvétel kötelezettsége alól:
 aki teológiai doktori fokozatot (PhD) szerez és aktívan vesz részt a Doktorok Kollégiuma 

munkájában; a szervezett doktori képzésben való részvétel kiváltja a továbbképzés kö-
telezettségét; 6 évre mentesül az, akik doktori képzést követően abszolutóriumot, vagy 
további felsőfokú képzésben diplomát, képesítést szerez.

A továbbképzés szervezéséről és anyagi feltételeinek megteremtéséről az egyházkerület 
elnöksége gondoskodik a lelkészképző intézmények, illetve a továbbképző intézetek segít-
ségével. 

2. A továbbképzés formái
A továbbképzés kötelezettségének a lelkész eleget tehet a következő tanfolyamok vagy 
programok által:
– A református egyház fenntartásában működő továbbképző intézet, illetve hittudományi 

kar által szervezett tanfolyam
 értéke: tanfolyam tényleges nettó óraszáma. További 10 óra(kr.) szerezhető, amennyiben 

a tanfolyam írásbeli dolgozattal zárul;
– A Doktorok Kollégiuma teológiai jellegű szekcióinak munkájában való részvétel és előadás; 

értéke: 20 óra (előadás tartása esetén 30 óra)
– Az Országos Továbbképzési Koordinációs Testület által előzetesen véleményezett és 

meghirdetett (hazai vagy nemzetközi) tudományos konferencián vagy szimpóziumon 
való részvétel; értéke: 20 óra (előadás tartása esetén 30 óra)
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3. A továbbképzés szervezése:
A továbbképző tanfolyamokat a református egyház fenntartásában, illetve hittudományi 
karok mellett működő továbbképző intézetek szervezik, amelyek gondoskodnak a tanfolya-
mok meghirdetéséről, a részvétel koordinálásáról, az előadók felkéréséről, a tanúsítványok 
kiállításáról, további az adminisztrációs feladatok ellátásáról. Továbbá végzik a más képzési 
formában vagy egyházkerületben szerzett kreditek/órák beszámítását előre rendszeresített 
és a képzés vezetőjének ellenjegyzésével ellátott beszámítási formanyomtatvány alapján. 
A Zsinat Országos Továbbképzési Koordinációs Testületet állít fel (a kerületi továbbképzés 
felelőseinek bevonásával), amely évente véleményezi és összehangolja a továbbképzési 
programokat, a meghirdetés feltételeit, az átjárhatóság módját, és javaslatot tesz a Zsinat-
nak a finanszírozás kérdésében. 
 
4. Számonkérés módja:
Az egyházkerület bizottságot állít fel, amely hatévente áttekinti a lelkészek továbbképzé-
sen való részvételét, mulasztás esetén javaslatot tesz a pótlás vagy a szankció módjára, 
és véleményezi a továbbképző programok tematikáját, koordinálja (szolgálati területeknek 
megfelelően) programokra való jelentkezéseket. A továbbképző alkalmakon való részvétel 
számonkérését és nyilvántartását a püspöki hivatal végzi. A megszerzett krediteket a to-
vábbképző intézet által kiadott tanúsítványok alapján a hivatal rávezeti a lelkész törzsköny-
vi lapjára. A szervezett lelkésztovábbképzésben való részvétel a pályaalkalmasság, illetve 
a szolgálati jogviszonyban való megmaradás feltétele. Lelkészválasztás alkalmával vagy 
egyházi tisztségekre való jelölés esetén figyelembe kell venni a szervezett továbbképzésben 
való részvételt. A továbbképzés elmulasztása kötelezettségmulasztásnak minősül.

5. Finanszírozás: 
A kötelező továbbképző program költségeinek (90 kredit/6 év erejéig) önköltségi részét 
a gyülekezet, illetve a munkáltató átvállalhatja. Az egyházkerület költségvetésében külön 
költségvetési tételben biztosít keretet a továbbképzési programok támogatására. 

Debrecen, 2008. július 5.

A Coetus Theologorum felhívása a teológiai oktatás tárgyában

a teológiai tanárok munkaközössége, a coetus Theologorum tisztelettel ajánlja a Generális 
Konventnek és a tagegyházak zsinatainak az alábbiakat:
– ismerjék el és támogassák erkölcsileg az állami egyetemeken működő, teológiai képzést 

nyújtó intézményeket, mint amelyek az evangélium ügyét és az egyház érdekét szolgál-
ják;

– segítsék az állami egyetemeken működő református felsőoktatási intézmények egyházi 
integrációját és szorgalmazzák az egyházi fenntartású intézmények szakmai együttmű-
ködésének erősödését az állami felsőoktatási intézményekkel;

– rendezzék ezen intézmények lelkész jellegű tanárainak, diákjainak és végzős hallgatói-
nak egyházi jogállását;

– tegyék lehetővé, hogy közös megegyezés alapján jogi szabályozást nyerjen valamennyi 
felsőoktatási (egyházi és nem egyházi fenntartással működő) intézmény kapcsolatrend-
szere (átvihető kreditpontok, áthallgatások tekintetében stb.)

– törvényi szabályzással tegyék lehetővé az akkreditált állami egyetemeken szerzett 
kreditpontok beszámítását a lelkészképző intézményekben és fordítva.

Debrecen, 2008. július 4.
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Kiadványunk következő számában a „Biblia világa – Biblia a világban” c. díszdoktorava-
tással egybekötött, a Tudomány Ünnepe és a Biblia Éve alkalmából 2008. november 6-án 
megtartott tudományos szimpóziumon elhangzott referátumokat valamint új díszdoktora-
ink előadásait adjuk közre.

a tartalomból

kőszEgHy Miklós: A Bibliától Babilonig és vissza
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