
RECE NZIÓK  
RINN, ANGELA: Die Kurze Form der Predigt. Interdisziplinäre Erwägungen zu einer Herausforderung für die Homiletik. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2016. 237 old.  A kötet Angela Rinn 2015 februárjában, a Heidelbergi Egyetemre benyúj-tott habilitációs dolgozatának kötetbe szerkesztett változata, címe magya-rul: A prédikáció rövid alakzata, interdiszciplináris megfontolások a homiletika egy kihívásával kapcsolatban. (Homiletika: egyházi szónoklat-tan, az igehirdetés tudománya.) A hosszú és pontos – a figyelmet azonban nem különösebben megra-gadó – tudományos cím a gyakorlati teológia egy partikuláris problémájá-ról szóló fejtegetést ígér. Ennél azonban sokkal többet nyújt. A jól megírt, érdekes, a figyelmet végig ébren tartó szöveg, a feltett kérdéseket nem „házon belül” oldja meg, hanem bátran kilép a teológia szakterületéről és a még csak rokontudománynak sem tekinthető diszciplínák legújabb ered-ményeinek a beépítésére is vállalkozik. A szerző személyénél érdemes a szokásos pár mondatnál hosszabban időzni. Dr. Angela Rinn ugyanis nem csupán egy hétköznapi lelkipásztor. Mainz-Gonsenheim evangélikus lelkésze, a Heidelbergi Egyetem teológiai karának habilitált egyetemi docense, tagja a német evangélikus egyház szinódusának. Nyolc tudományos monográfia, több tucat tanulmány és közlemény szerzője, kutatási területei a rádiós homiletika, a gyakorlati teológia (Kasualtheorie), a homiletika interdiszciplináris aspektusai és a lelki segítségnyújtás krízishelyzetekben. Fontosnak tartom kiemelni, hogy mindezen területeken a gyakorlati életben is aktív. Lelkipásztori munkája mellett tagja a mainzi tűzoltóság lelkisegély központjának, prédikációi és napindító gondolatai (Wort zum Tag) rendszeresen hallhatóak a stuttgarti rádióban (SWR). Publikációi hetente olvashatóak a Die Zeit című lapban, ahol saját rovatot vezet (Hat das Sinn Frau Rinn?), illetve a Christ & Welt című lapban. Rendszeres szerzője az Evangelischen Sonntagszeitungnak, és szerzője volt 2013-ig a Mainzban megjelenő Rheinzeitungnak is. Az igazság és az élet győzelméért a bűn és a halál felett nem csupán a szószék-ről emel szót, szabadidejében Vera Bleibtreu álnéven krimiket ír, amelyek hősnője természetesen egy lelkésznő. A címben említett kihívás valójában két kihívás. Egyfelől a modernitás praktikus kihívása, amellyel a szerző lelkészi gyakorlatában találkozott. Az SWR műsorszerkesztői 60 (Wort), 120 (Gedanke) vagy 300 másodpercben (kurze Predigt) határozták meg az adott megszólalás időtartamát, de Mainz város temetőiben a ravatalozó használati ideje sem lehet több 20 percnél, amelyből a prédikációra legfeljebb 5 perc fordítható. Rinn, a stutt-garti rádió egyházi szerkesztőségének állandó munkatársaként, illetve temetéseken és egyéb családi eseményeken, iskolai istentiszteleteken szol-gáló lelkipásztorként gyakran kényszerült megválaszolni a kérdést: hogyan maradhat a feszes időkeretbe kényszerített szentbeszéd mégis méltóságtel-jes? Hogyan közvetítheti az evangélium üzenetét és tartalmazhat személyes üzenetet pár percben? Egyáltalán, hogyan működnek a rövid szentbeszé-dek és miért? A kihívás második értelmezése elméleti: a homiletika vajon miért csak kivételként, vagy egyáltalán nem vesz tudomást erről a lassan évszázados gyakorlatról, annak speciális követelményeiről? Mi az oka annak, hogy a 
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rádiós igehirdetés – noha tömegeket ér el – a mai napig peremterületnek számít, miért nincsenek célcsoport- és miliőkutatások. Mi az oka a mélyen gyökerező szkepszisnek? A szerző célja, hogy a rövid prédikációk gyakorlati követelményeit a vonatkozó elméleti tudással egyeztetve új homiletikát alkosson. Mindez a történettudomány felől szemlélve érdektelen vállalkozásnak tűnhet. Angela Rinn munkáját azért vettem mégis kézbe, mert a – jó szokás szerint az interneten is közzétett – tartalomjegyzék és az előszó alapján a kötet a klasszikus prédikáció alapos műfaji, szövegtani, tartalmi, bibliai és történe-ti vizsgálatát ígérte. Ami igencsak hasznos, amennyiben érdeklődésünk középpontjában a prédikációk, mint a történettudomány lehetséges forrá-sai állnak. A kötet a göttingeni kiadó – Vandenhoeck & Ruprecht (V&R) – pasz-torálteológiai, liturgiai és himnológiai sorozatában jelent meg, 237 oldalon, három nagy fejezetre tagolva. A bevezetés és a végkövetkeztetések közé ékelt fő fejezetben kerít sort Rinn a különböző tudományos megközelítések (az irodalomelmélet, a prédikáció szerzőjének személye, a neurológia és az agykutatás, az újszövetségi példázatok és a homiletikai diszkusszió) részle-tes kifejtésére. Az alfejezetek sorrendje jól átgondolt szekvenciát követ, annak ellenére, hogy biztosan sokan úgy vélik, a bibliai forráselemzésnek tartalmi és történeti szempontok alapján is meg kellene előznie minden mást. A szerző döntésével - miszerint egyedül a habilitációs dolgozat köte-lező körének tekinthető szakirodalmi áttekintés került a jézusi példázatok tárgyalása mögé – mégis egyet kell értenünk, mivel ezzel válik lehetővé az irodalomelméleti és a neurológiai ismeretek azonnali, gyakorlati alkalma-zása az idézett evangéliumi szövegre. A távoli és kevéssé ismert téma miatt a szerzői leírásnak, a kötet tar-talmi ismertetésének bővebb teret szentelek, miközben igyekszem mindvé-gig szem előtt tartani a recenzió műfaji korlátait. Evidencia, hogy a prédi-káció szöveg (is). Mégis, mindeddig egyetlen homiletikai munka sem vállalkozott a műfaj és a rokonítható szövegtípusok összehasonlító vizsgá-latára. Nyilván azért nem, mert a prédikációt, mint retorikai teljesítményt értelmezték, nem is teljesen alaptalanul. A szentbeszéd mint a vallásos kommunikáció alapvető aktusa valóban több, mint leírt szöveg. A prédiká-ció a szertartás része. Esemény, amelyet a hívők közössége szakrális térben, liturgikus keretek között hallgat. Ezzel együtt érthető és szükséges a szövegtípus irodalomtudományi elemzése. Rinn elegánsan kikerüli a csapdát és nem a történeti implikáció-kat figyelembe véve keresi a rokon műfajokat (legenda, mítosz), hanem tisztán irodalomelméleti megfontolások alapján. Így jut el a traktátumhoz, az esszéhez és a feljegyzéshez. A traktátum pontos formai követelmények szerint felépülő klasszikus műfaj, amelyet a késői antikvitás óta alkalmaznak etikai, apologetikai és dogmatikai kérdések tárgyalására. A szerző személye autoritás, a hallgató-ság fölött helyezkedik el, tanít és ismereteket közöl. Nincs polémia, a szö-veg zárt, didaktikus egységekből álló (exordium, partitio, argumentatio, exemplum, conclusio) diskurzust ismertet. A legtöbb analógiát az esszé műfajával talál a szerző, a szövegből itt még nem derül ki, hogy a '70-es évek paradigmaváltása („Ich auf der Kan-zel”) utáni prédikációkról van szó. A paradigmaváltásról egy későbbi feje-
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zetben olvashatunk, de a megértést ez itt nem befolyásolja.  A prédikáció és az esszé esetében közös a szerzői nézőpont. Mindkettő személyes tapaszta-latból (és nem egy tézisből) indít, amelyet a külvilággal való dialógusba helyez. Nincsenek ab start kész válaszok, az eszköz a meglepetés. Ez kelt feszültséget és ébreszt figyelmet. A jó esszé a modernitás hiteles formája-ként nem ismeri a traktátum emelkedett távolságtartását és fegyelmezett célra tartását, bátran szubjektív, közvetlen és spontán. Ez azonban nem jelentheti a struktúra hiányát, az esszé a megformált spontaneitás. Az esszé mintájára írott prédikációban nincs autoritás. Az indulat és a szenvedély-orientáció jellemzi, kihívás és kérdés a hívek felé, mindez aktív részvételt feltételez. A harmadik elemzett műfaj a feljegyzés (Aufzeichnung), amely a ma-gyar irodalmi műfajok felsorolásában nem szerepel, leginkább talán a kar-colattal vagy a tárcával hasonlatos. A 19. század közepétől önálló műfaj, rövid, feszes szöveg, erős képi és emocionális karakterrel. Rinn a váratlan, meglepő hatásra építő prédikációkkal hozza összefüggésbe, és a Roland Barthestől ismert punktum fogalmával él (Anmutung). Egyet kell értenünk a kötetről megjelent eddigi egyetlen fellelhető és a szerző által is szemlézett recenzióval; nagy kár, hogy ebből az érdekes és újszerű szempontból végzett összehasonlító elemzés megállt a feljegyzések műfajánál.1 Az irodalomelméleti fejezetet követően a szerzői szubjektum fogalmá-hoz kapcsolva olvashatunk részletes ismertetést a prédikáló személye körü-li diskurzusról. Az alkalmazott teológia berkein belül lezajlott teológiai vita ismertetésének kiindulópontja a Harmadik Birodalom és az NDK totalitá-rius rendszereiben működő lelkészek tapasztalata, miszerint úgy kell(ene) az életet Isten valóságával átvilágítaniuk, hogy ebben nem áll rendelkezé-sükre sem alkalmazható tapasztalati tudás, sem lelki és szellemi mozgástér. A kronológiai rendben továbblépve kiemelendő a ’70-es években az NSZK-ban lezajlott paradigmaváltás (Neubestimmung), amely máig a legjelentő-sebb cezúraként a dialektikus teológia kimúlását hozta magával. Mindez a prédikációkra vonatkoztatva annyit jelentett, hogy a beszédek fókusza az Istenről és az evangéliumi szöveg üzenetéről lassan átkerült a „prédikáló én”-re, a személyes egzisztenciára és tapasztalatra, azaz az emberre. Meg-született a máig általánosan jellemző asszimilált prédikáció. A prédikáló személyiségét Rinn Freud, Jung és Berne modelljei men-tén tipizálja. Négy alaptípust különít el: a rend felelősségteljes prédikátora, a szabadság változásokra képes prédikátora, az elmélyült tudós és a megér-tő szeretet prédikátora. A neurológiai fejtegetések egyik legfontosabb és a szerző részéről ért-hetően szívesen idézett állítása, hogy a rövid alakzat inkább megfelel a legtöbb mai ember figyelemhorizontjának, üzenete mélyebb és tartós, tart-alma az emlékezetbe jobban beépül. Csattanós neurológiai válasz a klasszi-kus homiletika fölényes képviselőinek. Az ember jutalmazási rendszerével, a figyelemciklusokkal, az érzel-meknek a tanulásban betöltött szerepével, a társadalmi interakciókkal, az 
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együttérzéssel, illetve a szimbólumok segítségével zajló kommunikációval kapcsolatos legfrissebb neurológiai eredmények mind-mind helyet kapnak a kötetben. Bátor betekintés ez abba a tudományba, amelynek vezető kuta-tói a 21. századra teljesen új, az agykutatásra alapozott emberképet ígértek, és felvetették Isten (Gott im Gehirn) és a szabad akarat létének a cáfolatát. Némi elégtétel olvasható ki Rinn soraiból, amikor az agykutatók bő egy évtizede, 2004-ben kiadott manifesztumában2 foglalt vállalások eredmény-telenségét összegzi. Az agykutatás nem új metafizika. Az élő és működő emberi agy nem hagyja magát leképezni, a lélek és a szellem nem lokalizál-ható az emberen belül. A neurológusoknak is láthatóan problémát okozott az ember egyoldalúan racionális definíciója, az emberi szellem algoritmizá-lása. Az embert tisztán kognitív lényként lehetetlen felfogni.  Ezzel együtt a neurológia eredményei a prédikációkkal kapcsolatban közvetlenül felhasználhatóak. Ilyen például a humor, amely kitűnő kezdés, hiszen kiterjedt neuron-hálózatokat aktivál, agyi aktivitást eredményez, könnyíti a befogadást, illetve a beszélőt rokonszenves és hiteles színben tűnteti fel. A spirituális, intellektuális élményt adó jó prédikáció örömet okoz. A neurológia nyelvén: dopaminválaszt eredményez. Tudnunk kell azonban, hogy csak növekvő volumenű önjutalmazási rendszer van, vagyis csak akkor van pozitív visszacsatolás, ha a siker, a meglepetés nagyobb az elvártnál (prediction error). Jung elméletével összhangban, a lét lényege csak képekben ragadható meg, a szimbólumok segítségével, a fogalmak erre nem alkalmasak. A későbbiekben szóba kerül a prozódia szerepe az első benyomás kialakításánál és a Hebb-szabály is, ezeknél azonban sokkal fontosabbnak tartom az érzelmek és a tanulás összefüggéseiről szóló részt. Az ember mindössze 5 percig képes ismeretlen témában koncentrált figye-lemre (a rövid alakzatú prédikáció maximális hossza), de az érzelmileg érintett ember sokkal többre emlékezik, vagyis könnyebben tanul. A következőkben a példázatok eredetével kapcsolatban kiderül, hogy Jézus metaforái a rabbinikus elbeszélő hagyományokból táplálkoznak, azokkal szoros rokonságban állnak. Hat alapvető tulajdonsággal jellemez-hetőek: narratív, fiktív, reális (elképzelhető), metaforikus, appellatív (in-tést, felhívást tartalmaz) és kontextusba ágyazott. És rövid. Mondja Rinn (a leghosszabb, a tékozló fiú példázata sem hosszabb egy oldalnál), aki ezek alapján Jézus példázataira, mint a rövid alakzatú prédikációk evangéliumi előzményére tekint. Ez logikusnak tűnő gondolat, a hozzá fűzött indoklás-hoz azonban volna egy olvasói megjegyzésem, a példázatok rövidségének hangsúlyozása ugyanis nem a lényeget ragadja meg. A példázatok valóban Jézus szájából elhangzó szentbeszédek és valóban rövidek, de az evangélis-ták által Jézusról egyes szám harmadik személyben leírt történetek, csodák sem hosszabbak vagy kevésbé kompaktak. Az evangéliumi példázatok nem tömörségük miatt alkalmas minták a gyakorló lelkészek számára, illetve tekinthetőek a rövid alakzatú prédikációk előzményének, hanem az evan-gélisták által megidézett szituáció alapján. Így beszélt Jézus az emberek-hez, hasonlóan kell a mai lelkésznek a híveihez. A példázatok erős szövegek. A hallgatóságban ma is intenzív érzelme-ket keltenek annak ellenére, hogy számos beépített provokáció az ismere-
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tek hiánya miatt már nem fejti ki hatását. Az irgalmas szamaritánus példá-zatában mára csak az értő olvasóknak egyértelmű, hogy a Jeruzsálemből hazatérő zsidó vallása előírásai miatt nem érhetett a halottnak hitt és ezért tisztátalannak tekintett testhez, illetve hogy a levita – izraelita – szamari-tánus társadalmi ranglétra Jézus parabolájában az emberi értékek alapján a feje tetejére áll. Az irgalmas szamaritánus történetéhez a neurológia is szolgáltat háttérismereteket: a rasszizmusnak biológiai gyökerei vannak, illetve az együttérzés blokkolva van, amennyiben a bajbajutottat, mint ellenséget azonosítjuk. Vagy a tékozló fiú példázatában a következetesen „rossz nők”-ként fordított kifejezés eredeti görög alakja egyaránt utalhat a léha életet élő nőkre és férfiakra is. A szerző a bibliai parabolák kifejező erejének közve-tett bizonyítékaként az evangéliumi történetek modern átiratainak látvá-nyos kudarcát, a protestáns egyházakban a múlt század végén általános, ún. Bibelmüdigkeit jelenségét tárja elénk. Példákkal bizonyítja, hogy ezek a szövegek, jóllehet csak 20-30 évesek, de máris avíttnak, porosnak, mester-kéltnek tűnnek, kifejezőerejük töredéke az eredetinek. A bibliai szövegek irodalomelméleti és neurológiai szempontokat is mérlegelő elemzése során észrevehetően rövidül a távolság szerző és téma között. A tárgyilagos szakirodalmi ismertetés hivatalos hangnemét bizalmi viszony váltja, az olvasó a szerző válla felett egy homília elkészültének fo-lyamatába pillanthat bele. Angela Rinn ebben a fejezetben nem a szakmá-járól ír, hanem azt gyakorolja. A téma hiteles interpretációját, a fejezet bensőséges műhely-hangulatát megzavarja, hogy a szövegben hosszan, sorokon, sőt kisebb bekezdéseken keresztül angol vendégszövegekbe botlunk. Nem szeretnék fogadatlan prókátorként a német nyelv őre lenni, de ha a szerző az evangé-liumi szövegek görög etimológiájáig visszanyúlva keresgéli a szavak külön-böző jelentésváltozatait, akkor ezt akár az angol vendégszövegek német megfelelőivel is megtehetné. Az idegen nyelvű szöveg pedig mehetne, aho-vá tartozik: a lábjegyzetbe. A hosszú – korábban kötelező gyakorlatként már említett – (II. 5) fe-jezetben Rinn a prédikációra vonatkozó diskurzusok ismertetésével foglal-kozik. A prédikáló személy szubjektuma körüli vita ismertetésekor (II. 2) már alkalmazott módszer – a korszak jelentős teológusai vonatkozó műve-inek kronologikus sorrendben történő ismertetése – helyett tematikus egységeket alkotva, tartalmi áttekintést ad a témáról. Rinn gyakorlott író, ügyesen kerüli el a sablonosság csapdáját. A tárgyalt tartalmi egységek a következők: a krízis, amely homiletikai kihívásként azonosítva lehetőséget nyit a konkrét társadalmi szituációk értelmezésére; a közlés, ahol a prédikáció, mint cselekmény értelmeződik. A prédikációt, mint nyitott művet (Umberto Eco) az esztétika, mint művé-szi értékű előadást a retorika perspektívájából tárgyalja. A szemiotika té-makörében való tájékozódás során három kulcsfogalommal segíti az olva-sót (oralitur, auredit és leerstelle). Zárásként a dramaturgia és az előadás szempontjai kerülnek elő, ahol előbbinél a film, a színház és az irodalom mint inspiráció (Barthes: A szöveg öröme) szolgálhatnak, utóbbinál némi-leg visszautalva a közlés és a szemiotika fejezeteire, a szóbeli közlés eszkö-ze, maga a nyelv kerül tárgyalásra. A prédikáció ebben a tekintetben is 
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több, mint egyszerű jelrendszer, a beszéd szóbeli történés, nyelvi aktus (Sprachakt). A tematikus egység zárásaként következik a rövid rádiós homiletika, amely az egyik leghasznosabb, közvetlenül is hasznosítható része az írás-nak. Nagy kár, hogy nem lett bővebb 5-6 oldalnál. A szakirodalmi ismerte-tést átszövi a rövid alakzatú prédikációk létjogosultsága melletti érvelés, hivatkozással a rádiós igehirdetés immár évszázados hagyományára, az általa megszólítható hívek számosságára. A rövid alakzatú prédikációk homiletikája a végkövetkeztetések között kapott helyet. A rendelkezésre álló elméleti tudás redukciójára és a hiá-nyosságok pótlására tett kísérlet sikerrel járt, alapos elméleti igénnyel megírt, a gyakorlatban is használható szöveg született.  Ugyanitt egy fiktív, de nagyon is valószerű leírás (III.2.) olvasható egy lelkipásztor egy hetéről. A megelevenített teória szokatlan summázata a kötetben foglaltaknak. Érdekes lenne tudni, hogy a habilitációs dolgozat műfaja ezt elbírja-e ma Németországban, vagy ez a rész csak később, a kötet-változatba került-e bele. Angela Rinn könyvét ajánlom gyakorló lelkészeknek és lelkipászto-roknak, a homiletika oktatóinak felekezettől függetlenül, irodalmároknak, neurológusoknak, de főleg az egyházi rádióadások szerkesztőinek. Ameny-nyiben a reformáció 500 éves évfordulója kapcsán megnövekedett figyelem a források bővülésével is együtt jár, úgy az ajánlás címzettjei körébe a hazai protestáns kiadók szerkesztőit is felvenném. A németországi tapasztalatok ezen a téren biztosan nem állnak távol a hazai egyházak mindennapi gya-korlatától. (ism.: Baranyai Balázs)   TAKÁCS GÁBOR: Johann Michael Sailer. A centrum unitatis újra-felfedezője. A centrumból élő erkölcs- és lelkipásztori teológia. Pécs, Pécsi Hittudományi Főiskola, 2016. 358 old.  Takács Gábor, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola oktatója doktori disszertációjában Johann Michael Sailer (1751–1832) pályafutását és pasz-torálteológiai munkásságát dolgozta fel, majd ezt a szöveget dolgozta át alapos szerkesztői munka révén monográfiává. Komoly vállalkozás a szerző részéről, hogy az igen nagy szövegkor-puszt produkáló, ennek megfelelően bőséges szakirodalommal bíró és változó megítéléssel rendelkező teológus életének, munkásságának, vala-mint recepciójának szintetizálását vállalta. Sailer munkássága egykori tanítványának, Joseph Widmernek köszönhetően egységes kiadásban ol-vasható, kutatható, koherensen bemutatható. Sailer 1770-ben fejezte be középiskolai tanulmányait Münchenben a jezsuitáknál, és ugyanebben az évben meg is kezdte noviciátusát a rendben, amelyet azonban három évvel később feloszlattak. Ez az esemény jelentős mértékben határozta meg Sailer szemléletét az egyházi struktúrával, vala-mint a kor szellemiségével, filozófiai, művelődési irányzataival kapcsolat-ban. Teológiai tanulmányait Ingolstadtban folytatta (itt szentelték pappá 1775-ben), aminek befejezését követően oktatói állást kapott az egyetemen. Ingolstadti működése (1777–1781) alatt fokozatosan alakult ki tanítói, egy-


