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S Ú L Y P O N T

MegtestesüCés
és a János evangéCium

János evangéliumában Jézus hét csodájával találkozhatunk, 
mégpedig fokozódó nagyságrendben: a borra szomjazó kánai 
lakodalmasok finom itallal történő megajándékozásától kezdve 
egészen a halott Lázár feltámasztásáig. De ha magát az evangé
listát megkérdeznénk, azt válaszolná, hogy ezek az események 
csupán jelek, valódi csoda (misztérium) pedig csak egy van, 
mégpedig: a megtestesülés (testté létei, inkamáció), vagyis a ka
rácsony csodája. Evangéliuma első fejezete 1-18. verseiben, a 
himnusszerű Prológusban (Előszóban), János a megtestesülés 
titkát foglalta szavakba. A kimeríthetetlen tartalmú Prológusnak 
most „szerényen” csak három kérdést tegyünk fel: (1) Milyen 
előzményei voltak a megtestesülésnek? (2) Miben állt a titka? 
(3) Melyek ennek az eseménynek a következményei?

Előzmény

A megtestesülés előzményeként az Ige „praeegzisztens”, va
gyis a teremtés előtti létét, munkáját és tulajdonságait kell em
lítenünk (Jn 1,1-4). Az Ige (héberül: Dábár; görögül: Logosz) 
képzete már az evangélium megírása előtt használt volt az 
ókor világában. Héberül Isten „Szavát” jelentette az Ószövet
ségben, a görög filozófiában az egész világot irányító isteni 
rendet, vagy azt az isteni erőt, amely a dolgoknak életet, for
mát ad, tehát a szellem kisugárzását az anyagi világba. Az 
ókori vallásbölcseletben, különösen annak gnózisnak („isme
retnek”) nevezett irányzatában, a Logoszt középső lénynek, 
közvetítőnek tekintették az isteni és emberi világ között.

A betlehem i barlang

megkeresztelésével kezdi, Máté meg Lukács az angyali jele
nésig vezeti vissza, aki Máriának és Józsefnek elmondja, 
hogy születendő fiúk Isten Fia lesz. János azonban vissza
megy az idők kezdete, a létezés kezdete elé, s azt mondja el: 
az Ige már akkor is létezett. Mégpedig tevékenyen létezett, 
hiszen isteni lénye hozta létre az egész világot. „Minden álta
la lett”, nincs a világnak olyan része, ami kivonhatná magát 
isteni uralma alól, vagy amiről ő lemondott volna.

„Benne” -  már a teremtés előtt -  „volt az élet, s az élet volt az 
emberek világossága”. Figyeljük meg, hogy az evangélista -  aki 
a mózesi teremtéstörténethez (Tér 1-2) írva a maga keresztény 
reflexióit a csillag-, állat- meg növényvilágot, valamint azok te
remtését, a tömör „minden” szóba foglalta össze -  az embervi
lág teremtésénél valamivel részletesebben időzik. A teremtő, is
teni Igében élet volt. Az élet a bibliai gondolkodás szerint tuda
tos kapcsolatban-létet jelent. Az embernek azt a méltóságát, 
hogy teremtményként kapcsolatban lehet Alkotójával. Ez csak 
az isteni Ige által valósulhat meg, aki olyan életet ad, ami „az 
emberek világossága”, azaz sötétben tévelygésükből megmentő- 
je, iránymutatója, biztonságérzetük megadója, erkölcsi mércéje.

Titok

A betlehem i bazilika

De csak János az, aki azt tanítja, hogy az Ige már a terem
tés előtt is létezett („kezdetben volt”), Istennel egylényegű 
személy volt („Isten volt az Ige”), és „minden”, azaz az egész 
teremtés „általa lett”. Márk evangéliuma Jézus történetét a

A megtestesülés titka: „azIge testté lett" (Jn 1,14a). Az evan
gélista görög nyelve itt, az eddigi múltban lejátszódó, tartós cse
lekményt kifejező létigék („volt ...volt ...volt” : Jn 1,1.4.9) is
mételgetése után egy hirtelen bekövetkező, váratlan és változást 
okozó eseményt („lett”) mutat be. R. Schnackenburg, a neves 
katolikus írásmagyarázó, ezt mondja erről:, A  Logosz létmódja 
megváltozott”. Aki eddig isteni létmódban az Atyánál volt, most 
földivé, emberré, testté lett. Ez nemcsak az ő történetében for
dulat, de az egész kozmosz történetében az.
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A „ test", amivé a mindenestől szellemi Ige „lett”, nem az 
emberi személyiség külső megjelenését adó „jeltest”, hanem 
az élőlények teste anyagát adó „hústest” . Felvette anyagi, ha
landó, történeti létünk formáját. Azt a létformát, amelyben 
mi csak bűnösen tudunk élni. Ő azonban bűn nélküli volt, s 
ezzel megszentelte ezt a létformát. Ez az anyag (a termé
szet), a történelem és a bűn komolyan vétele Isten részéről. 
Ha történetivé és testben megjelentté vált Isten, akkor em

berré vált. Egyúttal mélységes közösséget vállalt az ember
rel, aki természeti, történelmi és bűnös lény.

Istent nem lehet azóta máshol, másban megtalálni csak a Ná
záreti Jézusban, az emberben, aki e világban megjelent. Őbenne 
találkozik a teljes transzcendencia a teljes immanenciával. Bibli
kus kifejezéssel: Isten világa meg a miénk Benne találkozik 
megkülönböztethetően, de elválaszthatatlanul (a két utóbbi kife
jezést a Kr. u. 451-es khalkedóni dogma is használja). Azért lett 
értünk testté, hogy mi testestől-lelkestől Istenéi legyünk.

Arról viszont, hogy miképpen történt a Logosz testté létele, 
János evangéliuma -  az első három evangéliummal ellentétben
-  egyetlen szót sem szól. Vagyis Jézus történetének egyetlen 
mitikus témáját mitológiátlanítja. Egyszeri és megismételhetet
len esemény ez, szemben a mítoszok ismétlődő „megváltástör- 
téneteivel” és a történelem ismétlődő ál-megváltói eljövetelei
vel. A mitológiátlanítás nem jelenti a misztérium tagadását. Ép
pen az a nagy különbség a mítosz és a misztérium közt, hogy 
az előbbi „mindent tud” (=  mindent tudni vél) arról, ami titok, 
meg is tudja magyarázni azt -  a misztérium viszont néma és 
csodálkozó rámutatás Isten tettére, és részesedés abból.

Következmények

Milyen következményei vannak a megtestesülésnek? „Az 
Ige testté lett és közöttünk é lt”. Ezzel korszakot zárt le, és 
korszakot nyitott a történelemben, az üdvösség történetében. 
A János evangéliuma 1,17 szerint a törvény korszakát Mózes, 
a kegyelem korszakát Jézus Krisztus hozta el. Mózes által Is
ten akarata egy részét meg lehetett tudni. Ez elvitathatatlan 
érdeme a Tízparancsolat közvetítőjének. Jézus Krisztus által 
viszont Isten akarata teljességével lehet találkozni. Ő a Tör

vény igazi értelmét tárta fel a szeretet-törvényben. Általa nem 
a Törvény tételeiben, hanem egy valóságos emberi, történeti 
személyben találkozhatunk Istennel.

„Láttuk az ő dicsőségét ”. A megtestesülés csodájáról ének
lő, és hitvallást tevő keresztény gyülekezet hangja ez, többes 
szám első személyben: „Mi láttuk”. Amilyen paradox gondo
lat volt, hogy az Ige testté lehetett, annyira az, hogy az embe
ri testben meg lehet látni az isteni dicsőséget. De nem minden 
emberi testben látszik ez, hanem elsősorban Jézuséban. Nem 
is mindenki látja meg Benne Isten dicsőségét, csak az, aki őt 
hittel befogadja. A jánosi gyülekezet éneke-hitvallása arról 
szól, hogy ők meglátták Jézusban -  még a kereszten szenve
dő Jézusban is, sőt Benne igazán -  az isteni, messze fénylő 
dicsőséget. Érdekes, hogy az első három evangélium mind
egyikében előforduló „Jézus megdicsőülése a hegyen” törté
nete János evangéliumában nem szerepel. Ennek az oka, 
hogy ő mindig látta Jézus dicsőségét, csodajeleiben éppúgy, 
mint szenvedésvállalásában.

Számára Jézus legnagyobb dicsősége az volt, hogy szavaival, 
életével, halálával és feltámadásával „kinyilatkoztatta Ó t” (Jn
1,18), vagyis az Atyát. Honnan vette a Negyedik Evangélium 
szerzője ezt a gondolatot? Onnan, hogy a megtestesült Ige, mint 
a Szentháromság második személye, mindenkinél jobban isme
ri az Atyát, hiszen „az Atya ölén van” az örökkévalóságban, 
mint fejét az apja mellére hajtó fiú. Ilyen meghitt és bizalmas vi
szonyban van Istennel, ezért hiteles a Róla mondott kinyilatkoz
tatása vagy tanúvallomása. Ahogyan Jézus az Atyáról adott hi
teles tanúvallomást, úgy ad János evangélista Jézusról hiteles 
tanúvallomást, hiszen az utolsó vacsora alkalmával Jézus ölébe 
hajtotta le a fejét (Jn 13,25 és 21,20). Ezért tudja mai olvasói
nak hitelesen elmondani a megtestesülés misztériumát.

Bolyki János1

1 Teológiai tanár, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara Újszövetségi Tanszékének nyugalmazott vezetője.
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Jézus születése és gyermekkora 
az apokrifek szerint

Karácsony közeledtén érdemes elgondolkozni azon, való
jában mit is tudunk Jézus születéséről, és amit tudunk, az 
honnan származik.

Ha megnézzük a négy kanonikus evangéliumot, rájövünk, 
hogy azok meglehetősen keveset árulnak el nekünk Jézus szü
letéséről, valamint az azt megelőző és azt követő eseményekről. 
Márk és János Krisztus gyermekkoráról egyáltalán nem beszél, 
Máté beszél a Szentlélektől való fogantatásáról, egészen rövi
den és tényszerűen hírül adja megszületését -  (József) „magá
hoz vette feleségét, de nem ismerte meg őt, amíg az meg nem 
szülte a fiút; és a Jézus nevet adta neki” (Mt 1,24-25) —, majd 
beszámol a napkeleti bölcsek érkezéséről, a Heródes-féle gyer
mekgyilkosságról, a szentcsalád meneküléséről Egyiptomba, 
majd visszatérésükről Galileába. A legtöbb adatot Lukács szol
gáltatja: elbeszéli Keresztelő Szent János születését, az angyali 
híradást, Mária látogatását Erzsébetnél, majd leírja Jézus szüle
tését (magát a születést ő is meglehetősen lakonikusan közli: 
„...eljött az ideje, hogy szüljön, és megszülte elsőszülött fiát. 
Pólyába takarta és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a 
szálláson”, Lk  2,6-7), a pásztorok imádatát, majd a kis Jézus be
mutatását a templomban. Végül említ egy eseményt Jézus gyer
mekkorából is: amikor tizenkét évesen tanít a templomban.

Amint látjuk, e két evangéliumi történet, azon túlmenően, 
hogy némiképpen különböző módon tárgyalja az eseményeket 
(sőt helyenként egymásnak ellentmondóan: Máté Nagy Heródes 
uralkodásának idejére teszi Jézus születését, így annak éve leg
később Kr. e. 6-4. lehet; Lukács viszont az Augustus-féle népszám
láláshoz köti, mely Kr. u. 6-ban volt), számtalan kérdést megvá
laszolatlanul hagy. Ki volt Mária? Hogyan élt mielőtt istenanyá
vá lett? És miért pont őrá esett a választás? Mivel érdemelte ki, 
hogy megszülje a Messiást? Ki volt József, és miért éppen ő lett 
Mária jegyese? Pontosan hogyan és hol történt a szülés? És ho
gyan is áll a dolog Mária szüzességével? Hogy a Szentlélektől 
fogant, azt értjük, de mi történt aztán? Mind Máténál, mind Lu
kácsnál van egy kis utalás arra, hogy Mária a továbbiakban úgy 
élt, mint az összes többi asszony1, és az evangéliumok időnként 
említik Jézus testvéreit is. Mi történt a szentcsaláddal Egyiptom
ban? És a kis Keresztelő Szent János hogyan menekült meg, hi
szen a kora miatt ő is a betlehemi gyermekgyilkosság áldozatai 
között lett volna? Milyen volt gyermekkorában a kis Jézus?

Ezekre a kérdésekre, ha a kanonikus evangéliumok nem is, 
az apokrifek annál bővebb és tarkább válaszokat adnak.

Az apokrifek

Az ‘apokrif’ szó eredetileg ‘rejtett’-et jelent, mivel ezen 
iratok némelyike azt állítja magáról, hogy valamilyen rejtett

1 Lásd a fen t idézett M t 1,25 és Lk 2 ,7.

és csak kivételeseknek szánt kinyilatkoztatást tartalmaz, ma 
viszont azokat az írásokat nevezzük így, melyek a Szentírás 
körül alakultak ki (általában valamelyik neves szentírási sze
mély szerzőségét vindikálván maguknak), de nem kerültek be 
a kánonba. Az újszövetségi kánon létrejötte hosszú folyamat 
volt, mely csak a IV. sz. végére zárult le, így ennek a váloga
tásnak és mérlegelésnek az eredményeként rögzült, hogy vé
gül is mely írások számítanak kanonikusnak, és melyek apok
rifnek.

A nagyon gazdag apokrif irodalom eredetéről és céljáról 
megoszlik a kutatók véleménye: egyesek meglehetősen ala
csony szintű népi, szórakoztató olvasmányokat látnak ezek
ben a művekben, melyek szerintük a kereszténység margóján 
jöttek létre; mások éppen hogy a művelt, gazdag rétegek 
között keresik szerzőiket, és úgy vélik, ősi és valódi hagyo
mányt tartalmaznak, amit aztán a nagyegyház tudatosan kire
kesztett. Bárhogyan is legyen, az apokrifek olvasásánál vi
gyáznunk kell, hogy egyik végletbe se essünk bele: ne gon
doljuk, hogy az ott leírt események mind meg is történtek, hi
szen ezek gyakran valóban csak „mesék”, de azt sem szabad 
eleve kizárnunk, hogy az apokrifek tartalmazhatnak ősi ha
gyományt is. Ami azonban számunkra leginkább fontossá te
szi ezeket az írásokat az az, hogy éppen Máriával és Krisztus 
születésével kapcsolatban számtalan részlet ezekből került be 
a keresztény hagyományba, és ma már az általánosan elfoga
dott tanítások között szerepel. Témánk szempontjából a leg
fontosabb művek: Jakab prótoevangéliuma (ez a legkorábbi 
ilyen jellegű írás, a II. sz. második felében keletkezhetett), 
Tamásnak, a zsidó filozófusnak a beszámolója az Úr gyer
mekkoráról (szintén meglehetősen korai, a III., sőt esetleg a 
II. században keletkezett), A Megváltó gyermekségének arab 
evangéliuma (a mű jelenlegi formájában a VI. századra megy
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vissza, de régebbi anyag is van benne), Pszeudo-Máté gyer
mekségevangéliuma (latinul íródott, meglehetősen kései, fel
tehetőleg a VIII. -  IX. sz.-ban keletkezett, és Nyugaton ez 
gyakorolta a legnagyobb hatást; sokat merít Jakab prótoevan- 
géliumából)2, de találunk érdekes részleteket az Ézsaiás pró
fé ta  felemelkedése c. korai apokrifben is3.

Mária

Ezen írások először is rendkívül nagy figyelmet szentelnek 
Mária személyének. Részletesen leírják születésének körül
ményeit. Ehhez a mintát Sámuel születése szolgáltatta, ahogy 
arról ISám  1-2 beszámol. Mária anyja is innen kapta az Anna 
nevet. Apjának, Joachimnak neve viszont Zsuzsanna főijétől 
származik (Dán 13). Joachim gazdag is, jámbor is, csak az a 
bánata, hogy nincs gyermeke. Végül, mikor a többiek emiatt 
nem engedik, hogy áldozatot mutasson be az Úrnak, szégye
nében és kétségbeesésében kivonul a pusztába. Anna, a fele
sége, eközben otthon bánkódik meddősége és férje eltűnése 
fölött. Miután mindkettejüknek megjelenik egy-egy angyal, 
és közli, hogy Anna szülni fog, Joachim megindul haza a me
zőről, Anna pedig elébe megy. így Jeruzsálem egyik kapujá
ban, az Aranykapuban találkoznak4. Ezt a jelenetet a festészet 
nagy előszeretettel ábrázolja, gondoljunk csak Giotto híres 
freskójára.

A Jakab prótoevangéliuma egyik kézirati variánsa szerint 
(és valószínűleg ez az eredeti) Anna Joachim távollétében 
fogant (az angyal a mezőn levő Joachimnak múlt időben ad
ja  tudtára: „feleséged méhében fogant”), vagyis Mária foga- 
nása csodálatos módon történt. Szeplőtelen fogantatásának 
dogmáját IX. Pius pápa hirdette ki 1854-ben, ünnepe dec. 8- 
án van. Anna hét hónappal később szüli meg gyermekét. A 
tény, hogy nem kilenc hónapra születik, szintén az esemény 
különleges voltát bizonyítja. Ennek megfelelően Mária szü
letését szept. 8-án ünnepeljük, Kisboldogasszony napján5. 
Szülei egy éves korában bemutatják Máriát a templomban 
(ennek ünnepe nov. 21), három éves korától kezdve pedig a 
templomban él, közben angyalok táplálják. Mikor eléri a ser
dülő kort nem maradhat ott tovább, ezért a papok összehív
ják  Izrael összes özvegy férfiját, mindegyikük hoz a kezé
ben egy botot, és amelyikük botjából galamb röppen fel, azé 
lesz a feladat, hogy magához vegye és őrizze M áriát (a mo
dellt e jelenethez Szám  17,16-28 szolgáltatja, ahol Áron 
vesszeje hajt ki). Az isteni választás természetesen Józsefet 
jelöli meg, aki már öreg és felnőtt fiai vannak. Az apokrifek 
ily módon oldják meg azt a problémát, hogy az evangéliu
mok helyenként Jézus testvéreiről beszélnek (Mt 13,55-56; 
Mk 6,3).

Jézus születése

Jézus születésének előzményeit az apokrifek nagyjából a 
kanonikus evangéliumok alapján írják le, némiképpen kiszí
nezve és ötvözve a Lukácsnál és Máténál található elbeszélé
seket. A születés körülményeit azonban sokkal részletesebben 
beszélik el, és itt megjelenik néhány számunkra fontos mo
mentum.

Először is Jakab prótoevangéliuma, és az ezt követő Psze
udo-Máté szerint Jézus nem istállóban, hanem barlangban 
születik. Figyeljük meg, hogy a kanonikus evangéliumok se
hol sem mondják egyértelműen, hogy Krisztus istállóban szü
letett volna, és úgy tűnik létezett olyan ősi hagyomány, mely 
barlangról tudott, amint ezt Jusztinosz, második századi gö
rög apologéta is tanúsítja6.

Krisztus megszületését nagy fényesség megjelenése kíséri, 
és így a barlang szimbolikája is nyilvánvalóvá válik: a világot 
jelképezi, melybe akkor érkezik meg Krisztus, a világ vilá
gossága. Ugyanezen a szimbolikán alapul az is, hogy a kará
csonyt, Krisztus születésnapját a téli napfordulókor ünnepel
jük. Pszeudo-Máté ügyesen összekapcsolja a barlang-motívu- 
mot a Lukácsnál szereplő jászollal: Mária a szülést követő 
harmadik napon bemegy egy istállóba, és gyermekét a jászol
ba helyezi, az ökör és a szamár pedig leborulva imádja. Itt je 
lenik meg tehát az újszülött kis Jézus két hűséges társa, amit 
oly jó l ismerünk a képzőművészeti ábrázolásokból, és akik 
nem hiányozhatnak egyetlen templomi betlehemből sem.

Az apokrifek különös gondot fordítanak Mária szüzességé
nek bizonygatására. Nem elsősorban a szülés előtti szüzes
ségről van szó, hanem arról, hogy mi történt a szülés alatt és 
után. Erről a kanonikus evangéliumok semmit sem monda
nak, sőt mint feljebb láttuk, Lukács is, Máté is mintha meg
hagyná a lehetőségét annak, hogy Jézus megszületése után 
Mária Józseffel valódi házasságban élt. Az apokrifek a maguk 
módján igyekeznek bizonyítani, hogy Mária a szülés alatt és 
után is szűz maradt. Ez az állítás, melyet 649-ben az I. 
Lateráni zsinat mond ki dogmaként, először feltehetőleg Ja
kab prótoevangéliumában jelenik meg. Ebben a műben, és 
Pszeudo-Máténál is, Szalómé, a bába tanúsítja ezt a tényt, aki 
magánál a szülésnél nincs jelen (az apokrifek mind hangsú
lyozzák, hogy a szülés fájdalommentesen és bába nélkül zaj
lott), utána viszont kételkedésében odáig megy, hogy megta
pogatja Mária testét. Az Ézsaiás felemelkedése viszont annyi
ra hangsúlyozza Mária szüzességét, hogy a doketizmus7 vét
kébe esik. Jézus születését ugyanis a következő módon írja le: 
„Történt, amikor magukban voltak (ti. Mária és József), hogy 
Mária egyszer csak felnézett, és egy kis gyermeket látott, és 
megijedt. Amikor pedig az ijedtség elmúlt, kiderült, hogy mé- 
he olyan, mint korábban volt, még mielőtt fogant volna8”.

2 E művek magyar fordítását lásd Adamik Tamás (szerk.), Csodás evangéliumok. (Apokrif iratok), Budapest, 1996.
3 Adamik Tamás (szerk.), Apokalipszisek. (Apokrif iratok, 3), Budapest, 1997, pp. 47-62.
4 Az Aranykapu csak Pszeudo-Máténál szerepel.
5 Érdekes, hogy ez a részlet csak Jakab prótoevangéliumában van meg. Pszeudo-Máténál Mária annak rendje s módja szerint 
kilenc hónapra születik. Itt tehát a nyugati hagyomány nem ez utóbbit követi, hanem közvetlenül Jakab prótoevangéliumára 
megy vissza.
6 Párbeszéd a zsidó Trüphónnal 78,5-6.
7 Az az eretnek irányzat, mely szerint Krisztusnak csak látszat-teste volt, s így valójában a keresztfán sem szenvedett.
8 Apokalipszisek, i. m., p. 61.
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A mágusok érkeztének és Heródes haragjának leírásakor az 
apokrifek arra is választ adnak, hogyan éli túl Keresztelő 
Szent János a betlehemi gyermekgyilkosságot: anyja, Erzsé
bet elmenekül vele, és mikor már nem tud hova menni, egy 
hegy fogadja magába őket. Zakariást azonban Heródes kato
nái megölik. Van olyan történet is, mely szerint a kis Keresz
telő Szent János a pusztában él Erzsébettel, amikor pedig 
édesanyja meghal, Mária és a kis Jézus felhőn odarepülnek 
hozzá, segítenek neki eltemetni Erzsébetet, és megtanítják ar
ra, hogyan tud megélni egyedül a pusztában9.

Jézus gyermekkora

Pszeudo-Máté beszámol a szentcsalád egyiptomi tartózko
dásának részleteiről: a vadállatok mind szolgálnak nekik, sőt 
háziállatok is kísérik őket, mivel megvalósult az a paradicso
mi állapot, melyről Ézsaiás próféta jövendölt; a kis Jézus 
megparancsolja egy pálmafának, hogy hajoljon le Máriához, 
mert az enni szeretne gyümölcséből, s jutalmul egy angyal át
viszi a fa egyik ágát a Paradicsomba, hogy ott elültesse; az 
egyik város templomában az összes bálvány leborul, amikor 
Mária a kisgyermekkel belép, s ennek hatására a város kor
mányzója megtér. A paradicsomi állapotok helyreállításáról 
szóló részlet egyedül itt bukkan elő, a másik két történet 
azonban feltehetőleg szájhagyomány útján teijedő és jól is
mert legendára megy vissza, mert sok egyéb forrás is hozza.

Ezek a motívumok, bár Nyugaton is ismertek, elsősorban az 
egyiptomi kereszténységben élnek tovább, ahol máig is szá
mon tartják a szentcsalád útjának minden állomását.

Tamás gyermekségevangéliuma a legkorábbi, számunkra 
ismert írás, mely a gyermek Jézus életének eseményeit úja le 
öt évestől tizenkét éves koráig. A szerző vagy szerzők Jézus
ról alkotott elképzelései távolról sincsenek összhangban az 
evangéliumokból kapott képpel. A kis Jézus isteni hatalmá
val, melyet lépten-nyomon gyakorol, igazi csapás környeze
tére és szüleire nézve: azokat a gyermekeket, akik valamiben 
ellenére tesznek, a szavával megöli, igaz később feltámasztja 
őket is és még sok más személyt; a tanítókat a kétségbeesés
be kergeti, mert rájuk bizonyítja tudatlanságukat, szülei pedig 
meglehetősen értetlenül és tehetetlenül állnak mindezzel 
szemben. így csak örülhetünk annak, hogy ez az apokrif nem 
volt nagy hatással sem a keresztény gondolkodásra, sem a 
művészetekre, bár a középkor folyamán feltehetőleg szívesen 
olvasták, amint ezt a sok fordítás és recenzió is bizonyítja, to
vábbá az, hogy végül még Pszeudo-Máté evangéliumához is 
hozzácsatolták.

József személye az isteni gyermek és az istenszülő anya 
mellett jócskán háttérbe szorul, sőt az apokrifek gyakran kis
sé ügyefogyottnak ábrázolják. Pszeudo-Máté szerint József 
öreg és alacsonysorsú, ezért nem is mer jelentkezni, mikor a 
papok keresnek valakit, akinél elhelyezhetik Máriát. Mint ács 
sem valami sikeres: a rosszul méretezett darabokat a gyermek 
Jézus csodával hozza helyre, amit az arab gyermekségevan
gélium meg is indokol: „Mert bizony Józsefiiek nem volt túl 
sok tehetsége az ácsmesterséghez”10.

Az elmondottak alapján azzal a problémával szembesü
lünk, hogy az általánosan ismert és elfogadott keresztény ta
nítás bizonyos részletei nem történeti tényeken, hanem legen
dákon alapulnak, ahogyan ez különösen nyilvánvaló Mária 
életének eseményeivel kapcsolatban11, és szemére vethetnénk 
elődeinknek a történeti és kritikai szemléletmód hiányát. Kér
dés azonban, hogy ezzel a keresztény gondolkodás és hit 
nyeme-e. A  modem Szentírás-magyarázatban egyre inkább 
eluralkodik az a tendencia, mely az evangéliumokban szerep
lő leírások történetiségét tagadja, és mindössze szimbolikus 
jelentést tulajdonít nekik. így lassan megtudjuk, hogy Jézus 
nem is Betlehemben született, napkeleti bölcsek sem jöttek, 
nem volt gyermekgyilkosság és egyiptomi menekülés sem. 
Még az sem igaz, hogy a tizenkét éves Jézus a templomban 
tanított volna. Ezzel a fajta értelmezéssel szemben talán sok
kal kevésbé hamisítjuk meg az evangélium szellemét, ha to
vábbra is tiszteljük Annát és Joachimot, még ha nem is így 
hívták Mária szüleit, ünnepeljük Kisboldogasszony napját, 
amikor betlehemet készítünk, és a jászolban fekvő kisded 
mellé odaállítjuk a szamár és az ökör figuráját.

Pesthy Mónika12

9 „A kis Jézus és a gyermek Keresztelő János ” (ford. Adamik Tamás), Vigilia 2001/12, pp. 892-895.
10 Csodás evangéliumok, i. m., p. 41. Szent Józse f liturgikus tiszteletének halvány je le i csak a VIII. - IX . sz.-tói kezdődően tűn
nek fel. Ünnepét (márc. 19.) először IV. Sixtus pápa (1471-1484) vette fe l  a naptárba. Józse f haláláról viszont különböző vál
tozatokban fennmaradt egy nagyon szép történet, lásd Csodás evangéliumok, i. m., pp. 73-83.
11 így Mária mennybevételének dogmája is kizárólag apokrifeken alapul, hiszen erről a kanonikus iratok semmit sem mondanak.
12 A Zsámbéki Apor Vilmos Katolikus Főiskola Teológiai Tanszékének tanára, a Magyar Patrisztikai Társaság elnökségének 
tagja.
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Beszéd Urunk 
Jézus Krisztus születésére1

Szent Á goston  (354-430)

1

Évenkénti visszatérésével ma is megünneplésre ránk virradt 
Urunk Jézus Krisztus születésnapja, amelyen az igazság a 
földről kélt fel (vö. Zsolt 85/86,12), és a naptól származó nap 
a mi napunkon született meg: örüljünk és örvendjünk rajta! 
(.Zsolt 117,24).

Mert amit nekünk az akkora fenség alázata megad, az a ke
resztények hitéé, messze van a vallástalanok szívétől, mert Is
ten ezt elrejtette a bölcsek és okosak elöl, és kinyilatkoztatta a 
kisdedeknek (Mt 11,25). Ragadják meg tehát az alázatosak Is
ten alázatosságát, hogy az oly nagy segítséggel, mint gyönge- 
ségének igásjószága eszközével2, Isten fenségére jussanak.

Azok a bizonyos bölcsek és okosak viszont, miközben Isten

fenségét keresik, és alázatosságát nem hiszik, amazt veszítik 
el, és ezért emezekhez sem érnek el, üresek és hívságosak, gő
gösek és fennhéjázok, mint valami huzatos közegben az ég és 
a föld között inganak. Mert bölcsek és okosak, de evilágé (vö.
1 Kor 3,10 kk.), nem azé, aki által a világ lett.

Mert ha meglenne bennük az igaz bölcsesség, megértenék, 
hogy mi Istené és ki Isten, hogy lehetséges a test felvétele Isten

részéről, hogy testté sem változhat; felfognák, hogy felvette azt, 
ami nem volt, és megmaradt annak, ami volt: az emberben eljött 
hozzánk, de el nem szakadt az Atyától, azt megtartotta annak, 
ami, és megjelent nekünk annak, ami mi vagyunk, és a gyermek
testbe a hatalom költözött, de az evilági súly nem nyelte el.

Az egész világ az Ő műve, aki az Atyánál megmaradt, a 
Szűz szülése is az Ő műve, aki hozzánk eljön.

Mert hisz a Szűz Anya szolgáltatta hatalmának jelét, ki 
ugyanúgy Szűz volt a foganás előtt, amint Szűz volt a szülést 
követőn, a férfi csak látta, de terhességének nem ő volt az oka, 
férfisálját hord méhében, férfi közbejötté nélkül.

Annál boldogabb és csodálatosabb, mivel termékenységgel 
van megajándékozva, de érintetlensége vesztesége nélkül.

Azok az okosak e nagy csodát inkább képzelgésnek, mint 
ténynek szeretnék tartani. Ezért mivel Krisztusban, az Isten
ben és az emberben hinni nem tudnak, az emberit megvetik, az 
istenit, mivel le nem nézhetik, nem hiszik.

Minél megvetendőbb nekik, annál kedvesebb legyen ne
künk a test az Isten-Ember alázatosságában.

Minél lehetetlenebbnek tűnik őnekik, legyen annál istenibb 
nekünk a Szűz szülése az ember megszülésekor.

2.

Ezért hát buzgón összegyűlve és kellő ünnepélyességgel ül
jük  meg az Úr születését. Örvendjenek a férfiak, és örvendez
zenek a nők: a férfi Krisztus született, a Szülött asszonytól va
ló, megtiszteltetése ez mindkét nemnek.

Változzon át immár a második emberré az, aki az elsőben az
előtt megátkozott volt. A halálra szedett rá egykor minket az 
asszony, asszony szülte most az életet nekünk (yö.Ter 3,16 kk.).

Megszületett a bűn testének hasonlatossága (Róm 8,3)3, 
amely megtisztítja a bűn testét.

Nem azért született tehát, hogy a test megint bűnbe essék, 
hanem hogy a természet éljen, vesszen a bűn. Mert bűn nélkül 
született az, akiben újjászületik az, aki bűnben volt. Szent
gyermekek4, kik kiváltképpen úgy döntöttetek, hogy Krisztust

1 Sermo 184. Forrás: Vanyó László (szerk.), Az egyházatyák beszédei Krisztus-ünnepekre. I: Karácsonyi ünnepkör. (Ókeresz
tény Örökségünk), Jel Kiadó, Budapest. 1995, pp. 101-106. A szerkesztőség köszöni a Kiadónak a közléshez való szíves hoz
zájárulást.
2 „A gyengeségben kifejeződő betlehemi alázat ...támasz és segítség a hívőnek, aki éppen ezáltal ju t  el Isten dicsősége fe lis
merésére. ”
3 „Ágoston gondosan különbséget tesz: Krisztus a bűn testének hasonlatosságát vette fel, de nem a bűn testét. A kifejezés ‘bűn 
teste’nem jelenti, hogy a test önmagában a bűn forrása lenne, csak annyit, hogy a bűn uralma alatt áll, annak áldozata az át
eredő bűn következtében. Krisztus embersége kivétel ez alól. "
4 „A folytatásból kiderül, hogy a mindkét nembeli aszkétákat, szerzeteseket szólítja meg így. A  'gyermek'a szexuális közöm
bösség és érdektelenség jelképe már a Tamás-evangéliumban és a későbbi aszketikus írásokban. ”
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követitek, most örvendjetek, mert házasságra nem törekedte
tek! Hisz hozzátok sem házasság által jön el az, akit követve 
megtaláltatok, hogy megadja nektek annak megvetését, ami 
által világra jöttetek.

Mert testi kapcsolatból jöttetek a világra, amely mellőzésével 
érkezett Ő a szellemi menyegzőkre. Megadta a menyegzők 
megvetését nektek, kiket kiváltképpen menyegzőkre hívott! 
Ezért nem kerestétek hát azt, amiből születtetek, mert minden
nél jobban szerettétek Őt, aki nem így született.

Örvendjetek hát szent szüzek: Szűz szülte nektek azt, akivel 
romlás nélkül jegyességre léptetek, akit szerettetek, azt ugyan
is sem foganva, sem szülve el nem veszíthetitek!

Örvendjetek igazak5, mert a titeket igazzá tevő születése ez! 
Örvendjetek gyengélkedők és betegek, az Üdvözítő születése 
ez! Örvendjetek foglyok, mert Megváltótok születése van! Ör
vendjenek a szolgák, az Uralkodó született ma! Örvendjenek a 
szabadok, a Szabadító születése van! Örvendjen minden ke
resztény, mert Krisztus születése ez!

3.

Ezt a napot a világnak az Anya szülötte ajánlotta, aki az 
Atya Szülötteként az összes századot megalkotta.

Annak a születésnek nem lehetett anyja, ennél a születésnél 
nem volt szükséges az ember, aki apa.

Megszületett tehát Krisztus az Atyától és az anyától, egy
szerre apa és anya nélkül. Az Atyától Szülött Isten, az Anyától 
szülött az ember; anya nélkül az Isten, apa nélkül az ember.

Az ő nemzetségét ki fo g a  elbeszélni {Íz 53,8), akár azt, 
amely időtlen, akár azt, amely magtalan, amazt, mely kezdet 
nélküli, emezt, mely példa nélküli. Azt, mely soha nem volt, 
hogy ne lett volna, ezt, mely sem előtte, sem utána elő nem 
fordult soha. Azt, amelynek nincsen vége, ezt, amelynek ott a 
kezdete, ahol a vége6.

Méltó volt hát, hogy próféták hirdették azt, ki születni fog, 
az egek és az angyalok pedig azt, aki megszületett.

A jászolban az feküdt, aki magában foglalta a világot, egy
szerre volt gyermek és Ige.

Kit az egek is képtelenek voltak befoglalni, azt egy asszony 
hordta ölében, ő uralta Királyunkat, ő hordozta azt, akiben 
mind benne vagyunk, a mi kenyerünket ő szoptatta.

Ó kinyilatkoztatott gyöngeség, és csodálnivaló alázat, 
melyben ott rejlett az egész istenség!

Hatalma kormányozta az Anyát, akinek alávetette gyermek
ségét, és igazságával táplálta azt, akinek emlőit szopta.

Tegye teljessé bennünk ajándékát az, aki esetlenségeinket 
magára venni nem vonakodott, és Isten fiaivá tegyen bennün
ket Ő, aki érettünk akart Emberfiává lenni.

Fordította Vanyó László

Dr. Vanyó L ászló
( 1942- 2003)

Szomorú szívvel vettük tudomásul, hogy a magyar teológia, és különösen a patrisztika, kiemelkedő alakja, dr. 
Vanyó László, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanára 2003. au
gusztus 3-án Budapesten életének 62. évében váratlanul elhunyt.

Vanyó László professzor úr 1942. február 12-én született Bódvaszilason. 1960-ban érettségizett Budapesten a Kép
ző- és Iparművészeti Gimnáziumban, majd 1966-ban diplomázott a Képzőművészeti Főiskola festő szakán. Ezután éle
tében új irány, de mégis következetes változás történt, katolikus papnak jelentkezett az Egri Főegyházmegyébe. Teo
lógiai tanulmányait a Budapesti Hittudományi Akadémián végezte. 1971-ben szentelték pappá, 1972-ben védte meg 
doktori tézisét „Nüsszai Szent Gergely antropológiája” címmel. 1972-1974 között a római Pápai Magyar Intézet ösz
töndíjasa és a római Patrisztikus Intézet, az Augustinianum, hallgatója. Ugyanitt 1974—75-ben meghívott előadó. 1975 
szeptemberétől a Budapesti Hittudományi Akadémia Ókeresztény Irodalom és Dogmatörténet tanszékvezető profesz- 
szora lett. Hatalmas felkészültségével ekkor kezdi meg az Ókeresztény írók  patrisztikus sorozat szerkesztését, melyet 
egészen haláláig irányított. Összesen 18 kötet látott napvilágot a Szent István Társulatnál, melyből az utolsó Nüsszai 
Szent Gergely műveit tartalmazza. Nemzedékek sorát oktatta papok és világi hallgatók közül és szerettette meg velük 
az egyházatyák korát, tanítását és műveiket. Tanítványai közül számos professzor, intézetvezető és püspök került ki. 
Egy olyan korban, amikor a teológiai művek kiadását korlátozták, áttörést jelentett a patrisztikus kötetek és egyetemi 
jegyzeteinek megjelenése nemcsak az egyházi, hanem a világi értelmiség körében is. Nemzetközi szinten elismertsé
gét jelenti a tíz éven át tartó nemzetközi teológia bizottsági tagság és egy hónappal halála előtt a Pápai Akadémiába 
való beválasztása.

Bár Vanyó László professzor úr már nem lehet közöttünk, műve mégis folytatódik, és Magyarországon immár egy
re többen készek arra, hogy az általa lerakott alapokról kiindulva az egyházatyák óriási gazdagságát bemutassák.

Kránitz Mihály7

5 „Az 'igazak’ ...csak az Úr ‘kisebb 'parancsait kötelesek megtartani, de ők nem mondanak le mindenről. "
6 ,, Ezzel Krisztus születésénekpéldátlanságát és abszolút egyszeriségét mondja ki. ”
7 Tanszékvezető tanár a PPKE Teológia Karán.
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B e t í e f t e m
Ugye, milyen romantikus? Boíjú, szamár és bárányok közt, 

szalma illatú, belehelt, meleg hangulatú istállóban fekszik bé
késen egy kicsattanó egészségnek örvendő, dundi csecsemő, 
akinek fényálja máris beragyogja az egész világot: „Dicsőség 
mennyben az Istennek... ”

És a realitás? Hogyan történhetett még? Vér, szülési fájdal
mak, vajúdás... fölmerülő egyéb bonyodalmak: politikai szoron- 
gattatás, a szülést megelőző utazás fáradalmai, a higiéné problé
mája, az éjszaka hidege és kiszolgáltatottsága, az emiatt szűnni 
nem akaró ideges gyereksírás, az újabb menekülni kényszerülés 
tudatából fakadó szülői stressz, ami aztán esetleges anyatej-hi- 
ány okozta alultápláltságba torkollik. A lelkileg megviselő, soro
zatosan átvirrasztott éjszakák, majd a családon belül lappangó 
bizalom-bizalmatlanság kérdése. Teljes létbizonytalanság...

„Az Ige Testté lett... ” Hús-Vér valósággá. Nem hazudik illu
zórikus világot, nem show-man, aki idealisztikus ígéretekkel tö
mi tele az emberek fejét. Az ő betleheme nem falra akasztható, 
vagy a karácsonyfa alá állítható statikus kép, ahol tulajdonkép
pen már minden készen áll: középen, közvetlenül a jászolban 
fekvő gyermek mellett áhítatos képet vágó hölgy és annak (bi
zonytalan státuszú) félje... Aztán még egy utolsó tereprendezés: 
esztétikusán, egymástól megfelelő távolságban helyükre kerül
nek a bárányok; néhány pásztor és imádásra leboruló király...

Az ő betleheme inkább a tehénlepény-szagú valóság: meg
próbáltatások, kérdések, örömmel vegyült aggodalom, párbe
széd- és kiútkeresés... akkor és ott... itt és most.

Izraelben, Jeruzsálem közelében fekszik a túlnyomórészt 
keresztény hitű palesztinok lakta Betlehem nevű város. Hatal
mas bazilikája már messziről szembeötlő. Naponta ezrek for
dulnak meg benne, hogy láthassák: „Az Ige itt lett Testté" -  
ahogyan azt a bazilikában rejlő kis barlangot mindenestül be
takaró márványba vésett latin folirat hirdeti. Márvány, arany, 
tömjénfüst: homályban a valóság. Már nem érzékelünk sem
mit ama őspillanat valódi színeiből, hangjaiból, szagokkal te

lített ízeiből, testi érintéseiből, lelki rezdüléseiből...
Sterilizálódtunk. 2003-ban -  itt, jólétünk ,jászol(akol)- 

melegében” . Nincs többé fülünk a Hallásra, szemünk a 
Látásra...(?). Pedig lehet, hogy csak vissza kell térnünk ,3etle- 
hem”-be, s ki kell lépnünk a „betlehemi” utcákra, hogy szembe
süljünk a világon bárhol föllelhető, növekvő számú, vegetáló, 
több milliónyi „betlehemi gyermek” életével, akik csak akkor 
tudnak adni „békességetföldön az embernek", ha ők maguk 
emberhez méltó és erőszakmentes világban nőhetnek föl.

„Ébredj, ember, mély álmodból... ” -  énekeljük minden év 
adventjében ezt is ... m egszokásból^). Pedig:

„Nem hagyhatjuk abba a kutatást,
És az lesz a kutatásunk vége,
Ha megérkeztünk oda, ahonnan elindultunk 
És először ismerjük fö l  azt a helyet. ” (T. S. Eliot)

Mindannyiunknak igazi fölébredést -  karácsonyi megszü
letést: hogy kirakat-bazilikáink mélyén, a bebetonozott már
ványtáblák prése alól fölszabadulhasson a bennünk élő-érző- 
testté lett Ige. Megéri.

Buday Kornélia1

1 A European Society o f  Women in Theological Research alelnöke.

nrtW iH hm iW riihH llÉ ü^l

1 0 2003/6



E G Y H Á Z  É S  T Á R S A D A L O M

A Magyarországon 
forgalomban íévő katolikus 
nittankönyvek zsidóságképe

(F élreértések  és félrem agyarázások) 2. rész1

A Názáreti Jézus

Vizsgált hittankönyveink közül több is úgy mutatja be Jé
zust, mintha korához, népéhez és annak vallásához nem sok 
köze lenne. Pedig még az evangéliumi híradás is utal rá, hogy 
nyolcnapos korában körülmetélték, és negyvennapos korában 
bemutatták a Templomban. (Lev 12; vö. L k  2,21-24). 
Elsőáldozásra készülő gyermekeink ehhez képest a következőt 
olvashatják:, A  názáreti Jézus közel 2000 évvel ezelőtt, időszá
mításunk kezdetén élt Palesztinában, a zsidók országában2”. 
Körülmetéléséről sehol sem esik szó, templomi bemutatásáról 
is csak nagyon szórványosan. Több hittankönyv viszont 
hosszan értekezik a Mária, József és Jézus alkotta szeretetkö- 
zösségről, mint ideális keresztény „szent család”-ról3.

A vizsgált hittankönyvek ugyanakkor szívesen foglalkoz
nak azzal a történettel, mi szerint Jézus 12 éves korában, a 
jeruzsálem i Templomban úgy belefeledkezett a törvénytu- 
dókkal folytatott haláchikus vitába, hogy családja és az 
egész zarándokcsoport távozása teljesen elkerülte a figyel
mét. Nem zárható ki, hogy mindez nem több korabeli jám 
bor zsidó toposznál, ami gyakran előforduló képet, fordula
tot, ill. történetet jelent. Az izraelita hagyomány több hason
ló történetet is ismer4. A  katolikus hittankönyvek szerzői 
ugyanakkor ezt az eseményt úgy kommentálják, hogy Jézus 
itt nyilvánította ki először istenségét, m ivel Istent nyilváno
san Atyjának nevezte. így értelmezi a történteket a Katoli
kus Egyház hivatalos katekizmusa is5. Nos, ebben az időben 
a zsidó vallásos irodalomban az „Atya” szó m ár gyakran 
szerepel JHVH jelzőjeként, semmiképpen sem jelzi tehát a 
vele való azonosság kinyilvánítását az, ha valaki Atyának 
szólítja őt6. Az eredeti híradás nagy valószínűséggel mind
össze annyit kíván hangsúlyozni, hogy Jézus Tórában való 
jártassága és elhivatottsága magára vonta a leghíresebb tör
vénytudók figyelmét, annak ellenére, hogy Izrael távoli vi
dékéről jött, és még bar micvó7 sem volt. Képzeljük magunk 
elé a jelenetet! A szülők több napi járóföldről visszatérnek Je

ruzsálembe, és megtalálják a gyermeket a Templomban, Izra
el bölcseinek a társaságában. Szemrehányást tesznek neki, mi
re a kisfiú azt feleli, hogy neki sokkal inkább az Atya dolgai
val kell törődnie, mint bármi mással. No már most, ha ennek 
a válasznak olyan olvasata is lenne, hogy „nem ti vagytok az 
igazi szüleim, egyedül Isten az atyám, én azonos vagyok vele, 
és csak az ő dolgaival vagyok hajlandó törődni”, nem valószí
nű, hogy ezt Izrael bölcsei szó nélkül hagyták volna. Az, hogy 
egy -  zsidó szempontból -  istenkáromlásnak is minősíthető 
mondat minden kommentár és szankció nélkül elhangozhatott

Jézus — A z Isten-Ember

1 A z első rész az Egyházfórum 2003/5. számában je len t meg.
2 Elsöáldozók könyve, Budapest, 1986, p. 13.
3 Pl. ibid., p. 142-143.
4 Dávid Flusser, Jézus az ókori zsidó történelem és irodalom tükrében, Budapest -  Jeruzsálem, 1995, p. 18.
5 A Katolikus Egyház Katekizmusa, Budapest, 1993, p. 118.
6 Újvári Péter (szerk.), Zsidó lexikon, Budapest, 1929, p. 414.
7 A bar micvó olyan izraelita férfi, aki már elmúlt 13 éves. Ettől kezdve kell ugyanis betartania a vallási előírásokat.
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a Szanhedrin -  jobbára farizeus -  tagjainak a fiile hallatára, 
egyáltalán nem tekinthető valószínűnek. (Mikor Jézus 18 év
vel később Názáretben kinyilvánította Messiás-voltát, földijei 
kis híján ledobták a hegyről.)

Az evangéliumi gyermekségtörténetek itt véget érnek. Jé
zus fiatal férfikorával kapcsolatban, katolikus hittankönyve
inkben két utalást találtam, de csak az egyiket tartom témánk 
szempontjából említésre méltónak. Ez így hangzik: „Jézus fi
atal korában megtartotta a vallási előírásokat, filaktériát hor
dott és részt vett a zarándoklatokon8”. Ez a mondat arra enged 
következtetni, hogy Jézus felnőtt korában már nem gyakorol
ta Izrael vallását, ami egyáltalán nem igaz.

Az evangéliumokban ezután már csak a 30 éves Jézussal 
találkozhatunk. 30 éves volt ugyanis, amikor tanítani kezdett. 
A valóságban nincs ennek semmilyen különös oka; mindösz- 
sze az, hogy a korabeli Izraelben nem lehetett vallástanító, aki 
még nem múlt el 30 éves. Ehhez képest olvashatunk ilyen in
terpretációt is: „A Mennyei Atya akarta úgy, hogy Fiát csak 
felnőtt korában ismerjék fel igazán9”.

Keresztelő János

Különösen fontos tudnunk, hogy Keresztelő János tevé
kenysége a Jordánnál és a keresztség szentségének kiszolgál
tatása a mai egyházi gyakorlatban két teljesen különböző do
log. Félreértésre adhat okot, hogy János tevékenységéről 
szólva gyakran még bizonyos zsidó források is „keresztelés”- 
ről beszélnek10, holott az adott helyzetben nyilvánvalóan 
másról volt szó.

Mózes harmadik könyvének -  azaz a Leviták könyvének -  
15. fejezete rendelkezik arról, hogy aki rituálisan tisztátalan
ná lesz, ki kell mosnia minden ruháját, és meg kell fiirödnie 
tiszta, élő vízben, hogy ismét részt vehessen a közösség litur
gikus alkalmain. A rituális fürdő héber neve mikve; a mikvébe 
járás pedig a zsidó vallásgyakorlat elengedhetetlen része 
mind a mai napig. Ám hasonlóan Izrael hitbeli és erkölcsi tör
vényeihez -  melyek az évszázadok folyamán változtak, fej
lődtek, egyre árnyaltabbá és mind mélyértelműbb üzenetek 
hordozóivá váltak -  a rituális előírások értelmezése sem állt 
meg a Pentateuchosban megadott értelmezésnél. A mikve 
használata a szöveg írásba foglalása idején valószínűleg nem 
jelentett többet a rituális tisztátalanságtól való megszabadu
lásnál. Néhány száz évvel később a qumráni esszénusok 
azonban már azt tanították, hogy a bűn mint erkölcsi kategó
ria rituális értelemben is tisztátalanná teszi az embert, azaz 
élő vízbe kell bemerítkeznie annak, aki korábbi bűnös csele
kedeteivel szakítani kíván11. Az utóbbi 2000 év diaszpóra-zsi
dóságának körében pedig már arra is sok példa van, hogy 
nemcsak a rituálisan, vagy erkölcsileg tisztátalan férfiak és 
nők keresik fel a mik\’ét, hanem azok is, akik gyengének ér
zik magukat, és transzcendens segítségre van szükségük -  pl. 
valamely nagy horderejű vállalkozás, házasságkötés stb.

Keresztelő János — A Hírnök

előtt. Azt hiszem nem tévedünk, ha a folytonosság alapján 
feltételezzük, hogy efféle gyakorlat már a 2000 évvel ezelőt
ti Palesztinában is létezett.

Jánosnak tehát minden valószínűség szerint köze volt a 
qumráni ‘szektához’, de nem lehet tudni, hogy mennyi ideig 
élt Qumránban -  és élt-e ott egyáltalán. Az viszont eléggé 
szembetűnő, hogy qumráni értelemben tekintette mikvének a 
Jordánt, noha szembehelyezkedett a ‘szekta’ kirekesztő, a kí
vülállókat megvető felfogásával -  mindenkinek hozzáférhe
tővé téve a megtérést és a bemerítkezést.

Az eddig elmondottakból arra következtethetünk, hogy Jé
zus, mielőtt saját élete és az üdvtörténet legnagyobb vállalko
zásába kezdett volna, felkereste szentéletű rokonát, Jánost, 
hogy az ő jelenlétében és az ő áldásával induljon el küldetését 
teljesíteni. Az evangéliumi híradások számot adnak arról, hogy 
János az első pillanatban nem értette, milyen bűn vagy rituális 
tisztátalanság terheli Jézust, ám Isten Lelke vezetésével azon
nal rájött, hogy rokona most kezdi betölteni messiási küldetését. 
Ezért is mondta róla több tanítvány füle hallatára, hogy „íme az 
Isten báránya, aki hordozza a világ bűneit” (Jn 1,29).

Kár, hogy ezen a ponton kénytelenek vagyunk feltételezé
sekre hagyatkozni, hiszen a vonatkozó szakirodalom zsidó és 
keresztény ága között nincs áthallás. A források vagy a mikve 
történetéről és a mikve-használat szabályairól beszélnek, 
vagy egy olyan Jánosról, aki már sokkal inkább keresztény, 
mint zsidó, és nem „bemerít”, hanem „keresztel”.

Nem baj, ha egy katolikus hitoktató mindezt nem tudja, az 
viszont baj, ha úgy véli, hogy Jézus csak addig volt zsidó, 
amíg meg nem „keresztelkedett” a Jordánban. A vizsgált hit
tankönyvek ezt az állítást ilyen markánsan sehol sem tartal
mazzák, viszont az általuk adott magyarázatok a fenti értelme
zést teljességgel nem is záiják ki -  már csak azért sem, mert 
az evangéliumi híradások a nem-zsidó olvasó számára félre- 
érthetőek. A hittanosoknak adott magyarázatok közül egyet 
idéznék csupán: „János .. .megkeresztelte az elébe járulókat,

8 Katolikus hit és erkölcs, Győr, é. p. 16. A „filaktéria" a vallásos zsidó férfiak által használt imaszíjak és imasál 
összefoglaló görög neve. A szó magyarázata, fordítása az idézett hittankönyvben nem található.
9 Elsőáldozók könyve, i. m .,p. 145.
10 Dávid Flusser, i. m., pp. 27-31.
11 Uo., p. 28.
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hogy ezáltal erkölcsileg megtisztuljanak, és méltók legyenek a 
mennyek országára, amit majd Krisztus nyit meg előttük12” 
(nem szorul bizonyításra, hogy ezt a János előtt megjelenő, 
bűnbánó izraeliták közül senki sem gondolta így).

A mózesi törvény

Az evangéliumok Jézus nyilvános működésével kapcsolat
ban is tartalmaznak félreérthető és egymásnak ellentmondó 
utalásokat. Olvasásuk közben gyakran úgy tűnik, hogy Jézus 
szembehelyezkedett a mózesi törvénnyel, másutt pedig ő maga 
jelenti ki, hogy a törvényből egyetlen jód (azaz a héber ábécé leg
kisebb betűje) sem veszhet el, és hogy ő a törvényt nem eltö
rölni, hanem betölteni jött. A korabeli messiásváró, apokalipti
kus mozgalmak, amelyek közül -  egy darabig úgy tűnt, hogy -  
Jézusé csak az egyik, olykor valóban sajátos módon értelmez
ték a haláchát. Úgy vélték, hogy JHVH elsősorban nem az elő
írások aprólékos megtartását válj a el tőlük, hanem azt, hogy őt, 
valamint felebarátaikat (e kifejezés jelentése vita tárgya volt) 
szeressék és szolgálják. Ennek megfelelően Jézus nem különül 
el a bűnösöktől és a rituális értelemben tisztátalanoktól, az er
kölcsi tisztaságot pedig mindenképpen fölébe helyezi a rituá
lis tisztaságnak. Helyteleníti a válást, amit a Törvény m eg
enged, a szombat megtartásának dolgában azonban az ő vé
leménye közelebb áll a Tóra előírásaihoz, mint a korabeli 
gyakorlathoz13. Jézus tehát minden valószínűség szerint a 
főparancs teljesítését értette a „törvény betöltésé”-n.

Lássuk most, hogyan hangzik ez hittankönyvíróink tolmá
csolásában: „Jézus megtartotta a zsidó vallásból mindazt, 
amit Isten örökérvényűen adott, kiegészítette azonban saját 
tanításával és példájával14”. „Jézus idejében Mózes törvénye 
képezte a zsidó társadalom alapját. Mivel Jézus szembesze
gült vele, hogy kifejezze Isten igazi akaratát, sokan szembe

im ádkozó zsidók — Ragaszkodás a hagyományokhoz

szálltak vele.15” „A zsidóknál tilos volt a szábbáton (sic!) 
gyógyítani. Úgy tűnik, Jézus csak azért is gyógyított szómba^ 
tón, pedig tudta, hogy ez milyen felháborodást vált ki. ...Aira 
tanított vele, hogy a vasárnap nem csak az istentisztelet, ha
nem az irgalmas szeretet napja is.16”

Nem ismerhető meg az evangéliumokból az az érvelési 
mód és magatartásforma sem, amely a zsidó törvénymagya
rázók, vagy laikus vallástanítók, írástudók vitáit jellemezte -  
és bizonyos mértékben jellemzi mind a mai napig. Jézus jeru- 
zsálemi írástudókkal folytatott vitáinak kemény hangneme 
megtévesztheti a mai keresztény olvasót, holott ezek a viták 
nem gyűlöletből fakadtak, és nem is vezettek gyűlölethez. 
Sokkal inkább hasonlítottak a középkor lovagi tornáihoz, 
mint az ellenreformáció korának hitvitáihoz, ahol a vesztes 
gyakran végezte máglyán vagy gályapadon.

A judaizmus sokfélesége

Jézus idejében a zsidóság vallási tekintetben több irányzat
ra oszlott -  a szamaritánusokon kívül természetesen.

A köznép körében a legnagyobb tekintélynek a farizeusok  
örvendtek. Népszerűségük oka széleskörű bibliaismeretük, 
jámbor és a haláchikus előírásokat minden pontban betartó 
életmódjuk, valamint a római hatóságokkal szemben tanúsí
tott, gyakori bátor helytállásuk volt. Istentől ihletettnek tekin
tették a héber Biblia minden iratát -  vagyis Mózes öt köny
vét, a próféták írásait, valamint a történeti és a bölcsességi 
könyveket —, de az írott tan mellett nagy fontosságot tulajdo
nítottak a szóbeli tannak is. Hittek abban, hogy a történelem 
egy nap véget ér, ekkor a halottak feltámadnak, és JHVH 
megítél minden embert a cselekedetei szerint. Ezután a jók 
örökké Isten jelenlétében, boldogságban élnek majd, a gono
szok pedig a kárhozat poklában gyötrődnek. Várták a Messi
ást, de úgy gondolták, hogy JHVH Felkentje csak akkor jön 
el, amikor a világon minden zsidó ugyanolyan jámbor és tör
vénytisztelő lesz, mint ők.17

Aszadduceusok)sahorskgkró\ és bátor helytállásáról nem 
maradtak fenn legendák. Ezt a csoportot jobbára gazdag pa
pok és arisztokraták alkották. Csak Mózes öt könyvét fogad
ták el Istentől ihletettnek, vagyis nem hittek sem a holtak fel
támadásában, sem az utolsó ítéletben. A  Messiás eljövetelé
nek kérdésében is meglehetősen szkeptikusak voltak.

A vallási kérdésekben döntési joggal bíró hivatalos testület, 
a Szanhedrin, hetven köztiszteletben álló írástudóból állt, akik 
részben a farizeusok, részben pedig a szadduceusok közül ke
rültek ki. Ezek a férfiak nemcsak a Tórát ismerték kiválóan, 
hanem egy sor -  akkor még jórészt szóbeli -  kommentárt is. 
Tanácskozásaik és vitáik a jeruzsálemi Templom erre a célra 
kijelölt csarnokában nyilvánosak és népszerűek voltak. Testü
letük semmiben sem hasonlított a mai római Tanítóhivatalhoz, 
de még egy teológiai akadémia tekintélyes előadói karához

12 Katolikus hit és erkölcs, i. m„ p. 22.
13 Everett Ferguson, A kereszténység bölcsője, Budapest, 1999, pp. 433-434.
14 Bajtai Zsigmond, Régtől szólt hozzánk az Úr (Ószövetség), Pécs, 1989, p. 7.
15 Katolikus hit és erkölcs, i. m., p. 11.
16 Bajtai Zsigmond: Tartsd meg a parancsokat!, Pécs, é. n., p. 64.
17 A mai judaizmus konzervatív és ortodox csoportjai a farizeus irányzat szellemi örökösének tartják magukat.
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sem. Lehetett ugyanis bármiről másként vélekedni, ha az ille
tő vitázó fél a maga igazát az írások alapján bizonyítani tudta. 
A  pluralizmus a zsidó gondolkodás lényegéhez tartozik, „zsi
dó egyház” nem létezik, és soha nem is létezett. A Templom
ban még az is megtörtént, hogy farizeus folytatott késhegyig 
menő vitát egy másik farizeussal, de lehetséges volt az is, 
hojry egy távolról Jeruzsálembe zarándokolt, az írás ismeretét 
autodidakta módon elsajátított rabbi a sarokba szorított egy 
vagy több nagyhírű, bölcs törvénytudót.

Az esszénusok csoportját leginkább az önként vállalt asz- 
kézis jellemezte. Szegények voltak, kétkezi munkából éltek, 
nem tartottak rabszolgákat, és sokan közülük még csak meg 
sem házasodtak.18 Sosem zarándokoltak Jeruzsálembe, mert 
véleményük szerint a főpapi körök erkölcstelen életmódjuk
kal és Róma-barát politikájukkal megszentségtelenítették a 
Templomot. Két Messiást vártak -  egy királyt meg egy főpa
pot -  és hitték, hogy megérik az ítélet napját, amikor minden
ki bűne, ill. igaz és hűséges volta nyilvánvalóvá válik.

A zelóták csoportja a mai vallásos fanatikusokkal mutat lel
ki rokonságot. Az irányzat alapítója galileai volt, és azzal a 
meggyőződéssel indította meg a mozgalmát, hogy az idegen 
hatalom kifiistölésében minden eszköz megengedett, beleértve 
a terror eszközeit is. Akcióik sok bosszúságot okoztak a római 
szolgálatban álló katonáknak és hivatalnokoknak. Király- 
Messiást vártak, aki majd élükre áll és felszabadítja Izraelt.19

A korabeli zsidóság többsége ugyanakkor nem tartozott 
egyik irányzathoz sem. Az emberek saját közösségük, lakó
helyük keretei között gyakorolták a vallást, így az írás isme
rete és magyarázata, valamint az előírások betartása dolgában

Qumrán

nagyon sok vélemény és gyakorlat létezett egymás mellett. 
Galileában pl. több olyan szentéletű férfi is működött tanító
ként, gyógyítóként, ördögűzőként, akik sok követőt vonzot
tak. Néhányuk neve is ismert. Ezek a tanítványi közösségek 
lázas messiásvárásban és végítélet-várásban éltek, csodákban 
hittek és csodákra vártak, a vallási előírások aprólékos betartá
sát másodlagosnak tekintették. Az általuk képviselt vallásgya
korlatot „karizmatikus judaizmus”-nak is nevezhetjük.20

Még ennél is tarkább képet mutatott a diaszpóra zsidósága. 
Zsidó kolóniát lehetett találni ebben az időben már a Római Bi
rodalom minden nagyobb városában, Alexandriában, Kisázsi- 
ában, a görög városokban, Rómában stb., és az itt élő izraeliták
-  noha elzarándokoltak Jeruzsálembe, valahányszor csak tehet
ték -  héberül már nemigen tudtak. Többségük görögül beszélt 
még a zsinagógában is, vagy annak a népnek a nyelvén, amely
nek a területén élt. A palesztinai zsidóság körében ismert vallá
si irányzatoknak -  talán a zelóta-mozgalom leszámításával -  
megvoltak a képviselőik a diaszpórában, ugyanakkor a diasz
póra zsidósága, helyzeténél fogva, könnyebben szívta fel a 
judaizmustól idegen, pogány vallási képzeteket, mint a Palesz
tina területén élők. Megfigyelhető ugyanakkor egy ezzel ellen
tétes irányú folyamat is: igen sok pogány kezdte úgy vélni, 
hogy az izraeliták stabil egyistenhite és törvényei biztosabb 
alapot adhatnak a számukra, mint bármi más, ami lehetőség
ként kínálkozik. Betértek ezért a judaizmusba és a helyi zsidó 
közösségbe. Őket nevezzük prozelitáknak.21

Azért értekeztem erről a témáról ilyen hosszan, mert sze
rintem hittankönyvíróink ezen a ponton meglehetősen sok hi
bát követnek el. Jézus minden vitapartnerét ellenségként mu
tatják be, az őt lenéző és valóban ellenségként kezelő cso
portról általánosítanak a „farizeusok és írástudók”-ra, ezekről 
pedig minden kortárs zsidóra.22 Szeretnék bemutatni néhány 
példát fenti állításom igazolására:

„Jézus származására nézve zsidó volt. .. .Nemzete megle
hetősen elbizakodott volt. Isten népének tartotta magát, or
szágát pedig az ígéret Földjének. Azonban értékein, az egyis- 
tenhiten és viszonylag magasabb erkölcsi felfogásán nem 
akart más népekkel osztozkodni. Gyűlöltek mindent és min
denkit, aki bármi formában is veszélyeztette országukat...23” 

„...sokféle ember került kapcsolatba Jézussal: a tanítvá
nyok, ...a  nép, aki hallgatta és követte őt, végül pedig ellen
ségei, a farizeusok és írástudók.24”

„A farizeusok a legvallásosabb embereknek számítottak 
Zsidóországban. Ez egy vallási irányzat volt. Külsőségeiben 
kínos pontossággal tartották be vallásuk előírásait.25”

„A farizeusok ...szívük mélyén azonban nem szolgálták 
Istent, és nem törődtek embertársaikkal.26” „Farizeusok -  apró-

18 A qumráni közösség tagjai is minden valószínűség szerint esszénusok voltak.
19 Josephus Flavius, A zsidók története, Budapest, 1983, pp. 442-445.
20 Vermes Géza, A zsidó Jézus, Budapest, 1995, pp. 78-103; Naftali Kraus (szerk.), A Talmud bölcsei, Budapest, 1993, pp. 
39, 49-51.
21 Hahn István, A zsidó nép története, Budapest, 1996, p. 60.
22 Nem vitatom, hogy e gondolatmenet kialakításában az evangéliumok segítségükre vannak, fő leg  a János-evangélium, 
amelyet manapság egyes zsidó körökben „ antijudaista evangélium "-ként emlegetnek.
23 Hitünk és életünk, Budapest, 1974, p. 70.
24 Katolikus hit és erkölcs, i. m., p. 23.
25 Bajtai Zsigmond, Jézus evangéliuma, Pécs, é. n., p. 92.
26 Katolikus hit és erkölcs, i. m„ p. 11.
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Az utolsó vacsora -  Közösségben

lékos pontossággal ügyeltek a törvény formális betartására, 
annak lényegével viszont nem törődtek. Megvetették és ki
használták a népet, mégis nagy tekintélyük volt a nép köré
ben.” „Az egyszerű nép nyomorán és megtévesztettségén 
csak a Messiás utáni reményteli várakozás enyhített.”27

„Előbb a választott nép fiait hívta Jézus, de azok nem hit
tek benne és nem követték.28”

Érintőlegesen ebbe a problémakörbe tartozik az is, aho
gyan számos magyar hitoktató és szentbeszédet mondó lel
kész a Templom megtisztításának történetét interpretálja. Hit
tankönyvi idézettel ezt az állítást nem tudom alátámasztani, 
de gondolom, minden olvasóm hallott már efféle interpretáci
ót. Veszélyes tévedésről van szó, mert alkalmas arra, hogy be
lőle kiindulva a hallgatóság a zsidókban pénzimádó, a Temp
lomban is kereskedő, haszonleső népet lásson.

A téves következtetés oka részben az, hogy ha valakiben a 
templom fogalmához a csend, a tisztaság, a szépség és a ma
gasztos áhítat asszociálódik, nem tudja botránkozás nélkül tu
domásul venni, hogy minderről Jézus idejében a jeruzsálemi 
Templomban szó sem volt. A Templom gigantikus mészár
székként működött, benne naponta többször mutattak be a pa
pok bűnért való -  azaz véres -  áldozatot. Mivel pedig az ál
dozatot bemutatni kívánó izraeliták gyakran többnapi járó
földről, keserves és veszélyekkel teli útról érkeztek, nem volt 
elvárható, hogy a leölni kívánt állatokat lakóhelyükről hozzák 
magukkal. Az ő dolgukat segítették azok a kereskedők, akik 
a templomhegyen pénzváltással, valamint a megfelelő minő
ségű áldozati állatok áruba bocsátásával keresték a kenyerü
ket. Mindez természetes volt, rajta, azaz a Szentély mellett 
folyó alkudozáson, valamint az állatkereskedéssel járó lár
mán és piszkon senki sem botránkozott meg.

Jézus sem ezek miatt emeli fel a szavát, hanem azért, mert az 
ókori szokásnak megfelelően a jeruzsálemi Templom is búvóhe
lyül szolgált a törvény elől menekülőknek; benne senkit nem

volt szabad megölni, vagy az igazságszolgáltatás kezére adni 
valakit. Az ókori Izrael történelme során ezzel a joggal sokan 
visszaéltek, legismertebb volt köztük a véreskezű, trónbitorló 
Atália, akinek történetét a.Királyok 2. könyvének 11. fejezetében 
olvashatjuk. Fel kell tételeznünk, hogy Jézus kortársai között is 
többen voltak, akik köztörvényes bűnözőként a Templom falai 
között húzták meg magukat, és abból éltek, amire az adott hely
színen lehetőségük nyílt. Ha nem így lett volna, Máté evangéliu
ma nem adná a Templomot megtisztító Jézus szájába Izajás és Je
remiás keserű szavait:, A z én házam imádság háza, ti pedig azt 
rablók barlangjává tettétek” (Mt 21,13; vö. íz  56,7 és Jer 7,11).

Az utolsó (széder) vacsora

Jézus földi életének utolsó széder vacsoráján, az elfogása 
és a kivégzése előtti estén történt néhány dolog, ami miatt a 
kereszténység ezt az alkalmat rendkívüli jelentőséggel ruház
za fel. Az evangéliumok híradása most is szűkszavú, Jánosé 
pedig kifejezetten hiányos. Csak az derül ki belőle, hogy az 
előírt liturgiához képest mi történt, és mi hangzott el másként.

A széder vacsora a pészách hetének első rituális együttléte 
a zsidó családok, ill. közösségek számára, mivel ekkor veszi 
kezdetét a kovásztalan kenyerek nyolc napig tartó ünnepe. A 
vacsora közben a szertartást vezető családfő vagy közösség
vezető, elbeszéli az egyiptomi tíz csapás és az Egyiptomból 
való csodálatos szabadulás történetét. Ezalatt az asztalnál 
ülők (a szédervezetö vei közösen) elfogyasztják a törvény ál
tal erre az alkalomra előírt sült bárányhúst, keserű füvekkel 
(=ffiszerekkel) és kovásztalan kenyérrel29. Étkezés közben a 
résztvevők négy pohár bort isznak meg, amelyek közül a má
sodik az úgynevezett áldás pohara, más szóval haggáda ke
hely. Miután a szédervezetö elmondta a kehely fölött az ál
dást, mindnyájan töltenek és isznak, majd pedig ünnepélye
sen letörnek egy darabot a terítékük mellett lévő kovásztalan 
kenyérből és elfogyasztják30. Ezután befejezik a vacsorát, di
csőítő zsoltárokat énekelnek, megisszák az utolsó kehely 
bort, és véget vetnek az együttlétnek. Ha a szédervezetö jára
tos a héber Bibliában, esetleg hivatásos rabbi, az áldás kely- 
hének bora és a kis darab kovásztalan kenyér elfogyasztása, 
valamint az étkezés fő része között vallásos tartalmú történe
teket mond, vagy hosszabb-rövidebb tanítást ad.31

Mivel az úgynevezett „utolsó vacsorá”-n a szédervezetö 
Jézus volt, ezen az estén az áldás kelyhének kiürítése után 
hangzottak el azok a szavak, amelyeket mi, keresztények, az 
„Oltáriszentség alapításáénak, ill. az „úrvacsora szerezteté- 
sé”-nek tekintünk. Azt, hogy a halálba induló Jézus konkré
tan, vagy szimbolikusan értette-e, hogy „ez az én testem”, „ez 
az én vérem”, nem érdemes firtatni, mivel a zsidó vallásos 
gondolkodás komplex, vagyis a konkrét és a szimbolikus kö
zött nem érzékeli a különbséget32.

27 Uo.,p. 7
28 Elsőáldozók könyve, i. m., p. 218.
29 Újabban, az Európában élő zsidók nem bárányhúst, hanem sült csirke szárnyat és kemény tojást esznek retekkel és 
tormával.
30 Néhány hászid közösségekben az a szokás, hogy a szédervezetö maga osztja ki a szabadulás örömének eme szimbólumait.
31 Halljad, Izrael!, Budapest, 1988, pp. 80-83.
32 A zsidó közgondolkodás szerint azért van 613 parancs a Tórában, mert ugyanennyi csont és ér van az emberi testben. Vagyis

2003/6 15



E G Y H Á Z  É S  T Á R S A D A L O M

Van az evangéliumokban konkrét és áttételes utalás is arra, 
hogy Jézus és tanítványai, ama bizonyos estén, hagyományos 
széder vacsorán vettek részt. A konkrét utalás az, hogy zsol
tárokat énekelve hagyták el a vacsora színhelyét; az áttételes 
pedig, hogy a szédervezetőnek, egészen a legutóbbi időkig, a 
szertartás alatt szegetlen és varratlan imaköpenyt, úgyneve
zett tálit-ot kellett viselnie. Jó okunk van feltételezni, hogy 
Jézust, a vacsorát követően, még aznap éjjel elfogták, és 
tálitja volt az a köntös, amelyre a keresztet őrző katonák más
nap sorsot vetettek.

Hogyan tárgyalják mindezt hittankönyveink? Többnyire az 
evangéliumokban is olvasható mondatokkal találkozhatunk 
bennük, némi magyarázó szöveg kíséretében. A  magyaráza
tok azonban nem a széder lefolyásáról adnak felvilágosítást, 
íme néhány példa:

„Jézus már korábban is előre jelezte ezt a titkot. Megígér
te, hogy mennyei kenyeret fog adni: a saját testét.33”

„Jézus, szenvedése előtt, amikor utoljára együtt vacsorá
zott apostolaival, ünnepélyesen felajánlotta életét a Mennyei 
Atyának áldozatul, hogy fogadjon vissza minket szeretetébe. 
Ekkor rendelte Jézus az Oltáriszentséget.34”

„Isten imádásának egyik legrégebbi formája az áldozatbe
mutatás. Az áldozatbemutatáskor valamit felajánlunk, oda
ajándékozunk Istennek, akitől mindent kapunk. A mi áldoza
tunk Jézus Krisztus.35” Ezt a gyakorlatot a zsidóság és az ős
egyház nem ismeri. A pogány görög és germán istentisztele
teken volt szokás, hogy az áldozatbemutatáson részt vevők 
megszentelés céljából saját ételeiket, használati tárgyaikat, 
ill. értéktárgyaikat tették az oltárra.

Jézus elítélése és kivégzése

Jézus perének és keresztre feszítésének problémaköre va
lószínűleg az egyik legkritikusabb pontja a keresztény-zsidó 
párbeszédnek annak ellenére, hogy ma már közismert: Jézus 
elítélése és kivégzése törvénytelen volt a zsidó jog  szempont
jából. De lássuk először, miért ítélték halálra?

A zsidó joghatóság Jézus idejében alá volt vetve a római
nak, vagyis politikai okból nem ítélhetett halálra senkit, és ki
zárólag vallási kérdésekkel foglalkozhatott. Javasolhatta bi
zonyos személyek kivégzését, de csak akkor, ha politikai ter
mészetű vád (is) volt az illető ellen. Jézus heródespárti, 
szadduceus és a főpap családjához tartozó kortársai igyekez
tek békés viszonyban lenni a megszálló rómaiakkal, ezért ké
szek voltak politikai természetű vádat koholni akárki ellen, 
aki hatalmukat veszélyeztette. Gyűlölték Jézust, mert egyre 
szélesebb körben tette nyilvánvalóvá, hogy Messiásnak tekin
ti magát (ünnepélyesen, a zakariási próféciának megfelelően 
vonult be Jeruzsálembe, elfogadta a „Dávid Fia” címet stb.), 
tekintélyüket az egyszerű nép előtt igencsak megtépázta, és 
már Jeruzsálemben is egyre többen voltak, akik hittek benne.

A K ereszthalál -  A Feltámadás előzménye

Céljuk tehát először Jézus elszigetelése, majd likvidálása 
volt. Tervük végrehajtásában segítségükre sietett az a tény, 
hogy a korabeli judaizmusban központi Messiás-koncepció 
nem létezett. A Messiás többnyire JHVH Felkentjeként, üd
vözítőként és szabadító ként jelent meg -  de a részletkérdé
sekben nem volt egyetértés a különféle vallási csoportok kö
zött, mint ahogyan erre már korábban is utaltam.

A galileai apokaliptikus mozgalmak a Messiást a végidőt 
meghirdető prófétának képzelték, aki felemeli a szegényeket, 
megvigasztalja a szomorkodókat, meggyógyítja a betegeket, 
és bocsánatot ad a bűnökre. Az evangéliumokban Jézus ön
magát ilyen prófétai Messiásnak jelenti ki. Gyakran nevezi 
magát „íiú”-nak is, ám ezt a szót nyilván csak metaforikus ér
telemben használja, és az Istennel való, rendkívül mély sze- 
retetkapcsolatát jelöli vele. Az „Isten fia” megjelölés Jézus 
korában egyébként sem volt messiási cím. Az intertestamen- 
tális zsidóság a szent és igaz embereket nevezte így. A „Mes
siás” és az „Isten Fia” csak az I. század második felében vál
tak szinonimákká az ősegyház szóhasználatában, az írásba 
foglalt evangéliumok és a páli teológia hatására.36

Hasonló a helyzet két másik felségjelzővel is. Ezek az „em
berfia” és az „úr”. Egyszerű megszólításként is előfordul mind
kettő a korabeli arámi köznyelvben, noha „úr”-nak csak tiszte
letreméltó személyeket -  pl. rabbikat -  szólítottak, „emberfiá”- 
nak viszont akárkit. Ez utóbbi jelzőt a szinoptikus evangéliu
mokban Jézus gyakran alkalmazza önmagára, többnyire az

ha teljesen Istené vagyok, egész testemmel és egész lelkemmel betöltőm a Törvényt. Amit teszek, az az én testem és az az én 
vérem.
33 Tomka Ferenc, Nagykorúság Krisztusban, Budapest, é. n., p. 91.
34 Elsőáldozók könyve, i. m., p. 53.
35 Dicsérjétek az Urat!, Eger, 1992, p. 100.
36 Vermes Géza, i. m., pp. 247-254.
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„ember” szinonimájaként -  az ellene folytatott per során azonban, 
Dániel prófétai látomására hivatkozva, messiási címként is.

A legközismertebb, ószövetségi gyökerű messiási cím a 
„Dávid fia” volt. Jézus önmagára ezt sosem alkalmazta, de ha 
így szólították, nem tiltakozott.

Mindezeknek a felségjelzőknek a századforduló táján a ke
reszténység adott szintetikus értelmet.37

Jézus tehát Messiásnak jelentette ki magát, de olyan állítást 
egyik evangélium sem ad a szájába, amely szerint önmagát 
JHVH-val tette egyenlővé. Nem tehetett efféle kijelentést már 
csak a hallgatóságára való tekintettel sem. A zsidó monoteiz
mus ugyanis a babiloni fogság utáni időktől kezdve rendkívül 
szigorú. Tanításának értelmében egyetlen Isten van, aki látha
tatlan szellem, mindenható, és annyira kell tisztelni, hogy 
még a nevét sem szabad kiejteni. A Messiás-fogalom az óko
ri Izrael történelme során sajátos utat járt be: Izaiásnál (Kr. e. 
a VIII. században) még egyértelműen egy Istentől küldött, 
igazságos uralkodóról van szó, ám a későbbi írások egyre 
összetettebb funkciójú és transzcendensebb személyről be
szélnek. Az intertestamentális kor izraelitái számára -  ameny- 
nyiben egyáltalában várták a Messiást -  ő Isten képmása, 
rendkívüli képességekkel és feladatokkal felruházott képvise
lője, de nem isteni személy. Annak felismerése tehát, hogy Jé
zus valóságos embersége mellett valóságos Isten, folyamato
san alakult ki a keresztény teológiában. Végső megfogalma
zása az egyetemes zsinatoknak köszönhető.38

A Jézust halálra szánó papok és törvénytudók csoportja -  
mint ahogy azt az evangéliumokból mindnyájan tudjuk -  végül 
is elérte célját. Sikerült őt egy látványos, koncepciós perben 
halálra ítéltetni. A római polgárjoggal nem rendelkező politikai 
elítéltek és a lázadó rabszolgák halálnemét szánták neki...

A kereszten szenvedve Jézus, a korabeli zsidó jog által elő
írt formula használatával, kedves tanítványára, Jánosra, bízta 
özvegy édesanyja gondozását („Asszony, íme a te fiad.” „Fiú, 
íme a te anyád.” Jn 19,26-27) Mikor pedig érezte, hogy köze
leg a vég, imádkozni kezdte azt a zsoltárt, amelyet ebben az 
időben minden izraelita imádkozott a halálos ágyán. Kezdő 
sora igy hangzik: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el 
engem?” (M k  15,25; vö. Zsolt 22,2). Tovább imádkoznia 
azonban nem sikerült, kómába esett és meghalt. János evan
géliuma fontosnak tartja megjegyezni, hogy követői úgy te
mették el, „amint a zsidóknál szokás temetni” {Jn 19,40).

A fentiekkel kapcsolatos evangéliumi híradások elég rész
letesek, de nem mindenütt pontosak. Lássuk azért, hogyan 
fest mindez olyan szerzők megvilágításában, akik nem „ol
vastak hozzá” az Újszövetség tanúságtételéhez!

„...halálra ítélték, mert Isten Fiának vallotta magát.39” 
„Emberfia, Isten Fia -  Jézus nem kezdhette működését az

zal, hogy ő Isten. ...Ezért olyan címekkel illette magát, ame

lyek az ószövetségi Bibliában csak kivételesen vonatkoztak 
Istenre: ‘Isten Fia, Emberfia’. Amikor aztán eljött megváltó 
halálának ideje, a hivatalos zsidó egyház legfőbb képviselői 
előtt ezeknek a címeknek a messiási címmel együtt kifejezet
ten isteni jelentést adott. Ezért végezték ki.40”

„‘Ha megmondom is, nem hiszitek el. De az Emberfia 
mostantól fogva a hatalmas Isten jobbján fog ülni.’ Erre vár
tak, végre megfogták. A zsidó szóhasználat szerint ezzel Is
tennek mondta magát.41” „A főtanácsnak ...elég volt tudatni 
a néppel, hogy Jézus Istennek mondta magát.42” „Jézus isten
ségébe vetett hitükért adták életüket az apostolok.43” „Jézus 
kereszthalála és az Atyától való elhagyatottság érzésének vál
lalása szeretetének, szentháromságos életének csúcsa: O, aki 
magára vette minden ember sorsát, most a szenvedésben és 
elhagyatottságban vergődik az emberi sorsok -  a bűn, az Is
ten-nélküliség, a fájdalom -  súlya alatt.44”

Jézus sírba tételének körülményeihez egyetlen katolikus 
hittankönyv sem fűz kommentárt.

Eltávolodás a judaizmustól

Jézus feltámadása után követői elég sajátos helyzetbe kerül
tek, ami előre jelezte a judaizmustól való folyamatos eltávolo
dásukat. Eleinte természetesen nem érzékelték, hogy amiben 
élnek, az egy új vallás csírája. Jézus temetése után a kíséreté
ben lévő asszonyoknak pl. eszébe sem jutott, hogy megszeg
jék a szombatot, és kedves halottjukat a nyugalom napján bal
zsamozzák be, és helyezzék végső nyugalomra. A tanítványok 
Sávuotig, azaz a következő zarándokünnepig haza sem men
tek Jeruzsálemből, és ha már ott voltak, a közös imádkozás 
idején mindig felmentek a Templomba. Vallásuk gyakorlásá
tól a pünkösdi esemény sem tántorította el őket -  lévén a 
nyelvcsoda a Hénoch-apokalipszisből minden zsidó előtt is
mert esemény. Ugyanakkor létezett egy szertartás, ami csak az 
övék volt: naponta házaknál találkoztak, zsoltárokat énekeltek 
és megünnepelték Jézus emlékezetét úgy, ahogyan azt ő élete 
utolsó széder vacsoráján meghagyta követőinek. Ettek a nevé
ben a közösség által megáldott kenyérből, és ittak a nevében a 
közösség által megáldott borból. Ennek még semmi köze nem 
volt a mai értelemben vett miséhez, de olyan szertartás volt, 
amelyben értelemszerűen nem vehetett részt az, aki Jézus Mes- 
siás-voltában és feltámadásában nem hitt.45

Említettem már, hogy a judaizmus nem ismer dogmákat, és 
hogy a pluralizmus a lényegéhez tartozik. Ezért tehát voltak 
belső villongások és viták a Jézust követő és nem követő zsi
dók között, nyílt összecsapásra azonban még egy darabig 
nem került sor. A főtanács időnként megverette és börtönbe 
záratta azokat, akik Jézus Messiás-voltáról prédikáltak, ké-

37 Paul Tillich, Rendszeres teológia, Budapest, 1996, pp. 319-321.
38 Benyik György, A messiási eszme, Szeged, 1993, pp. 17-18.
39 Elsőáldozók könyve, i. m., p. 151.
40 Bajtai Zsigmond, Jézus evangéliuma, i. m.. p. 41.
41 Uo.,p. 106.
42 Uo„ p. 109.
43 Tomka Ferenc, i. m., p. 51.
44 Uo„ p. 77.
45 Gerd Theissen, Az első keresztyének vallása, Budapest, 2001, pp. 171-712.
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sőbb azonban szabadon engedte őket. Nem volt egységes vé
lemény velük szemben, s a farizeus Gamáliel pl. nyíltan kiállt 
mellettük.

A  templompusztulás után (Kr. u. 70) és az azt követő évti
zedekben azonban a fiatal egyház számára már nem is volt túl 
fontos a főtanács véleménye. Az apostolok -  de főként Pál -  
hittérítő tevékenysége folytán ekkor Jézusnak már több po
gány származású követője volt, mint ahány zsidó. A keresz
ténnyé lett pogányok pedig a zsidó vallási előírásokat már 
nem látták fontosnak megtartani46.

A jeruzsálemi közösség vezetője, a Jézus feltámadását kö
vető évtizedben, Jakab apostol volt. Körülötte csoportosultak 
azok, akik mind eredeti vallásukat, mind pedig a 
Jézusba vetett hitüket meg akarták tartani. Őt 
Heródes Antippász 44-ben kivégeztette, s ez
után, egy hasonló gondolkodású -  és hasonló
an Jakab nevet viselő — férfi vette át tőle a 
szolgálatot. Ez a „második” Jakab Jézus roko
na volt. Közössége a már csírájában meglévő 
keresztény világ anyaközösségének számított, 
és a diaszpórában nagy tiszteletnek örvendett. Pál 
sokszor szervezett gyűjtést a támogatásukra 
(Róm 15,26-27; IK or 16,1-4).

Az Apostolok Cselekedetei, ill. a le
velek kevés információt tartalmaz
nak az apostolok további sorsáról.
A hagyomány azonban úgy tudja, 
hogy Péter Rómába került, ahol 
a zsidó kolónia jézushívő kö
zösségének legtekintélyesebb 
elöljárója lett. Néró végeztette 
ki, valamikor a 60-as években.

Mint már említettem, 70- 
ben a Titusz vezette római légiók 
felgyújtották és lerombolták a Templo
mot. A vallásukhoz hű zsidók több
sége áldozatul esett a katakliz
mának, az életben maradt tó
ratudósok azonban Johanan 
ben Zacháj vezetésével Jav- 
néba költöztek, és itt létre
hoztak egy iskolát. A Jézus
ban hívő jeruzsálemi zsidók 
ezzel szemben Pellába menekültek, és nem vállalták népük
kel a sorsközösséget. Ezt mózeshitű társaik igencsak rossz 
néven vették. A szakadék a Bar Kochba-féle lázadással (132- 
135) még tovább mélyült. A második század közepére fejező
dött be az a folyamat, amelyben az eklézsia és a zsinagóga 
végképp elszakadt egymástól. Ekkor a kereszténységről már

. .

mint minden szempontból önálló vallásról beszélhetünk. Mai 
értelemben vett Egyház természetesen nem létezett még, 
azonban gomba módra szaporodtak a helyi közösségek, alkal
maikat egyre több hívő látogatta.

A folyamatosan terjedő és erősödő új vallásnak az első szá
zadokban több központja is volt. Jeruzsálem és Róma mellett 
feltétlenül meg kell említenünk Alexandriát, Antióchiát, 
Efezust és Karthágót. Idővel azonban Róma szerepe megnőtt, 
a többieké pedig háttérbe szorult.

AIV. század végén a kereszténység a Római Birodalom hi
vatalos vallása lett. Ettől kezdve sem a konstantinápolyi szék
helyű császári udvarban, sem egyházi körökben nem nézték 

jó  szemmel, ha valaki egy másik vallás követője volt.
A judaizm ust pedig, mint egy „istengyilkos nép” 

vallását ezen belül is minősített gyűlölettel ke
zelték.

A kereszténység fokozatosan beleízesült a 
görög-latin kultúrába. I. századbeli zsidó hát
terét, Jézus és az apostolok zsidó mivoltát 

már nem tartotta lényegesnek.47
A katolikus hittankönyvekben ez a fo
lyamat kissé megszépítve és leegysze

rűsítve jelentkezik:
„A jeruzsálemi zsidó templomba

-  az apostolok -  továbbra is eljár
tak imádkozni, hiszen így látták 

Jézustól.48”
„Ha Krisztus tanításának 

követése csupán az Ószövet
séget tette tökéletessé, köve
tői megmaradnak a zsidó 
vallás körében. Annak csu
pán egy változatát jelentik. 

Ha pedig az evangéliumot el
fogadók új szövetséget jelentenek, 

önálló vallásként elszakadnak a zsidók
tól. ...Jézus egyháza e döntés 

után végleg elszakadt a 
zsidóságtól.49”

„Ennek a nagy kö
zösségnek, amit gyüle
kezetnek, egyháznak 
neveztek, Péter volt a 

vezetője.50” „Szent Péter Rómából kormányozta az 
Egyházat.51” „Péter halála után az egyházi primátus azt illeti 
meg, aki őt Róma püspöki székében követi.52”

Pál apostol -  A szétvállás eszmei előkészítője

Folytatás következik
Dr. Balogh Judit53

46 Az i. sz. 49-ben hozott apostoli döntés ez alól őket fe l  is mentette.
47 Jézus születésének időpontját is tévesen számították ki a zsidó naptár ismeretének hiányában.
48 Bajtai Zsigmond, Krisztus tanúi a történelemben, Pécsi püspökség, é. n., p. 9.
49 Bindes Ferenc, Üdvösségünk története, Budapest, 1991, pp. 89-90.
50 Bajtai Zsigmond, Jézus evangéliuma, i. m., p. 131.
51 Katolikus hit és erkölcs, i. m., p. 74.
52 Uo., p. 63.
53 A szerző középiskolai tanár. Teológiai képesítését a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerezte 2000-ben. A Keresztény- 
Zsidó Társaság és a Zsinati Klub tagja.
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Az Egyházon 
kívül is van üdvösség?

Bevezetés

A vallások közötti dialógus tematikája egyre inkább napi
rendre kerül. A keresztények mára megtanulták tisztelni más 
hagyományok lelkiségi kincseit is, és nyitottságot tanúsítanak 
más vallások iránt. Az utóbbi harminc évben radikális válto
zásoknak voltunk tanúi abban, ahogy az Egyház önmagát, il
letve a más vallásokkal való kapcsolatát értelmezi. Talán túl
zottan leegyszerűsítve azt is mondhatnánk, hogy az Egyház 
már nem monopolizálja többé az Istennel való kapcsolatot, 
nem tartja önmagát az isteni igazság egyedüli birtokosának, 
sem az üdvösség exkluzív közvetítőjének. Elfogadja, hogy a 
többi vallás is, mint az iszlám, a hinduizmus és a zsidó vallás, 
illetve a tradicionális vallások is sugározzák az isteni világos
ságot, és hogy ezeknek a vallásoknak a hívei is részesülnek az 
üdvösséghez szükséges kegyelemben. Természetesen ez a 
perspektíva kényes kérdéseket idéz elő az évszázados axió
ma, az „ extra ecclesiam nulla salus ” terén.

Ezzel az elvvel kapcsolatosan rengeteg kérdés merül fel. 
Ha tartjuk azt, hogy az Egyház az üdvösség egyedüli eszkö
ze, mi történik a többi keresztény egyházzal, nem beszélve a 
többi vallási hagyományról? Mi lesz az istentiszteletükkel, 
imáikkal, hitükkel? Ugyanakkor felvethetjük a „humanista” 
agnosztikusok, vagy az ateisták üdvösségének a kérdését is. 
Az Egyház szükségessége az üdvösséghez, a kereszténység 
egyediségének és Isten egyetemes üdvösségszerző működé
sének a kérdései mind felmerülnek ebben az összefüggésben.

Történeti áttekintés

Ennek a mondatnak nagyon gazdag a fejlődéstörténete, 
ezért csak egy nagyon leegyszerűsített bemutatásra korlátoz
zuk figyelmünket, a fontosabb történeti állomásait vizsgálva.

Az axióma gyökerei a III. század egyik kiemelkedő egyhá
zi írójához, Cyprianus, karthágói püspökhöz (kb. 248 -  258), 
vezetnek vissza bennünket. Később hivatalos egyházi doku
mentumokba is bennfoglaltatik. Fontos megjegyezni, hogy 
eredetileg az axióma csak az eretnekek és szakadárok sorsára 
utalt; tehát azokra, akik tudatosan, önhibájukból szakadtak el 
az Egyháztól. Az axióma értelme fokozatosan tágult, átter
jesztve ítéletét a zsidókra, majd a pogányokra, akik abban 
voltak hibáztathatok, hogy nem tértek át a kereszténységre.

Amerika felfedezése után a teológusok megvetik az „ imp
licit h it” teológiájának alapjait, ami szerintük elégséges az 
üdvösséghez azok esetében, akik nem találkoztak még az 
Evangéliummal. Ez az elmélet bennfoglaltatott már a Trentói

Zsinat (154-1563) megigazulásról szóló dekrétumában, a 
vágykeresztség tanításával (Denzinger1 1524).

A kijelentést 1832-ben XVI. Gergely pápa (1831—1846) 
szó szerint belefoglalta a Mirari vos kezdetű enciklikájába. 
IX. Pius (1846-1878) azonban 1863-ban már elfogadta, hogy 
azok, akik önhibájukon kívül legyőzhetetlen tudatlanságban 
maradnak az igaz Egyház mivoltát illetően, azok az Isten ál
tal szívükbe vésett természeti törvény előírásait követve ju t
hatnak el az üdvösségre.

XII. Pius (1939-1958), a Mystici Corporis c. enciklikájá- 
ban (1943) beszél arról, hogyan érhetik el az üdvösséget 
azok, akik nincsenek látható közösségben az egyházzal. Azt 
mondja, hogy öntudatlan kívánság és vágyakozás révén ren
deltetnek Krisztus misztikus teste felé (Denzinger 3821). 
Leonard Feeney amerikai jezsuita ellenvetése, aki az extra 
ecclesiam nulla salus elvének exkluzivista értelmezéséhez ra
gaszkodott, alkalmat szolgáltatott a Szent Officium egyik le
velére (1949. aug. 8-án a bostoni érseknek), amelyben elvetik 
Feeney értelmezését, és tisztázzák XII. Pius tanítását 
(Denzinger 3866-3872). Az exkluzivista paradigmát így az 
Egyházi Tanítóhivatal már 1949-ben, XII. Pius pápaságának 
idején elvetette. A levél megkülönböztet az egyházhoz való, 
üdvösséghez szükséges tartozás (necessitas praecepti) és az 
üdvösség elengedhetetlen eszközeinek szükségessége 
(intrinseca necessitas) között. Ez utóbbi tekintetében az egy
ház általános segítség az üdvösséghez (Denzinger 3867- 
3869). Legyőzhetetlen tudatlanság esetében elegendő az egy
házhoz tartozás implicit vágya, és ez a vágyakozás mindig 
megvan, amikor valaki Isten akaratához akarja alakítani a sa
já t akaratát (Denzinger 3870). A hit -  a Zsid  11,6 értelmében
-  és a szeretet viszont mindig belső szükségszerűséggel fon
tosak (Denzinger 3872).

Amint az a fenti rövid áttekintésből is kiviláglik a közép
kor óta ez az axióma sokszori átértelmezésnek volt a tárgya. 
Tizenhat évszázad teológiai reflexiójának során, minden ár
nyalatot magában hordozott, a szószerinti értelmezéstől 
(amely leegyszerűsítve annyit akart mondani, hogy az üdvös
séghez szükséges a katolikus egyházhoz való explicit tarto
zás) egészen egy enyhített értelmezésig, miszerint az üdvös
séghez elegendő az implicit vágy vagy a rendkívüli üdvös
ségközvetítő eszközök, amelyek azonban kevésbé biztosak.

A II. Vatikáni Zsinat meghatározó állomása volt ennek a 
fejlődéstörténetnek. Teljes metamorfózis helye volt a tanítás 
terén, és a későbbi praxis irányvonalát képezte más hagyo
mányok felé. A zsinat félretette az addigi védekező álláspon
tot, arra figyelve, hogy pozitív körülményeket biztosítson a 
jóakaratú emberek fogadására. A zsinat pozitív módon úgy

1 Heinrich Denzinger, Symboles et déjinitions de la fa i  catholique, Paris, 1996.
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fogalmazott, hogy az Egyház „szükséges az üdvösséghez” 
{Lumen gentium  14) vagy hogy az egyház „ az üdvösség egye
temes eszköze”, amelyet Krisztus azért alapított, hogy „a 
megváltás eszköze legyen minden ember számára”, és hogy 
„ az egység látható szentsége ” legyen mindannyiunk számá
ra. A zsinat átveszi az extra ecclesiam nulla salus kifejezést.

X II. Pilis -  A hatalom őrzője

Alkalmazása során azonban kimondottan a katolikusokhoz 
intézi szavait, és érvényességét azokra korlátozza, akik tud
nak arról, hogy az egyház szükséges az üdvösséghez. A zsi
nat úgy tartja, hogy ez az állítás a hit és a keresztség szüksé
gességén alapul, amit Krisztus maga mond ki. így folyama
tosságban van XII. Pius pápa tanításával, de világosabban ki
emeli a kifejezés eredeti buzdító jellegét.

XII. Pius pápával ellentétben a zsinat nem beszél a votum 
implicitum-ról (bennfoglalt vágy), és a votum fogalmát csak a 
katekumeneknek arra a kifejezett vágyára alkalmazza, hogy az 
egyházhoz tartozzanak {Lumen gentium 14). A nem-kereszté- 
nyeket illetően annyit mond, hogy különféleképpen rendelőd
nek Isten népéhez. A különféle módok szerint, melyekkel Is
ten üdvözítő akarata átfogja a nem-keresztényeket, a zsinat 
négy csoportot különböztet meg: az első a zsidóké; a második 
a muszlimoké; a harmadik azoké, akik vétlenek abban, hogy 

; nem ismerik Krisztus evangéliumát és az egyházat, de őszinte 
■ szívvel keresik Istent, és megpróbálják teljesíteni akaratát lel
kiismeretükben; a negyedik azoké, akik vétlenek abban, hogy 
nem jutottak még el Isten kifejezett ismeretére, de mégis meg
próbálnak igaz módon élni. {Lumen gentium 16).

Két új fogalommal találkozunk, amely azelőtt nem lelhető 
fel sem az egyházatyák, sem a Magisztérium tanításában. Már 
a Lumen Gentium első fejezetétől az Egyházat úgy mutatják 
be, mint az egység szentségét: ,, az Egyház Krisztusban mint
egy szentsége, azaz je le  és eszköze az Istennel való bensőséges 
egyesülésnek és az egész emberi nem egységének” (1,1).

A második a „ subsistit in ” kifejezés. Maga Ratzinger bíbo
ros is kiemelte ennek a fogalomnak az újdonságát és jelentő
ségét: „ Ezzel a kifejezéssel a zsinat eltér XII. Pius fogalmazá
sától, aki a Mystici corporis kezdetű enciklikában még úgy fo 
galmazott, hogy a katolikus egyház Krisztus egyetlen miszti
kus teste (est). A 'subsistit in ’és az ‘e s t’közötti különbségben

rejlik az ökumenizmus teljes problémája A bíboros hozzáte
szi: „A ‘subsistit in ’és az ‘e s t’ közötti különbségben az egy
házak közötti megosztottság drámája húzódik meg. Ámbár az 
Egyház egy és egyetlen alanyban marad fenn, egyházi való
ságok léteznek ettől az alanytól JUggetlenül is: a valódi helyi 
egyházakban és különböző egyházi közösségekben ”?

A zsinat előtti hagyományos egyháztan azonosította a tör
ténelemben már jelenvaló Isten országát az Egyházzal. Úgy 
tűnik, hogy a zsinat megőrizte ezt az azonosítást, azonban 
változtatott a szóhasználatban az Egyházhoz való tartozás, il
letve tagság kérdésében. Az egyházon kívüli személyekre 
szándékosan a rendeltetést (ordinantur) használta, és kerülte 
a vágyban való odatartozás fogalmát. A zsinat szerint más 
vallási hagyományok követői is elnyerhetik az üdvösséget Jé
zus Krisztus közbenjárása által anélkül, hogy bármilyen for
mában az Egyházhoz tartoznának; ugyanakkor az Egyház fe
lé orientáltak, mert benne találják meg az üdvösség eszköze
inek a teljességét (Lumen gentium 16).

Világos, hogy ezt az axiómát ma már nem lehet szó szerint 
érteni. Az újabb szerzők megjegyzik, hogy a hagyományos 
axióma egy nagyon ekkleziocentrikus álláspontot képvisel, 
amelyben az Egyház úgy jelenik meg mint az üdvösség egye
düli közvetítője. A teológiai reflexió ebben a kérdésben főleg 
a zsinat után mélyült el, de nincs egy egységes álláspont eb
ben a kérdésben.

Az Egyház mint az 
üdvösség biztosabb eszköze?

Egyes teológusok, még a zsinat után is, a misszió lényegét 
abban látták, hogy az üdvösség útjára vezetik azokat, akik 
még soha nem hallottak Krisztusról. Ők azt tartják, hogy ám
bár a nem keresztények eljuthatnának az üdvösségre saját 
vallásuk előírásait követve, jobb esélyük lenne rá az Egyhá
zon belül. Ezért az Egyház részéről súlyos felelőtlenség len
ne, ha nem ajánlaná fel nekik a legjobb utat.

Ez a megközelítés csak egy fenntartásokkal és feltételekkel 
tűzdelt hozzájárulás a zsinat világos tanításához, amely vi
szont elfogadta az üdvösség lehetőségét azok esetében is, 
akik kívül vannak az Egyház jogi határain. Ha Isten felajánl
ja  a nem keresztényeknek az üdvösséget saját vallásuk által, 
eléggé kicsinyes és valószínűtlen azt gondolni, hogy csak egy 
„fél esélyt” ad nekik az üdvösségre, miközben a kereszté
nyeknek megteremti az arra való optimális körülményeket és 
eszközöket.

Gyakorlati szempontból közelítve meg a problémát hozzá
tehetjük, hogy bármenyire növekedne is a keresztények szá
ma a jövőben, az Egyház mindig egy kisebbséget fog képez
ni a világ népességében. Tehát ez azt jelentené, hogy az em
beri lények legnagyobb része magára marad, hogy kevésbé 
hatékony és jó  eszközökkel munkálja az üdvösségét, mint az 
Egyház tagjai?!

Egyre több teológus tagadó feleletet ad erre a kérdésre. 
Az emberiség legnagyobb része nem lehet magára hagya
tott, cserbenhagyott ebben a helyzetben, hogy tökéletlen és 
kétséges hatékonyságú eszközökkel küszködjön az üdvössé-

2 Documentation catholique nr. 2157 (1997. ápr. 6), pp. 251-253.
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géért. Az üdvösség nem lehet könnyebben elérhető azok 
számára, akik az Egyházhoz tartoznak, mint azok számára, 
akik kívül vannak. Isten megváltó szeretete ugyanaz minden 
emberi lény iránt, bármilyen korhoz vagy földrajzi helyhez 
tartozna.

A zsinat utáni pápai dokumentumok

A zsinat után született dokumentumok nagyon különböző 
értelmezési árnyalatokat képviselnek. Csak a legfontosabb er
re vonatkozó dokumentumokra térek ki, megjelenési időrend 
szerint.

VI. Pál az Ecclesiam suam kezdetű enciklikájában beveze
ti a katolikus világba a dialógus szót, bár úgy tűnik, hogy ő 
még ragaszkodik a „beteljesülés elméletéhez”, annak hagyo
mányos, zsinat előtti értelmében.

II. János Pál már sokkal nyitottabb, teljesen pozitív maga
tartást tanúsít a más vallásokkal szemben. O a hangsúlyt a 
Szentlélek egyetemes és aktív jelenlétére helyezi a más vallá
sokban is.

A Dominum et vivificantem (A Szentlélek az Egyház és a vi
lág életében) kezdetű enciklikában (1986) a pápa a Szentlé
lek egyetemes működéséről szól. Ez a tevékenység az egész 
világra kiterjedő, minden időben, minden helyen és minden 
emberre kezdettől fogva, Krisztus születése előtt is és ma is, a 
Krisztus-esemény után „az Egyház látható testén kívül” is. 
,,A II. Vatikáni Zsinat, mely figyelm ét főként az Egyházra 
összpontosította, emlékeztet a Szentiéleknek az Egyház látha
tó testén túlnövő tevékenységére is. A zsinat szerint mindez 
nemcsak a Krisztus-hívőkre érvényes, hanem minden jóaka- 
ratú emberre is, kiknek szívében láthatatlanul munkálkodik a 
kegyelem. Mivel ugyanis Krisztus mindenkiért meghalt, s 
minden ember végső hivatása azonos, tudniillik isteni hiva
tás, vallanunk kell, hogy a Szentlélek mindenkinek fölkínálja  
a lehetőséget, hogy csak Isten előtt ismert módon csatlakoz
hassanak e húsvéti misztériumhoz” (53).

A Redemptoris Missio (1990) a missziós tevékenység fon
tosságáról és sürgősségéről beszél és kihangsúlyozza annak 
explicit kinyilvánítását, hogy Krisztus a világ megváltója 
(RM  5). A Krisztus által felajánlott üdvösség nemcsak belső, 
személyes, lelki, vagy egy más világhoz tartozó realitás, ha
nem inkább egy teljes üdvösség, ami az emberi lét minden di
menzióját érinti és átjárja, annak anyagi, lelki, történeti és po
litikai aspektusaiban (RM  11). Ez az üdvösség mindenkinek 
fel van ajánlva, de mindig Krisztus és Egyháza közvetítésével 
(RM  10). Ez az enciklika mondja ki először világosan, hogy 
Isten Országa egy olyan valóság, amely az Egyház határain 
túlra is kiteljed (RM  20).

A „Párbeszéd és igehirdetés” című dokumentum (1991), 
amelyet a Vallások közötti párbeszéd Pápai Tanácsa és A né
p ek  evangelizációjának Kongregációja együtt adott ki, túl lép 
mindazon, amit az addigi egyházi dokumentumok állítottak a 
mások üdvösségére vonatkozóan. Ebben a dokumentumban 
világosan kimondják, hogy minden vallás lehet az üdvösség 
helye: „konkrétan a saját vallási hagyományaikban fellelhe
tő jó  őszinte gyakorlása által és lelkiismeretük szavának a kö
vetése által válaszolnak pozitívan a más vallásúak Isten meg
hívására, és elnyerik a megváltást Jézus Krisztusban, még ak
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kor is, ha nem ismerik el vagy nem fogadják el öt mint meg
váltójukat” (29).

II. János Pál visszatér a „beteljesülés elméletére” néhány 
újabb nyilatkozatban, így például a Tertio millenio adveniente 
(A harmadik évezred küszöbén) kezdetű apostoli levelében 
(1994). Ez a szöveg a többi vallás beteljesülését Jézus Krisz
tusban látja: „Krisztus az összes vallások vágyakozásának be
teljesedése, s ugyanakkor egyetlen és végső célja” (6).

1995. május 31-én, a nyilvános audiencián, II. János Pál a 
vizsgált axiómát az egyházi hagyomány részének nevezi, ami 
több rugalmasságról és óvatosságról tesz bizonyságot, amikor 
az Egyházzal való titokzatos kapcsolatról beszél.

1996-ban a Nemzetközi Teológiai Bizottság kiadja a „Ke
reszténység és a vallások” című tanulmányt. Ez a dokumen
tum pontosan leírja az akkori álláspontot témánkban: „Az te
hát a feladat, hogy a kereszténység és a vallások mint szocio- 
kulturális valóságok státuszát állapítsuk meg az ember üd
vösségére nézve. Nem szabad összetéveszteni ezt a kérdést az 
egyén üdvösségének kérdésével, akár keresztény az illető, 
akár nem ” (8). A dokumentum három teológiai álláspontot 
mutat be: „ Egyes teológusok elfogadják a hármas felosztást: 
exkluzivizmus, inkluzivizmus, pluralizmus, amely párhuza
mosnak bizonyul egy másikkal: egyház-központúság, Krisz- 
tus-központúság és Isten-központúság” (9). Aztán hozzáteszi: 
„Az exkluzivista egyház-központúságot, amely egy meghatá
rozott teológiai rendszernek vagy az ‘extra ecclesiam nulla 
salus ’ kifejezés hibás felfogásának terméke, már nem védel
mezik a katolikus teológusok, XII. Pius pápa és a II. Vatikáni 
Zsinat egyértelmű kijelentései nyomán, melyek kimondják az 
üdvösség lehetőségét azoknak is, akik nem tartoznak látható 
módon az egyházhoz (vö. pl. Lumen gentium  16; Gaudium et 
spes 22 )” (10). A felsorolt dokumentumok kerülik a dogma 
fogalmát, s helyette princípiumot, mondatot, szólást és axió
mát használnak.

A Hittani Kongregáció Dominus lesus nyilatkozata Jézus 
Krisztus és az Egyház egyetlen és egyetemesen üdvözítő vol
táról (2000) éles vitákat váltott ki, mivel elég nehéz elmonda
ni róla, hogy folytatja a II. Vatikáni Zsinat szellemét és irány
vonalát a más vallások felé való nyitásban. A keresztény egy
házak heves tiltakozással reagáltak erre a nyilatkozatra. Lu
theránusok, evangélikusok és anglikánok egyaránt visszalé
pést láttak benne az ökumené útján, az Egyházak Ökumeni
kus Tanácsa pedig tragédiának minősítette.

„ Valójában, ennek a már adott Egyháznak az elemei ösz- 
szességükben a katolikus Egyházban léteznek, s a többi kö
zösségben nincs meg a teljességük" (17).

„Mindazokból, amikre fentebb emlékeztettünk, néhány 
szükségszerű következmény adódik, amelyekhez a teológiai 
reflexiónak igazodnia kell, ha el akarja mélyíteni az Egyház 
és a vallások kapcsolatát az üdvösséggel. Mindenekelőtt szi
lárdan hinni kell, hogy a zarándok Egyház szükséges az üd
vösséghez. Mert egyedül Krisztus a közvetítő és az üdvösség 
útja, aki az O testében, ami az Egyház, jelen ik  meg számunk
ra: O maga pedig, kifejezetten hangsúlyozva a hit és a ke- 
resztség szükséges voltát (vö. M k 16,16; Jn 3,5), egyúttal az 
Egyház szükségességét is megerősítette, melybe a keresztsé- 
gen mint ajtón át lépnek be az emberek" (20).

Ebből a dokumentumból nem az tűnik ki, hogy tanulha
tunk, illetve pozitív dolgokat meríthetünk a többi vallásból.
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Eléggé visszafogott ugyanakkor annak elfogadásában, hogy a 
nem-keresztények üdvözülhetnek hitük és saját rítusuk által.

Paradigmaváltás 
Jelenlegi teológiai modellek

A legújabb teológiai reflexióban számos olyan szerzővel 
találkozunk, akik már nemcsak az egyházközpontú modellt 
vetik el, hanem a krisztusközpontút is. Az új perspektívában, 
Isten áll a központban. A pluralizmus fogalmával jelzik, hogy 
Jézus Krisztus egyetemes közvetítését behelyettesítik számos 
olyan úttal, ami Istenhez vezethet. Úgy tartják, hogy ha a ke
resztények őszintén keresik a dialógust a többi vallási hagyo
mánnyal, akkor fel kell adniuk minden igényt Jézus Krisztus 
személyének és megváltó művének, mint az üdvösség egye
düli útjának egyediségére.

Jelenleg is több megközelítés van a más vallások és hagyo
mányok üdvösségének kérdésében. Sokan még a már említett 
hármas felosztást követik -  három alapvető állásponttal -  egy
házközpontú, krisztusközpontú és istenközpontú az ide tarto
zó három pozicíóval: exkluzívizmus, inkluzívizmus, és plura
lizmus. Az egyházközpontú modell szerint a katolikus egyház 
helyezkedik el a központban, a többi közvetítési mód körbeve
szi azt és egyre távolabb helyezkednek el, tehát ez a koncent

rikus körök modellje. A krisztusközpontú modell szerint Jézus 
Krisztus az üdvtörténet központja. Ez az univerzális jelenlét 
megengedi a keresztényeknek, hogy felismeijék Isten jelenlé
tét a többi hagyományban is anélkül, hogy tagadnák a keresz
tény kinyilatkoztatás egyediségét és teljességét. A teocentrikus 
univerzalizmus nem helyezi egyik közvetítőt sem előtérbe, ha
nem magát az isteni cselekvést helyezi a központba.

Utólag született még a regnocentrikus modell (Isten orszá
ga a központ) és a szoteriocentrizmus (megváltásközpontú
ság). A logoscentrikus és pneumacentrikus modellek (az Ige 
és a Szentlélek aktív jelenlét a világban és a történelemben)

3 Jean Claude Basset, Le dialogue interreligieux, Paris, 1996.
4 A Louvain-i Katolikus Egyetem predoktori éves hallgatója.

úgy jelennek meg, mint a krisztocentrikus paradigma behe- 
lyettesítői.

A pluralizmus veszélyei

Sokan felteszik azt a kérdést, hogy az ilyenfajta nyitás a 
többiek felé nem ad-e utat a közömbösségre, tanbeli szinkre
tizmusra, esetleg értékeink relatívizálására? Végső soron ez 
nem annak elismerése-e, hogy minden vallás egyenlő? Ter
mészetesen lesznek olyan keresztények, akik leegyszerűsítve 
minderre azt fogják mondani, hogy ha elnyerhetjük az üdvös
séget hinduként, agnosztikusként vagy esetleg lutheránusként, 
akkor mire jó  a katolikus egyházban maradni, és arra tenni 
erőfeszítéseket, hogy betartsuk ennek vagy annak a keresz
tény egyháznak a törvényeit? Az ilyenfajta sarkításnak termé
szetesen megvannak a veszélyei. A vallási relativizmus nem 
vezet sehova. Jean Claude Basset ezt a kérdést így fogalmaz
za meg: „Lehet-e az ember egyszerre hűséges és pluralista? ”3

És ha már áttértünk amint azt mondani szokták „az anatémá
ról a dialógusra” arra is figyelmet kell fordítani, hogy mindkét 
fél részéről történjenek lépések és erőfeszítések a párbeszédre.

Konklúzió

„Lehetetlen, hogy egy ilyen nagy Misztériumot csak egy 
úton lehetne megközelíteni” (Quintus Aurelius Symmachus, 
kb. 3 4 0 - k b .  410).

Én hiszem, hogy az ember meg lehet győződve saját vallása 
igazságairól, elfogadva, hogy ennek dogmái isteni kinyilatkoz
tatásból származnak, és ugyanakkor ne úgy gondolkodjon, 
hogy én, az egyházam, népem a kinyilatkoztatás egyedüli bir
tokosai vagyunk. Isten a szeretet, és ennek az örömhírnek a 
szellemében meg kell tisztítanunk a kereszténységet minden
fajta exkluzívizmustól, intoleranciától és hajdani arroganciától. 
Mindig készen kell állnunk arra, hogy újraértékeljük és meg
újítsuk magatartásunkat, ha az nem felel meg az evangélium 
szellemének. Az Úr ösvényéi nem mindig a mi ösvényeink, és 
az ő eszközei nem szükségszerűen azok az eszközök, amelyeket 
mi az egyház üdvösségközvetítő eszközeinek nevezünk.

Egy kis önkritikát gyakorolva, humorosan talán a jó l ismert 
kis példázattal zárhatjuk reflexiónkat:

Egy hívő ember meghal és éppen első sétáját teszi a 
mennyországban Szent Péter kíséretében. Péter bemutatja ne
ki a különböző negyedeket: „Látod, itt laknak a muzulmánok, 
a szomszédos negyed a zsidóké, mindazzal, amire szükségük 
van -  kis boltok kóser árúval, zsinagógák stb. ott van a pro
testánsok negyede, amint láthatod nagyon egyszerű, de tiszta 
és rendezett”. Kis idő után emberkénk elérkezik Péterrel egy 
magas falhoz. Az ember megkérdezi: „Itt mi van?” „Ja -  vá
laszol Péter itt laknak a katolikusok, hogy azt higgyék, 
hogy csak ők üdvözültek”.

Hübel Szilvia4

M ennyország -  Nyitott vagy zárt?
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Lelki naplóm a Caminon
(Z arándoklat Santiago de C om postellába, 2002) 

4. rész1

Atapuerca

Reggel a szokásosnál később keltünk. Ma mi indultunk el 
utolsónak, de semmiről nem maradtunk le. Emelkedőn fel-fel, 
1150 m, de közel sem olyan tragikus, mint amire mi számítot
tunk, mert már vagy 8-900 m magasságról indultunk. A he
gyek párában, ködben úsznak, csak a távolból jön az országút 
zaja. Lassan tisztul az ég. Csak 8 óra körül kezdi a nap áttörni 
a felhőket a hátunk mögött. A táj egyre inkább emlékeztet az 
egy évvel ezelőtt Fatimában, a Cova da Iriában látottakra. A 
kis tölgy cseijék, az aljnövényzet, ahogy a magyarok által épí
tett Keresztúton haladtunk, és énekeltük: „Keresztúton köve
tünk, Jézus téged szeretünk, szenvedésünk égi jel, így jutunk 
a mennybe fel”. Eszembe jutnak a kedves zarándoktársak az 
ország minden tájáról: az aranyos Jucika Lovasberényből, aki
vel eltévedtem Monte-Carlóban; Mária és a testvére, Margit 
Mezőkövesdről, akik szebbnél-szebb térítőkét hímeztek ne
kem később ajándékba. Tudnak az utunkról. Egész biztos 
Mancika, Borika és mindannyian imádkoznak értünk.

Rövidesen egy emlékműhöz és egy sírhanthoz érkezünk. 
Az 1936-os polgárháború áldozatainak állítottak emléket itt a 
hegytetőn.

Ma az idő elég hűvös, szeles, de a célunk eléréséhez ideális. 
Szép, szabályosan ültetett fenyőerdőt vág ketté a 8-10 m  széles 
erdei út. A fenyők érdekesek, mint a struccmadarak, a 4-5 m 
magas törzsnél kiszélesedő fenyőlombbal. A reggeli napban az 
út teljes szélességét árnyék fedi. Ez jó  a megfáradt vándornak. 
Itt nagyon jól lehet haladni, szinte sima az aranysárgás, vöröses, 
agyagos út. Ha esne, biztos nem lennék ilyen boldog. Az előt
tünk járók figyelmesen szaporítják a Caminon a jelzéseket. Jól 
esik ez a kedvesség. Hol kőrakással, hol kőnyilakkal, vagy ága
kat raknak nyílba, műanyagdarabokat kötöznek bokrokra.

A távolban meglátok egy villanyoszlopot. Hogy kerül ez 
ide? -  csodálkozom, de nem sokáig, mert már látom, hogy a 
villanypóznákból egy hatalmas kereszt pásztázza a zarándo
kokat. Utólag nagy kár, hogy elfelejtettem lefényképezni.

A kiszáradt agyagos földön tán 52-es, hatalmas lábnyom
ok. így könnyű! Nem csoda, ha én nehezen járok az én 37- 
esemmel. A nyakamban egy állandó alapzaj kísér, ahogy a kis 
ezüst feszület nekiütődik a korábban Compostellában vásá
rolt fésűs kagylónak. Biztos írtam  már, hogy ez a 
compostellai zarándokok jelképe. A Los Arcosban vásárolt 
szép, nagy példány a hátizsákomon hátul van, a pirossal rá
festett Szent Jakab kereszttel.

10 órára már meg is érkezünk San Juan de Ortegába. Orte
gái Szent János Szent Domonkos segítőtársa volt, és minden
ben az itt áthaladó zarándokoknak szentelte az életét. Egy na
gyon szép templomban van eltemetve, ahol a kriptát 4 örök-

A tapuerca -  őseink

mécses őrzi. A templomban Szt. Domonkosnak is emléket ál
lítottak. Innen tovább megyünk Atapuercába.

Jó korán érkezünk. Az idő vad, szeles. Dóri egykettőre fel
derítette az ebédelési lehetőséget. Közben a szállás kinyit. 
Tiszta vadnyugati hangulat, vagy a neve után ítélve lehet me
xikói is. Egy fiatal férfi a családi ház szérűjét vagy hasonlót 
alakított át zarándokszállásnak. Igen hangulatos. Összesen 21 
ágy van. Én az ajtó melletti szófát választom. Az étkezőben 
még 3 spanyol fiatalember alszik a földön. A szép, 2 méteres 
botjukon feszület.

Amíg az étterem nyitására várunk, egy kis napos, szélvé
dettebb helyen népes zarándokcsapat gyűlik össze, és vidá
man fényképezkedünk.

Az étterem elsőrendű. A tulajdonos nagy határozottsággal 
igazít el minket. A forró, gőzölgő ebéd pillanatok alatt az asz
talon. Vigyázó szemét állandóan rajtunk tartja, és mindenre 
felügyel, minden rezdülésünkre készségesen ugrik! Egy vér
beli vendéglátós! Az összefagyott zarándokoknak nagyon 
kell a forró fokhagymaleves. Erre sokáig fogunk emlékezni. 
De hisz a hideg nem csoda. Közeledünk Burgoshoz, amiről 
már a második nap a vonaton megtanultam, hogy az egész za
rándokút leghidegebb pontja, magasan a hegyek között.

Közben már az asztalnál van Mary Ohióból, Marie- 
Magdalena és Clodette, meg egy frissen jött francia páros. A 
nő haja derékig érő copfba fonva. Május 5-e óta vannak úton. 
Párizsból jönnek. A finom ebédet nagyon emelkedett hangu
latban fogyasztjuk el ezzel a remek társasággal.

Ebéd után a szokásos pénteki, 3 órás imát együtt mondjuk 
el a fűben, a fenti szélvédett helyen, majd pihenés, mosás, 
apróbb tennivalók, ahogy lenni szokott. Valamit elfelejtet
tem. Villafranca táján találtunk egy filmet, csak ott hevert az 
asztalon. Elhoztam, hátha megtaláljuk a gazdáját, aki nagyon

1 A harmadik rész az Egyházfórum 2003/5. számában je len t meg.
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hiányolhatja. Hiszen mennyire megörült Marie-Magdalena is, 
amikor Dóri az úton talált kis kendőt kiakasztva hozta, hogy 
hátha ráismer a gazdája. Marie-Magdalena a fehér kagylós 
kék kendőt Compostellában vette az előző évben. Ezek döb
benetes dolgok. Valamikor találtam egy szép kendőt a 
Batthyány téren, és nagyon megörültem neki. Egy idő eltelté
vel ai kedvenc unokahúgom (akinek a karizmatikus létem kö
szönhetem) látja rajtam és felkiált, hogy pont ilyet vesztett el 
a Batthyány téren, és hogy szerette! Istennél semmi sem lehe
tetlen! De jó! (Itt már fél 11-kor aludni megyek.)

Burgos

Venga, venga! Mi ez a lazaság? Már 6 óra. Manolo az első, 
aki ébred és felkel. Egyre hidegebb van, a szérű elég cúgos. 
Nincs kislábos a tejmelegítésre, beöntöm egy bádog kisdézsá- 
ba. Rövidesen kiderül, hogy ez csak dísz, folyik, így a kávét hi
degen iszom meg -  egy zarándok ne válogasson. Indulunk. A 
szél egyre vadabb, még az esőkabátot is kikészítjük. Balolda
lon gyönyörű völgy, felette egyre sűrűbb felhők. Valahol már 
dörög. 2 km-re egy bár. Bár csak ott lennénk már! (Már rímek
ben gondolkodom, magam is csodálkozom. Igaz, hogy gyerek
koromban sok mesét és könyvet olvastam, szerettem is felol
vasni.) Az esőkabátokat felvesszük, mert már csöpög. Azaz, 
zuhogni kezd, amikor előttünk egy üzemhez autó érkezik, a so
főr nyitja a kaput, rohanunk, integetünk, mire a férfi visszaro
han a kapuhoz, és megmenekültünk. Dörög, villámlik, már a

csatornákból hömpölyög a víz, amikor az úton meglátjuk a bő
rig ázott Maryt. Csak könnyű viharkabát van rajta. Kiabálá
sunkra boldogan fut a menedékünkbe. Más zarándokokat is lát
tunk, de ők már nem éltek ezzel a lehetőséggel, nekik már min
den mindegy! A bácsit áldjuk, meg is pusziljuk, nagyon örü
lünk. Isten most is meghallgatta az imám, száraz lábbal keltünk 
át a Vörös-tengeren.

Hosszas tanakodás után a bácsi bepakolt minket az autóba, és 
elvitt Burgos elővárosába. Itt szinte nem is esett. (Ez az 5-6 km- 
es szakasz volt az egyedüli kivétel, amit nem gyalog tettünk 
meg hosszas zarándoklatunk során.) A neki szánt hálapénzt csak 
nagy nehezen tudtuk rátukmálni. Az ázott Mary busszal ment a 
központba hotelt keresni, ezután sokáig nem láttuk. Mi gyalog 
mentünk Burgosba, és az első kocsmában kötöttünk ki, ahol 
ugyan büdös volt, de jó  meleg. Amint elintéztük ügyes-bajos 
dolgainkat, már a szemközti templomban (Santa Maria 
Antiqua) harangoztak. Szent Péter és Pál ünnepén az egész vá
ros ünnepel, és az arénába tódul. Ez a villamosbaleseti csodás 
életbemaradásom napja, ahogy az orvos mondta: most szület
tem másodszor. Ez alapján most 17 éves vagyok. De jó!

Rajtunk szinte minden ruhánk, meglehetősen furcsa az össz
hatás. De egy zarándoknak ezt nem róják fel. Nagyon sokan 
kedvesen üdvözölnek, igen készségesek. Az emberek nyaká
ban kendő és a derekukon valamiféle öv-kötény? -  az egyik ut
cában zöld, a másik utcában rózsaszín, majd fekete, és sorol
hatnám. Végül is nem tudtuk meg, hogy a bikaviadal, vagy az 
ünnep vagy mind a kettő együttvéve volt mindez. De ez még 
csak a kezdet. A központ felé közeledve zenekar vezette vidám 
csapat haladt. A zsúfolt Szt. Lesmes templomban a város elő
kelőségei és a hagyománytisztelők, a ki tudja mióta átörökített 
díszes öltözékekben vettek részt a szentmisén, majd a körme
neten. Nagyon vidám menet volt. San Lesmes 1035 és 1097 
között élt, és a templomban van eltemetve. Vaksága ellenére 
1091-ben megválasztották a bencés szerzetesi kolostor apátjá
vá, majd a későbbi századokban ő lett Burgos védőszentje.

Mi csak egyre követtük a sárga nyilakat, közben az útba 
eső templomokba be-betértünk. A San Lorenzo templom te
tején 6 gólyafészket számoltunk meg, melyekben hemzseg
tek a gólyák, és ezt már számtalan helyen láttuk. A hátam mö
gött meghallom Juan hangját, amint egyedül követ minket. 
Elmondja, hogy Manóiénak lejárt az ideje, így felült a vonat
ra, és hazautazott. Majd jövőre folytatja. Egyébként ez na
gyon sok zarándok esetében van így, hogy több részletben te
szi meg azt az utat, amit mi egy nekifutásra akarunk megten
ni, ha az Isten is úgy akarja. Eddig úgy tűnik, hogy igen.

Elhaladva minden nevezetesség mellett, a csodás Katedrális, 
a SanNicolas-templom, a régi kapu és park, majd az óriási, 4*- 
os Hotel Abba (Atya) mellett, egy folyón, kőhídon áthaladva, 
végül megérkezünk egy hatalmas park bejáratához, ahol vala
hol mélyen bent van a zarándokszállás.

A teremben már zsúfolásig az emeletes ágyak. Már itt a há
rom fiatal spanyol is a feszületes botjával Atapuercából. 
Jüantól elbúcsúzunk, mert továbbmegy. Mi lepakolunk, irány 
az ebéd. A legközelebbi zarándokmenüt a San Miguel étte
remben kapjuk. Itt minden a szentek jegyében van. Nem is 
csoda, ha az ország virágzik, és a családok együtt járnak 
szentmisére.

Burgos -  A katedrális
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Az ötödik evangélium
Jézus életét a négy evangéliumból ismerjük meg hitelesen. 

Ezek az írások Jézusról szóló „festmények”, vagy „műalko
tások”; hiteles dokumentumok: ilyennek lássátok Jézust.

Ezekhez az írásokhoz társul még egy „evangélium”: Jézus 
szülőföldje, a Szentföld. A szentatyák nevezték így azt a föl
det, ahol üdvösségünk eseményei lejátszódtak. Ennek az ál
dott földnek az ismerete szintén hozzásegít bennünket ahhoz, 
hogy jobban megismerjük Jézus életét és tanítását, s nagyban 
segíti a Biblia olvasóját, hogy közelebb kerüljön Jézushoz. 
Ennek a földnek ismerete újabb szint ad az evangéliumok 
festményeihez.

Csak vágyakozással tudok az öreg magyarra, a bajai Mérő 
Józsefre gondolni, aki sok szenvedés közepette kivágta a 
kertjében lévő diófáját, nagy keresztet ácsolt belőle, majd 
vállára vette, és elindult vele a Szentföldre. Viszontagságos 
zarándoklás után jutott el oda, és vállán a nagy kereszttel vé
gigjárta a szent helyeket. Végül emlékül hagyta a Getszemáni 
barlangban. A kereszt felirata adta tudtul: „Az Isten 
Ditsőségire, A Jézus szeretetiért hozta ezen körösztöt Ma
gyarországból bajai lakos Mérő József 60 éves zarándok, 
1868” (sajnos egy felhőszakadás után eltűnt a kereszt a bar
langból).

Nem kevésbé irigyeltem, harminc évvel ezelőtt Jakubinyi 
György gyulafehérvári érsek urat sem, aki kevés pénzzel a 
zsebében 30 napig zarándokolt a Szentföldön. Tornacipője -  
mert ez volt neki -  tönkrement az úton, naponta általában há
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rom narancsot fogyasztott csupán, s útban Qumrán felé a si
vatagban majdnem életét veszítette. Ide is gyalog indult el, 
egyedül és nem a kijelölt úton. A kegyetlen hőség majdnem 
végzett vele.

Az első, a negyedik és a többi utam (a nyolcadik) nekem is 
„kulturált” körülmények között történt -  engedéllyel és egy 
kis pénzzel a zsebemben. De a 2. és a 3. út „illegálisan”, 
Bécsből, pénz és biztonság nélkül életveszélyes volt. De ezek 
voltak a legszebbek, a leghasznosabbak számomra, s igazá
ban ekkor „szerettem bele” a Szentföldbe.

Akiknek az elmúlt években sikerült eljutni a Szentföldre, 
talán nagy anyagi áldozatok árán is, mind úgy emlékeznek 
vissza: nagyon megérte, életem legszebb napjai maradnak az 
ott töltött napok. S ha tehetném, még egyszer elmennék. Most 
is nagyon sokan várják -  velem együtt - ,  hogy újra mehes
sünk a Szentföldre. Egyelőre az utazási irodák még nem mer
nek zarándokutakat szervezni.

De nagyon sokan nem jutnak el erre a földre, vagy talán 
nem tudnak annyi pénzt összehozni, ami egy útra kellene. 
Számukra is nagyon ajánlatos, hogy ismerjék meg könyvek
ből, képekből a Szentföldet. Különösen ajánlható ez minden 
lelkipásztornak és hitoktatónak. Munkájukban, igehirdetésük
ben nagy hasznát látják ennek.

Csak elöljáróban említem meg, hogy a gyereket meglepi a 
hitoktatás során, hogy az üdvösségtörténet eseményei egy 
„valós helyen” zajlottak le. Ezek nem képzeletbeli, főleg nem
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mesebeli helyek, hanem ma is megtalálhatók (egyik gye
rek m eglepett „beszólása” hittanórán: hát Betlehem való
ban létezik?).

Nagyobb gyerekeknek a lelkipásztor, vagy hitoktató, meg
említheti azokat a helyeket is, amelyek az evangéliumok hi
telességét bizonyítják vagy alátámasztják. Őket is meglepi ez, 
mert sajnos nagyon sokszor csak az ellenkező és hamis állítá
sokat hallották (a Beteszda fürdőtó, a qumráni leletek és a fel
tárt közösségi épületek, vagy a Golgota megvilágított sziklá
ja  nagy hatással van rájuk). A képek, diák vagy csak egysze
rűen a magyarázat segítségével is komoly eredményeket ér
hetünk el. Ez természetes is, mert ehhez a földhöz kapcsoló
dik Megváltónk földi élete, róla és tanítványairól, valamint 
egyházáról beszél minden, még akkor is, ha mögötte áll vi
szontagságos történelme.

Hogyan találjuk ma a szent helyeket?

Ezen a földön megelevenednek előttünk az evangéliumi el
beszélések, de talán nem úgy, ahogy elgondoltuk, vagy vár
nánk. Ezen nem lehet csodálkozni, mert a viharos évezredek 
megváltoztatták a Szentföld arculatát, és nem azt találjuk ott, 
amit szeretnénk, vagy amit elképzeltünk róla. A  mostoha sors, 
a sok rombolás és háború miatt az eredeti talaj sokkal mé
lyebben van, mint a mai szint. A Kedron völgye Jézus idejé
ben sok helyen 10-15 méterrel mélyebben volt. A „köves ud
var” (a lithosztrotosz) szintén mélyen van a mai szint alatt.

Jeruzsálemet történelme során tizenhétszer foglalták el, s 
többször lerombolták. így a „keresztút”, amelyen Jézus járt, 
szintén mélyebben van, mint amin mi járunk. Az Olajfák he
gyén ma alig találunk néhány olajfát (Titusz katonái, majd ké
sőbb a törökök is irtották őket).

A Szentföld tele van mecsetekkel, és sokszor ezek alatt is bib
liai helyek rejtőznek. Mecset található Lázár sí íja és Keresztelő 
Szent János súja fölött. Az utolsó vacsora termét a XVI. század
ban el kellett hagyni a ferenceseknek, és mohamedán kolostor
rá alakították át. Tilos itt misézni. VI. Pál pápának 1964-ben 
még azt is a szemére vetették, hogy ebben a helyiségben letér
delt, és csendben imádkozott (nagy esemény volt, hogy II. Já
nos Pál pápa jubileumi szentföldi látogatása során misézhetett e 
szent helyen). Az alsó helyiségben Dávid síiját tisztelik a zsidók 
és ez nemzeti szentélyük. A templomtéren, ahol Jézus idejében 
állt a fényes templom, ma két mohamedán mecset áll: a Szikla
templom (vagy Omár mecset) és az Al-Aksza mecset.

Előfordult olyan eset is, hogy a keresztények nem mehet
tek el az ismert eredeti helyre, s egy közelebbi helyen építet
tek ennek emlékére templomot, és ott emlékeztek meg a bib
liai eseményről. Egy mai példával is meg lehet ezt világítani. 
Jézus megkeresztelésének helye, a Jordán mellett, hosszú ide
ig katonai övezet volt, és ide zarándokokat nem engedtek. 
Ezért a hatnapos háború óta a Genezáreti-tó mellett, ahol a 
Jordán kilép a tóból, újítják meg a zarándokok keresztségi fo
gadalmukat, és olvassák el a Jézus megkereszteléséről szóló 
evangéliumot (a helyet Jardenit-nek nevezték el). Számos 
szekta tagjai ide jönnek keresztelkedni. (Komoróczy Géza 
professzor beszélte el nekem egyszer, hogy 30 évvel ezelőtt 
Irakban kutatott. Többek között felkereste azt a zsinagógát, 
amely Ezekiel próféta sírja fölött épült. Az ott élő arabok

azonban közölték vele, hogy „most már többé ez nem Ezekiel 
síija. Eddig az volt, de most egy nemzeti hősük sírja lesz” .) 
Mindez csak azt mutatja, hogy sokszor milyen nehéz megta
lálni egy-egy bibliai helyet, mert évszázadok alatt feledésbe 
merült, mert a keresztények nem látogathatták.

Ezek a bizonytalannak tartott, vagy elfelejtett helyek is na
gyon sokszor felbukkannak a föld alól egy-egy véletlen során 
(építkezés, útépítés stb.).

Az 1800-as évek első felében még nem tudták, hogy hol is 
volt Kafamaum. Ma megcsodálhatjuk az ott végzett ásatáso
kat, köztük Galilea egyik legszebb zsinagógájának maradvá
nyait és a Jézus korabeli Kafamaum legnagyobb részét. Csak 
1968-ban került elő a föld alól annak a templomnak a romja, 
amely „Péter háza” fölé épült. Később ez alatt előkerült ma
ga a ház is, ahol Jézus oly sokszor megfordult, és meggyógyí
totta Péter anyósát. Ma az egész fölött egy modem templom 
emelkedik. Egyrészt ez védi a régi emlékeket, másrészt szent
misét mutathatnak be itt a zarándokok.

K afarnaum  -  A múlt maradványai

Mintegy 30 évvel ezelőtt, a Genezáreti-tó mellett, a 
„gerazénusok földjén” az egyik izraeli kibbucban utat építet
tek. Egyszer csak a gép ekéje megakadt és erős falakba ütkö
zött. Ekkor kezdődött meg a szakszerű feltárása a helynek, és 
előkerült az a templom és kolostor, amely az ördögtől meg
gyógyított ember csodájának helyén épült a bizánci korban. 
Ez a hely is feledésbe merült, csak találgatták a biblikusok, 
hogy hol is lehetett, míg azután elő nem került a föld alól, és 
hitelesen meg nem mutatta magát.

A Szentföld tájai és természeti adottságai

A Szentföldön járó zarándok azonnal észreveszi, hogy a 
táj mennyire változatos. A központi hegyvonulat hasonlít az 
emberi gerinchez. Ehhez kapcsolódnak a dombok, amelyek 
kelet felé a Jordán árkába, nyugatra pedig a tengerparti sík
ság felé hajlanak. Júdea kopár hegyeihez csatlakoznak 
Szamaria zöldellő dombjai és alsó Galilea termékeny síksá
gai. Alig hogy elhagyjuk Jeruzsálemet dél felé, megkezdődik 
Júdea sivatagja. Ez a sivatag Keresztelő Szent János prédiká
ciójára, továbbá Jézus böjtjére és megkísértésére emlékeztet.
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A sivatag az Istennel való találkozás helye. A sivatag megvi
lágítja az ember szívét, elmélkedésre, elmélyülésre indítja. 
Az ember itt átérzi, hogy egyedül van, elveszett és teljesen 
tehetetlen. Az élet itt csupán egy hajszálon függ. Ha azonban 
újra Isten kezébe teszi le a sorsát, akkor minden lehetséges
sé válik vele.

Az irgalmas szamaritánusról szóló elbeszélés helye is Jú- 
dea sivatagja. Ez a hely rablók búvóhelye és tanyája. Ezért 
került a kezükbe a Jeruzsálemből Jerikóba tartó ember is. Je
ruzsálem és Jerikó között van az „Irgalmas szamaritánus ven
dégfogadója”.

A sivatagban csak a beduinok sátrával találkozunk. Ez a vi
dék az ő birodalmuk. Ugyanúgy élnek, mint négyezer évvel 
ezelőtt a pátriárkák, Ábrahám, Izsák és Jákob is éltek.

A Szentföld egyik jellegzetessége, amelybe lépten-nyomon 
beleütközik a zarándok, hogy mindenütt sziklák, kövek talál
hatók. A sivatagot általában mérhetetlen homokmezőnek gon
doljuk. A bibliai tájak nem ilyenek. A sivatagban is dombok 
és völgyek váltakoznak, de ami mindenütt előfordul, az a sok 
kő egész Palesztinában (van egy legenda arról, hogy az an
gyal zsákja éppen a Szentföld fölött szakadt ki, és minden kő 
ide hullott belőle). Ezek a kövek építőkövek, s lehetnek 
„szegletkövek” is, amiről Jézus beszélt. A homoktengerben 
csak sziklára lehetetett maradandó házat építeni. Jézus a bölcs 
emberről mondja, hogy házát sziklára építette. Péter neve is 
sziklát jelent, amelyre az Egyház épül. Mivel a kövek az úton 
hevernek, könnyen beléjük lehet ütközni. Jézus beszél a „bot
lás kövéről”. Amint látjuk, ezek a képek a Biblia népének lel
kében éltek.

Ha a Genezáreti-tó mellől indulunk el Galilea belsejébe, lát
hatjuk, hogyan művelik a földet és teszik alkalmassá a gabona- 
neműek számára. Valósággal úgy rabolják el a szikláktól és tö
visektől. Ezt látva, ki nem gondol itt a magvetőről szóló példa
beszédre, a köves, a tövises talajra és a jó  termőföldre?

A földművelésnél maradva láthatunk nagyobb kiterjedésű 
gabonaföldeket és szőlőket. Különös gonddal veszi körül az 
ember a szőlőt: falat készít köréje, tornyot emel védelmére. 
Ezek azok a területek, amelyek Jézus több példabeszédjéhez 
szolgáltak mintául. Gondolhatunk Jézus bíztató szavaira is: 
„Emeljétek föl szemeteket, és nézzétek a szántóföldeket!

Az ígéret földje
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Galilea -  A „ tenger ”
Megértek már az aratásra” (Jn 4,35). Egy másik helyen így 
utal a gabonaföldekre: „az aratnivaló sok, de a munkás kevés. 
Kéijétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába” (Mt 
9,37-38). A szőlőről több példabeszéd is található az evangé
liumokban, nem számítva a szép hasonlatot a szőlőtőről és a 
szőlővesszőről (Jn 15,1-11).

Szent Lukácsnál található a terméketlen fügefáról szóló 
példabeszéd: a fügefa a szőlőbe van elültetve (Lk 13,6-9). A 
gyilkos szőlőművesekről szóló példabeszéd is új értelmet kap 
számunkra ezen a földön.

Palesztina területén egyik legnagyobb probléma a víz. Aki 
csupán egy óráig megy szomjan a sivatagban, könnyen meg
érti, hogy miért utalnak a bibliai szövegek oly gyakran az élet 
ezen legszükségesebb követelményére, akár sajátos, akár kép
letes értelemben, továbbá a forrásokra, folyókra és kutakra.

A Biblia földjén október néhány napján esik eső, majd bő
ségesebben decembertől márciusig. Aki a nyári időben halad 
át Júdea sivatagján Jeruzsálemtől Jerikóig, látja a kiégett 
dombokat, a naptól kiaszott vidéket, s a táplálékot kereső 
nyájakat. A víz, az esős évszak csodát művel: átalakítja a tá
jat, virágdíszbe öltözteti a kiszáradt földet. Ez azonban elég 
rövid ideig tart, mint a tetőn kinőtt fűnek az élete: alighogy 
kihajtott, máris elszárad. Tavasszal a mezők és az utak szélei 
a legkülönbözőbb színekben pompáznak. Még a kövek között 
is láthatunk növényeket. A tavaszi virágok is kapcsolatban 
vannak Jézus tanításával: „Nézzétek a mezei liliomokat, mint 
növekednek... Még Salamon sem volt minden dicsőségében 
úgy felöltözve, mint egy ezek közül” (Mt 6,28-29).

A sivatagos vidéket a bőséges források, és főképpen a Jor
dán vize tette „tejjel és mézzel folyó” Kánaánná. Meg kell 
állni a Jordán mellett. A Hermon lábánál ered három forrás
ból. A természet csodája, s az ember nem maradhat érzéket
len előtte. A víz adja az életet a természetben, s a víz a lelki 
megtisztulásnak, az új életnek a jelképe. A víz ugyanis az em
ber teste számára szolgál tisztulásra, de lehetne-e kifejezőbb 
szimbólumot találni a bűntől való megtisztulásra is? Az a bű
nös, aki megtér, hasonlít ahhoz az emberhez, aki lemossa 
szennyét -  írja Izajás próféta.

A zsidók szertartásai a vízzel való tisztálkodás számos faj
táját használták. Ezzel jelezték a szív belső tisztulását, amely
re mindenkinek szüksége volt, ha Isten elé akart járulni. Erre
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külön ki lehet térni a qumráni közösség „kolostoránál”, a Holt 
tenger mellett. A qumráni közösség életében, és szövegeiben 
látjuk ezt a tisztulás utáni vágyat. Az ásatások során számta
lan rituális fürdő került elő.

A víz szimbolizmusának legteljesebb jelentését a kereszt- 
ségben találjuk meg, amely tisztára mos bennünket, és Krisz
tu s ’ vérének megváltó erejét alkalmazza ránk. Keresztelő 
Szent János a Jordán vizében „merítette meg” azokat, akik 
tisztulásra vártak. A Jordán vize tisztította meg valamikor lep
rájából a szíriai Námánt, s ezt a szimbólumot használta Jézus 
a szamariai asszonnyal való találkozáskor is: „Aki ebből a 
vízből iszik, nem szomjazik soha többé” (Jn 4,13-15). A víz a 
Szentföldön egészen új értelmet nyer számunkra.

A Szentföld népessége, lakossága

Mint a több évezredes történelmi helyeken, Palesztinában 
is sokféle nép lakik. A legnagyobb csoportot a zsidó és arab 
lakosság alkotja. De találhatók itt a világ minden részéről jött 
népek is: Afrikától Amerikáig, Európa vidékeitől Ázsiáig. A 
Biblia földjét ezenkívül igen sokan vallják második hazájuk
nak. Itt beszélik a világon a legtöbb nyelvet.

Képviselve van itt a három nagy monoteista vallás: zsidó
ság, kereszténység és a mohamedán vallás. Ha csak a keresz
ténységre szorítkozunk, elég megemlíteni a különböző pro
testáns közösségeket. Az ortodoxok minden ága megtalálha
tó a Szentföldön: görögök, örmények, koptok, abesszinck 
stb. A katolikusoknál a latin rítus és a Rómával kapcsolatban 
lévő keleti rítusok találhatók meg. Ez a változatosság 
eszünkbe juttatja a pünkösdkor Jeruzsálemben összegyűlt 
sokfajta népet: „pártusok, médek, elamiták, Mezopotámia, 
Júdea, Kappadócia, Pontusz, Ázsia Frigia, Pamfilia, Egyip
tom és Libia cirenei körzetének lakói, római zarándokok, 
zsidók, prozeliták, krétaiak és arabok...” (ApCsel 2,9-11) -  
olvassuk a pünkösdi csodánál. De gondolhatunk arra is, amit 
Jézus így fejezett ki: „más juhaim is vannak, amelyek nem 
ebből az akolból valók ...” (Jn 10,16). A történelmi körülmé
nyek sok változást és a fajok keveredését idézték elő. A pa- 
lesztinai népnek megvannak a maga problémái, megosztott
sága.
' Keleten a dolgok sokkal lassabban változnak, mint nálunk. 
Ők sokkal inkább őrzik a hagyományokat, mint mi. Gondol
hatunk első helyen a nyelvi összetevőkre, a sok beszélt nyelv
re, összehasonlítva a régi holt nyelvekre, amelyeken a szent 
iratok maradtak ránk. Nem szabad elfelejteni a jellegzetes, 
miénktől távol álló mentalitást, az emlékezőtehetség erejét, 
valamint a hagyomány szerepét a családban, a csoportban, 
vagy a törzsben. Ezek ismerete mind jobban megvilágítja a 
szent szövegeket, azok jelentését ebben a társadalmi helyzet
ben. Ezek ismeretében is közelebb juthatunk a Biblia megis
meréséhez és megértéséhez.

A modem iparosodással Palesztinában is megváltozott az 
élet. Szerencse azonban számunkra, hogy a nép egy része en
nek ellenére megőrizte a régi szokásokat a mezőgazdasági és 
pásztorkodó életből. Megtapasztalhatjuk pl. vendégszeretetü
ket, költői kifejezéseiket. Mária Erzsébetnél tett látogatása jut

Az ígéret földjén -  Szamárháton

eszünkbe. A beduinok ma is ritmikus formában köszöntik 
vendégüket, amikor látogatóba jön hozzájuk.

Azokban a falvakban, ahol arabok laknak, ma is találko
zunk még különleges öltözetű emberekkel. Az élet Keleten 
annyira nyílt, hogy elég csupán kinyitni a szemünket és felis
merjük az evangéliumokban található szokásokat, üdvözlési 
formákat. Ezeket a zarándok az utcán, az üzletben, a zajos 
családi ünnepségeken éppúgy megtalálja, mint az egyéni, 
vagy közös imádságokban. Néha lehet találkozni vidám há
zassági felvonulással, vagy gyászos temetési menettel is (Ná- 
záretben láttam egyszer egy vidám házassági menetet).

A farizeusok megátalkodottságáról mondta Jézus: „Hagy
játok őket! Világtalanok vak vezetői ők” . A Szentföldön 
gyakran látunk két vakot együtt az utcán, amint alamizsnát 
kéregetnek. Jeruzsálem utcáin nem ritka látvány, hogy az 
egyik vak a másikra támaszkodik, s az egy bot segítségével 
utat csinál a járókelők között.

Ha kimegyünk a városból, a falvakban Jézus-korabeli szín 
fogad bennünket. Búzát tisztítanak szórólapáttal, ahogy be
szédében Keresztelő János mondta. A pásztor ma is nyája 
előtt megy, amelyben bárányok és bakok vannak.

Ha fölkeressük Jeruzsálemben a Mea Searim zsidó negye
det, látjuk azt a szigorúságot, ahogy Jézus korában is megtar
tották a szombati pihenést. Ha betérünk egy zsinagógába, a 
hétvégi liturgián vehetünk részt, úgy mint valamikor a názá
reti zsinagógában, vagy Kafamaumban volt. Esetleg barát
ságba kerülhetünk egy családdal, és meghívnak bennünket a 
húsvéti vacsorára, amely eszünkbe juttatja Jézus utolsó va
csoráját.

Mindezekbe beleütközünk, ha eljutunk a Szentföldre, de 
találkozhatunk ilyen képekkel a népszerűsítő bibliai kiad
ványokban is, s ezeket mind haszonnal forgathatjuk a Biblia 
olvasásakor. Az „ötödik evangélium” segítsen bennünket a 
Biblia olvasásában. Foglalkozzunk gyakran ezzel a „könyv
vel” is, és próbáljuk jobban megismerni. Általa egyre jobban 
megértjük Isten szavát, a Szentírást is.

Gyürki László1

1 Körmendi plébános. A győri Hittanárképző Főiskola szombathelyi tagozatának a tanára, illetve a PPKE magántanára.
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Golarits István (fényképek) -  
Dr. Prokopp Mária (szöveg)

Árpád-házi Szent Erzsébet
Die Heilige Elisabeth aus Ungarn 

Sant'Elisabetta d ’Ungheria 
Saint Elizabeth o f  Hungary

„Amikor az első Szent Erzsébet-szobrot fényképeztem egy 
Luzern közeli kis faluban, nem gondoltam volna, hogy a ké
pekből az évek során egy nagyobb gyűjtemény alakul ki, 
melynek egy részét e könyv is tartalmazza”, úja Golarits Ist
ván a z ,é lő sz ó ”-ban (p. 7). Pedig az ízléses kivitelezésű mun
ka kereken száz fényképet tartalmaz abból a terjedelmesnek 
sejthető gyűjteményből, amely szinte mondhatni egy ‘vélet
len’ folytán elkezdett sok éves munka gyümölcse („talán ért
hető a szülőföldjéről külföldre került ember lelkesedése, ha 
váratlanul egy ugyanabból a hazából sok száz évvel ezelőtt 
messze idegenbe került szent alakját pillantja meg”), s amely 
egyrészt a művészi fantázia gazdagságát, másrészt pedig a 
Szent Erzsébet tiszteletének a földrajzi elterjedtségét tükrözi.

A 21 országból (Ausztria, Belgium, Csehország, Észtor
szág, Franciaország, Hollandia, Horvátország, Izrael, Jugo
szlávia, Lengyelország, Liechtenstein, Magyarország, Nagy 
Britannia, Németország, Olaszország, Portugália, Romá
nia/Erdély, Spanyolország, Svájc, Szlovákia és Szlovénia) 
származó képes anyagot „Magyarországi Szent Erzsébet, 
Türingia és Hessen tartomány grófnője (1207-1231)” címmel 
dr. Prokopp Mária művészettörténész kísérő tanulmánya ve
zeti be. Ebben röviden vázolja a szent életrajzát, illetve ismer

teti annak tiszteletét és ábrázolásait. Zárószavai szerint, „a 
100 műalkotás válogatás a sok száz Szent Erzsébet ábrázolás
ból, amely a közel 800 év egyetemes tiszteletének bizonysá
ga. A képek időrendben sorakoznak. Nem a művészettörténet 
főműveit gyűjtöttük csokorba -  jóllehet azokból is találunk a 
kötetben -  s nem is a múzeumok anyagát, hanem inkább a 
templomokban álló, kevéssé ismert műveket. Ezekkel kíván
juk teljesebbé tenni ismereteinket Szent Erzsébet nyolc év
százados tiszteletéről” (p. 23).

A magyar nyelvű tanulmányt annak német, olasz és angol 
nyelvű fordításai követik, és betekintést nyerhetünk a Szent 
Erzsébetre vonatkozó idegen nyelvű irodalomba is (p. 66). 
Sajnálatosnak mondható, hogy a kiadó kihagyta a francia 
nyelvű fordítást. Sőt talán nem ártott volna a spanyolra is 
gondolni.

Az első képek „a gótika és a reneszánsz művészetéből” (1-31) 
kínálnak válogatást. Ezt követi a barokk (32-41), majd pedig 
külön-külön a XLX. (42-56) és a XX. (57-100) századok mű
vészetét tükröző felvételek.

A képes anyagot követően a kötetet a képek négynyelvű is
mertetése zárja.

Szent Erzsébet kétségtelenül az önzetlen keresztény fele- 
baráti szeretet példaképe. O az, aki

Szegényeknek egyszer télidőben 
Alamizsnát hordott kötényében.
Mikor atyja korholó, ő szavára 
Kenyérkéből csupa friss rózsa vála.

A művészi igénnyel megszerkesztett kötet kedves ajándék 
lehet nemcsak az Erzsébet nevű, de a Magyarországra látoga
tó, idegen nyelvű ismerősöknek is.

Tertia Kiadó, Budapest, 2003
Jakab Attila

Paul Johnson
Isten nyomában

Paul M. Johnson (1928-), a jeles angol történész és katoli
kus író nem ismeretlen a magyar olvasóközönség előtt. „A 
kereszténység története”, „A zsidók története” és az „Értelmi
ségiek” című munkáit az Európa Kiadó már korábban megje
lentette. Johnson Stonyhorstban, Anglia legrégebbi kollégiu
mában, ezután az oxfordi Magdalén College-ban tanult, majd 
újságíró lett. 1955-1970 között a „New Statesman” szerkesz
tője volt. Az elmúlt két évtizedben több tucat kötetet írt, ame
lyek közül a fentieken kívül kiemelkednek a következők: „A 
modem kor születése”,„A  modem idők. A világ a 20-as évek
től a 90-es évekig”, , A  reneszánsz”, „Szabadság, egyenlőség, 
hatalom. Az amerikai nép története”, „Írország áttekintő tör
ténete a XX. századtól napjainkig”. E műveivel Johnson nap
jaink egyik igen ismert és olvasott szerzője lett.

A szerző jelen műve, alcíme szerint „személyes zarándok
út”, jellegzetesen egyéni alkotás, személyes hangvételű el
mélkedés a kereszténység nagy kérdéseiről. Abból indul ki, 
hogy „Isten léte vagy nem-léte a legfontosabb kérdés, amely
re az ember valaha is választ keresett” (5), s kinyilvánítja,
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hogy mindkét esetnek elgondolhatatlanul sok következménye 
van. Isten megvallása felkészülést, tagadása morális anarchi
át jelent. Rámutat azonban, hogy az ember teljesen önző m ó
don nem tud élni. Az ateizmus minden számítása ellenére a 
hit szüntelenül előtör, s tény, hogy napjainkban az emberek 
túlnyomó többsége még mindig hisz Istenben. A lelkiismeret 
elpusztíthatatlan, s a szerző szépen ír arról, hogy balszerencse 
és bánat idején „kis támasznak bizonyul az istentagadás” (8).

A  szerző hosszan elmélkedik Isten természetének nagy 
kérdésén, majd a jó  és a rossz nem kevésbé súlyos témáját, a 
„teodícea” problémáját, a rossz világbeli meglétének és mű
ködésének magyarázatát kutatja. Külön érdeme a könyvnek, 
hogy Istennel kapcsolatban részletesen tárgyalja a szép fogal
mát. Ezután az emberi természetet, majd az embernek a világ
gal alkotott megfelelő kapcsolatát vizsgálja. Közvetlen útmu
tatóul is szolgálhat, ahogy például az ember és az állat viszo
nyában a szerző megmutatja a helyes utat az értelmetlen bán
talmazás és az esztelen védelem között (109 skk.). Külön fe
jezet foglalkozik az egyházzal, hasonlóképpen a más vallá
sokkal. A könyv nagy teljedelemben tárgyalja a halál, a po
kol, a várakozás eszkatológiai kérdéseit, végül igen megkapó 
személyes imákat közöl.

A kötet látnivalóan a katolikus tanítás legtöbb jelentős té
máját érinti, s így a szerző a katolikus felfogásról meglehető
sen átfogó képet nyújt olvasóinak. Meg kell azonban monda
ni, hogy elmélkedéseivel, vívódásaival helyenként együtt já r 
bizonyos egyenetlenség, tanbeli bizonytalanság, szubjektív 
tisztázatlanság, a szerző által is hangoztatott tanácstalanság. 
Értékes elemzései után ekként jelenti ki: „Őszintén szólva: 
egyszerűen nem tudom, miért engedi Isten oly sokféle formá
ban és változatban érvényesülni a Gonoszt” (79).

Ennél még meglepőbb a szerző álláspontja, amikor a ke
resztények és a zsidók viszonyát tárgyalva a zsidókról ezt ír
ja: „Nem hátráltatták őket a Szentháromság, a Megtestesülés 
vagy az Oltáriszentség rendkívül bonyolult dogmatikai kér
dései, amelyek oly sok vitát, konfliktust és szakadást okoztak 
a kereszténységen belül. A zsidók mindettől szerencsésen 
megmenekültek, s ennek következtében több időt és figyel
met fordíthattak a moralitás kérdéseire (...)  Mindennek ered
ményeképp a keresztényeknél sokkal mélyebb és átfogóbb 
bölcsességre tettek szert az örök kérdések és az erkölcsiség 
súlyos problémáinak szemlélésében” (154-155).

Úgy gondolom, egy saját hitet és világnézetet valló gon
dolkodó ilyen kijelentést felelősséggel nem tehetne. A mé
lyebb és átfogóbb bölcsességet egy másik vallásnak átenged
ni érthetetlen és megengedhetetlen magatartás. A dogmatikai 
vitákról pedig ilyen értetlenkedve századok óta éppen az ate
isták írnak, mint például B. Russell, akinek az alakját a szer
ző egyébként helyesen bírálja (28-29). Hasonlóképpen telje
sen téves felfogás, ha a hit tanaiban a moralitás témáját a leg
fontosabbnak, nem pedig következménynek tekintjük.

A mű azonban különleges műfajával, széles áttekintésével, 
az ismert és számunkra kevésbé ismert alkotók és írók felvo
nultatásával, őszinte igazságkeresésével, élvezetes és követ
hető stílusával mindenképpen vallásfilozófiai irodalmunk 
gazdagodását jelenti.

Európa Könyvkiadó, Budapest, 2003,
Frenyó Zoltán

Else Natalie Warns -  Heinrich Fallner
Jerikó rózsája

A bibliodráma kézikönyve

A  bibliodráma -  vagy ahogy Magyarországon egyre in
kább elteijedt: bibliadráma -  ma már mindjobban kezd is
mertté válni azok körében, akik a hitoktatásban, pedagógiai 
vagy felnőttképzési munkájukban gyerekek, felnőttek közé 
akaiják vinni az örömhírt, és elég bátrak ahhoz, hogy új mód
szerekkel kísérletezzenek, új utakat ismeijenek meg. Sokáig 
megannyi idegenkedés, előítélet vette körül ezt a furcsa vala
mit, ami emlékeztet a Bibliára is, meg a drámára is, de hogy 
valójában mi is a lényege, azt csak azon kevés beavatottak 
tudták, akik részben külföldi tanulás útján, részben itthoni 
kezdeményezés alapján maguk is rendszeresen vezettek 
bibliodráma-csoportokat.

Else Natalie Warns és Heinrich Fallner könyvének magyar 
fordítása azt a merész címet viseli, hogy a „bibliodráma kézi
könyve” az, amelyet az olvasó a kezében tart. És valóban, a 
könyv bizonyos értelemben szintézise mindazon törekvések
nek, stílusoknak, amelyek a német és magyar bibliodráma- 
folyamatokban megjelennek. Szerzői, Else Natalie Warns, 
Heinrich Fallner, illetve Heinz-Hermann Brandhorst és 
Eberhard Warns, akik egy-egy fejezetet írtak a könyvben, va
lamint Gerhard Marcel Martin, az előszó szerzője, Wolfgang 
Wesenberg, aki az utószót írta, magyar részről pedig Muntag 
Ildikó a magyar előszó szerzője, a fordító Falvay Dóra, a 
szaklektor Eisenbarth Krisztina mind-mind a német és ma
gyar „bibliodráma-mozgalom” jeles képviselői.

Mozgalomról beszél Gerhard Marcel Martin az előszóban, 
amely szerinte szüntelen fejlődést, mozgásban levést jelent, 
mely mostanában ért el Németországban egy újabb szintet. 
„A mozgalom, ha valóban mozgásban akar maradni, nem él
het meg az eszmék áramlása, a tapasztalatcsere nélkül. Gon
dosan kidolgozott, vállalható és fölmutatható modellek, rész
eredmények ismertetésére, megvitatására gondolok, és me
részkedem kijelenteni, hogy ez a könyv méltó dokumentuma 
az ilyen tapasztalatcserének.” (13)

Else Natalie Warns a bibliodrámával történő találkozásáról 
írt vallomásában leírja azt az utat, ahogyan tulajdonképpen 
maga a műfaj keletkezett: játék- és drámapedagógiai gyöke
rekből kiindulva, a csoportdinamika, interakciós és kommu
nikációs játékok tapasztalataival gazdagodva szinte egyenes 
út vezetett ahhoz a felismeréshez, hogy mindezeket az eszkö
zöket haszonnal lehetne alkalmazni a hitoktatás területén is, 
bibliai szövegek felhasználása mellett. „Interakciós és kom
munikációs játékokkal, esztétikai módszerekkel kísérletez
tem, ‘játékosan’ próbáltam közelebb hozni a fiatalokhoz a 
bibliai szövegeket és a hitoktatás problematikus kérdéseit” -  
emlékezik vissza a kezdetekre Natalie Warns (19). Az évek 
folyamán aztán kifejlesztette a Bibliával való foglalkozásnak 
azt a műfaját, amit ma bibliodrámának hívunk, és ami nem 
lenne ma ilyen, mint amilyenné mostanra kialakult.

„Esztétikai eszközök a bibliodrámában” című fejezetében 
(30-73) részletesen kifejti, hogy hogyan bontakozik ki a szö
vegből egy olyan folyamat, amely a gesztusok, a formák és 
színek, az emberi és zenei hang, a megjelenítés eszközeivel 
elvezet a szöveg mélyebb megismeréséhez, illetve a saját 
élettörténet témáihoz. A Biblia szövegeit hallva ugyanis köz-
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vetve-közvetlenül azonosulunk is velük, hiszen azok rend
szerint életünk alapvető tapasztalatairól szólnak, születésről, 
halából, szerelemről, elválásról, jóról és rosszról, sorsról és 
bűnről. Az ott szereplő emberek ugyanolyan érzéseket élnek 
át egymás között, mint mi, földi halandók. A Biblia azonban 
többnyire szűkszavú, költői képekbe tömörített történetek
ben szól hozzánk, melyek olvasásakor „tér-képek” jelennek 
meg az olvasó szeme előtt. A szövegek tehát oly módon ele
venednek meg az olvasó számára, hogy azok „kapcsolat-je
lenetekké” változnak lelki szemei előtt (vö. 64). Ez vezet a 
szöveg „aktualizálásához”, amely nem más, mint a szemé
lyes érintettség megfogalmazása, az itt és most összefüggé
sében, akár egy „üzenet”, „mondanivaló” kimondásával, de 
ugyanígy aktualizálás a szöveg „színre vitele”, a csoport kö
zös játéka is.

A szöveg mellett a bibliodráma másik és elengedhetetle
nül fontos kiindulópontja a teljes ember, a maga egzisztenci
ális helyzetében, mindenkori társadalmi és szociális környe
zetének összefüggéseivel. Heinrich Fallner bibliodráma- 
koncepciója ezt az oldalt erősíti fel. Szerinte a Biblia tudósí
tásai elsősorban egzisztenciális helyzetekről számolnak be, 
ezért a bibliodrámában a szöveg egyúttal az a tér, keret, 
amelyben az önmagunkkal és másokkal való találkozásaink 
lezajlanak (vö. 89). A szöveg-térben tehát mindennek ott a 
helye, ami személyes létünkkel összefügg, ám ugyanakkor 
éppoly fontos, hogy ezt közösségben élhessük meg. A 
bibliodrátnán részt vevők ugyanis ideiglenesen gyülekezetet, 
közösséget — egyház-községet -  alkotnak, akik a szó legiga

zibb értelmében Krisztus követői, még ha a legkülönbözőbb 
származású, elköteleződésű emberek jönnek is össze egy-egy 
csoportban (96).

A könyvben különös jelentőséggel bír Eberhard Wams job
bára elméleti írása (129-152), aki a bibliodráma műfaját a 
hermeneutika és a teológia oldaláról közelíti meg, és ezzel 
pontosan meghatározza azt a tudományos hátteret, amely a 
bibliodráma alapját képezi. Meggyőződése, hogy a tisztessé
ges, teológiailag is felelősségteljes bibliodráma nem képzel
hető el kritikus-teológiai beállítottság és kompetencia nélkül. 
Ezek alappillérei H. G. Gadamer és Paul Ricoeur herme- 
neutikus filozófiája, illetve Kari Barth, Rudolf Bultmann, 
Gerhard Eberling, Emst Fuchs és Emst Kásemann teológiája 
(148-151).

Hemz-Hermann Brandhorst írásában a szövegközpontúság 
mellett a társadalmi vonatkozásokra helyezi a hangsúlyt 
(153-174). Állítása szerint, mivel az Evangélium a „szegé
nyek evangéliuma”, ennélfogva a társadalmi igazságosság 
üzenetének is hordozója, ezért növelheti érzékenységünket a 
társadalmi problémák, politikai kérdések megoldása iránt is.

Brandhorst emellett szemléletesen összefoglalja a biblio
dráma két fő irányzatát, iskoláját, nevezetesen egyfelől a kü
lönböző pszichoterápiás iskoláknak elkötelezett megközelíté
seket, másfelől pedig a testtudatosságot, játék- és drámapeda
gógiát előtérbe helyező irányzatokat (156).

Az elméleti fejezeteket végül Else Natalie Wams kifeje
zetten gyakorlati kérdésekre irányuló összegzése követi 
(175-205), ahol szinte tankönyvszerű leírásokat, jegyző
könyveket találhatunk konkrét bibliodráma-csoportokról. 
Olyan módszertani „fogásokat” ír le, amelyek alkalmazha
tóak egy-egy csoportfoglalkozás során, azzal a céllal, hogy 
játékos és alkotó módon létesítsünk személyes kapcsolatot 
egy szöveggel. Praktikus útmutatókat találhatunk itt, ho
gyan lehet például bibliodramatikus elemeket olyan folya
matokban is alkalmazni, amelyek egészükben nem tekinthe
tők kifejezetten bibliodráma-csoportfoglalkozásnak -  így 
például hittanórán, vagy bibliaolvasó táborokban stb. - ,  de 
emellett megtalálható itt néhány teljes csoportfolyamat le
írása, amelyet komplett „bibliodráma-folyamat”-nak is ne
vezünk, és amely szem előtt tartja mind a csoportot, mind a 
szöveget, mind pedig a folyamat jelleget. Az első típusú 
bibliodráma-alkalmazásra kiváló szemléltetést nyújt egy 
gyülekezeti tanulmányi hét lezárásánál, illetve egy, a gyüle
kezet keretein belül megrendezett ad hoc jellegű biblio
dráma foglalkozás leírása, amely ízelítőt ad abból a széles 
körű alkalmazhatóságból, amikor bibliodramatikus elemek
kel lehet dolgozni. Még teljesebb képet ad egy hosszabb 
időtartamú, rendszeres bibliodráma foglalkozás leírása, 
amely egyetemi keretek között, egy teológiai kar hallgatói
nak részvételével zajlott.

Végezetül Else Natalie Wams több szerzőtárssal közösen 
szerkesztett beszámolója zárja a könyvet a „lépcsőzetes fel
építésű bibliodráma-képzés és minősítés” elveiről és gyakor
latáról, fontos útmutatóul azoknak, akik hasonló képzésforma 
elindításán fáradoznak.

Összességében véve a könyv beváltja bátor ígéretét, misze
rint a bibliodráma kézikönyve kíván lenni: az egyes szerzők 
írásaiban mindvégig arányban áll az elméleti megalapozás és 
a számos gyakorlati példa egészen konkrét leírása. Különösen
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hasznos lehet ez azoknak, akik most ismerkednek a 
bibliodráma lehetőségeivel, alkalmazhatóságával a hitokta
tásban, lelkipásztori munkában, fiatalokkal való foglalkozás
ban, illetve általában a felnőttképzésben. Arra azonban a 
könyvben is számos helyen találunk utalást, hogy vigyázat!, 
mindezeket a módszereket, „fogásokat”, nem lehet egyszerű
en csak lemásolni, egy az egyben átültetni a saját gyakorla
tunkba. Hosszú tanulási folyamat, sok-sok saját élmény szer
zése különböző csoportokban és a bibliodráma eszközeinek 
módszeres elsajátítása, nem kevésbé alapos teológiai ismere
tek szükségesek ahhoz, hogy valaki bibliodráma-csoport ve
zetésére vállalkozzon. A könyv mindenesetre kedvet csinál 
ehhez, felvázolva azt a gazdagságot és érzékeltetve azt a ki
meríthetetlen kincset, amely egy-egy csoportfolyamat során 
feltárul a résztvevők előtt, magában hordozva a felszólítást: 
alakítsd át az életed!

Kálvin Kiadó -  Luther Kiadó, Budapest, 2003.

Varga Péter Pius

Bolyki János
János evangéliuma a görög 

tragédiák tükrében
A tudományos igénnyel és szakszerűséggel, de olvasmá

nyosan megírt műben a magyar bibliakutatás neves képvise
lője (lásd pl. „Igaz tanúvallomás”; Kommentár János evan
géliumához, Budapest, 2001) „a világ egyik legcsodálato
sabb könyvé”-nek tekintett János evangéliumot (11) veti ösz- 
sze a klasszikus görög drámákkal annak érdekében, hogy ez
által jobban megértsük az evangélium drámai és tragikus vo
násait (9), és hogy világossá váljanak az egyezések és az el
térések (16).

A három részből álló monográfiát a szerző a kutatástörté
net rövid felvázolásával vezeti be. Ezt követi a görög tragédi
áknak az athéni társadalomban betöltött szerepének történeti 
áttekintése (első rész), a János evangélium irodalmi és teoló
giai kincseit az antik és a modem drámaelméletek mérlegére 
helyező (második) rész, illetve a mítoszok (mint történetek, 
elbeszélések) újraértelmezésének a vizsgálata (harmadik 
rész). Ez utóbbiban a szerző figyelme elsősorban arra irányul, 
hogy „hogyan végzi el JE Jézus személyének, küldetésének, 
áldozatának, etikai mondanivalójának újraértelmezését, és 
milyen következményei lehetnek ennek az ember önmegérté
sére, a jánosi gyülekezet életére és Jézusról szóló tanúvallo
mására nézve” (11).

A tanulmány igyekszik megeleveníteni az olvasó számára 
azt a kulturális hátteret, amelyben a kereszténység fejlődés
nek indult, és amelybe a jánosi közösség, illetve iratok vitat
hatatlanul beágyazódnak. Ez pedig nem más, mint a görög
római kultúrát és a zsidó hagyományokat ötvözni próbáló 
hellenista zsidóság. Aki tehát őszintén valamit is meg kíván 
érteni a kereszténységből, illetve a sokszor viharos és ellent
mondásos, a kirekesztéstől sem mentes keresztény-zsidó kap

csolatok történelmi, teológiai és kulturális gyökereiről, az 
nem mellőzheti az első századokkal való és tényszerűségre 
törekvő szembesülést. Ebben Bolyki János műve komoly se
gítséget és eligazítást nyújthat.

A János evangéliumnak a mítosz oldaláról történő meg
közelítése ugyanis rávilágít arra, hogy ez az őskeresztény 
irat „ nem egyszerűen ismételni vagy bővíteni kívánja a jézu-  
si tradíciót ...hanem reflektálni akar arra, interpretálni 
akarja azt"  (99). Ahogy a szerző megfogalmazza: „ez az 
evangélium az Istent kijelentő Jézust je len ti k i"  (100), illet
ve a „ történeti Jézus-képet a megdicsőült, mennyei Krisztus 
szempontjából interpretálja" (103). Ezen törekvésében pe
dig benne rejlik mind a páli irányzat Krisztus-felfogásának, 
mind pedig a szinoptikusok történeti Jézusának az integrá
lása, amely elsősorban Jézus isteni és emberi természetének 
az egyensúlyban tartásában fejeződik ki. Ebben a tekintet
ben a János evangélium (és maguk a jánosi iratok is) az ős
kereszténység szintézisének is tekinthető, amelynek kife
jezett célja a határozott és elhatároló saját identitásterem 
tés -  a jeruzsálem i Templom pusztulása után (Kr. u. 70-) 
m indenekelőtt a nem Krisztus-hívő zsidósággal szemben 
(141-143).

„Ha (ugyanis) egy közösség a maga eredetét valamilyen 
történetileg körülhatárolható konfliktusra vezeti vissza -  ír
ja  Bolyki János - ,  ez együtt já r a régi konfliktusnak a jelen
ben való vállalásával, hiszen identitásukat éppen a nem 
csatlakozottaktól történő elhatárolódással s a maguk közös
ségén belüli egymás iránti szolidaritással tudják biztosíta
ni.” (120) A Jánosnak tulajdonított Jelenések könyve szerző
je  tehát már egy ‘kiértékelt’ konfliktus-történetre épít, ami
kor írása élét a Római Birodalom ellen fordítja. Ily módon a 
kereszténység szinte egyidőben kezd következetesen elhatá
rolódni mind a zsidó, mind pedig a görög-római hagyomá
nyokhoz ragaszkodóktól, miközben ezen két kulturális alap
pillérre építi fel a saját maga rendszerét. Minden bizonnyal 
ez az az elhatárolódás-kisajátítás dinamika, amit a keresz
ténységről közhelyeket ismétlő és korszakokat összemosó 
‘szolgálatos vallásszakértők’, megfelelő felkészültség és 
szakolvasottság hiányában alig, vagy egyáltalán nem tudnak 
integrálni. Hiszen sokkal egyszerűbb és figyelemfelkeltőbb 
folyamatosan valami ellen, mint valamiről magyarázóan be
szélni.

Bolyki János tanulmánya nemcsak tárgyi ismereteket kö
zöl, hanem módszertanilag is példaértékűnek tekinthető. Fel
hívja ugyanis a figyelmet arra, hogy mennyire fontos az új- 
szövetségi iratokat a maguk történetiségében szemlélni, illet
ve figyelemmel kísérni a nemzetközi kutatást.

Ami pedig a János evangéliuma és a görög drámák össze
vetésének a tényleges hasznát illeti, csupán egy befejező gon
dolatot emelnék ki a recenzió kereteit messze meghaladó mű 
gazdagságából. A szerző megfogalmazása szerint ez az evan
gélium segíthet „abban, hogy az eklektikus ‘multikultúrában’ 
úgy kapjunk ‘tartást’ (hűséget, identitást), hogy az vonzó le
gyen (a talajt vesztetteknek), és könnyedén túlszárnyalja a 
teológiai-egyházi-pszichológiai ‘merevség’ hiteltvesztett for
máit” (190).

Kálvin János Kiadó, Budapest, 2002.
Jakab Attila
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A püspöki k a r  az iskolai titok tartás szabályozásáról

Az iskolaév megkezdése reflektorfénybe helyezte a közok
tatási törvény szeptembertől hatályba lépett módosításait. Ok
tóber 4-én tartjuk a Katolikus Oktatás Napját. Ezen alkalom
ból a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai, felelős
séget érezve a magyar nemzet egészének fejlődéséért, az 
alábbi nyilatkozatot teszik közzé szeptember 24-én, Szent 
Gellért napján:

Tény, hogy a család után az iskola a második otthonunk. A 
Katolikus Egyház felfogása szerint azonban a teljes ember
ségre nevelő, első számú „iskola ” -  a család. A szülők a 
gyermekek elsődleges nevelői, akik a kölcsönös segítés elve 
szerint ebben a feladatukban bizalommal osztoznak a peda
gógusokkal. Ezért az iskolai nevelésben részt vevők munká
jukat a szülők nevében, velük egyetértésben végezhetik.

Ezzel az alapvető erkölcsi követelménnyel összhangban 
van a Magyar Köztársaság Alkotmánya, amely elismeri, hogy 
a gyermeknek joga van a családja, az állam és a társadalom 
részéről arra a védelemre és gondoskodásra, amely megfele
lő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges. Elismeri 
továbbá a szülők azon jogát, hogy a gyermeküknek adandó 
nevelést megválasszák. A szeptemberi módosítást követően 
viták kereszttüzébe került a közoktatási törvény. A pedagógu
sok titoktartásának szabályai jelentős mértékben korlátozzák 
a gyermek és a szülők jogait, valamint sértik a katolikus er
kölcs szabályait is. Ezért a Katolikus Egyház felelős vezetői 
kötelességüknek érzik felhívni erre a jogalkotók és a közvé
lemény figyelmét. A hatályos közoktatási törvény szerint a 
pedagógus a tanuló írásbeli hozzájárulása nélkül nem közöl
heti a szülővel a gyermekéről tudomására jutott információ
kat, tényeket, adatokat. A gyermek veszélyeztetettsége esetén 
pedig nem a szülő, hanem a gyermekjóléti szolgálat az, ame
lyet a tanuló hozzájárulása nélkül is értesíteni lehet. A peda
gógust terhelő titoktartási kötelezettség, és a szülőt megillető 
tájékoztatási jog között is ellentmondás van.

A szülőt ugyanis megilleti -  többek között -  az a jog, hogy 
gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmene
teléről részletes érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, 
segítséget kapjon. Ugyanakkor a pedagógusnak pedig köte
lessége, hogy rendszeresen tájékoztassa és figyelmeztesse a 
szülőket az őket érintő kérdésekről, ha a gyermek jogainak  
megóvása vagy fejlődésének érdeke megkívánja.

Szomorú történelmi tapasztalatok tanítottak meg bennün
ket arra, hogy azok a diktatúrák, amelyek a szülőt a nevelés
ben háttérbe szorították, lelkiismeretlen és minden emberte
len cselekedetre kész, torz személyiségű gyermekeket nevel
tek. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az iskolai ti
toktartás szabályozásával kapcsolatos ellenvéleményét már a 
törvénytervezet véleményezése során a jogalkotók tudomásá
ra hozta és a szabályozás módosítását kérte. Akkor a szülők
kel szembeni titoktartás kötelezettsége még nem is szerepelt 
a tervezetben. Mivel észrevételeinket figyelmen kívül hagy
ták, most a nyilvánosság segítségét igénybe véve, ismételten 
és nyomatékosan kérjük a törvény olyan módosítását, hogy az 
iskolai titoktartás kötelezettsége ne legyen akadálya a szülők 
és a pedagógusok közös nevelői tevékenységének. Különben 
ez a titoktartás a családi kapcsolatok meglazulását, a gyer
mek- és fiatalkori bűnözés további növekedését fogja maga

után vonni. A törvényhozó felelőssége, hogy az ellentmon
dást feloldja, és olyan jogi környezetet biztosítson, amely a 
gyermek, a szülők és a pedagógusok jogainak ellentmondás
mentes érvényesülését lehetővé teszi és biztosítja a gyermek 
harmonikus fejlődését, nem veszélyeztetve a társadalom alap
sejtjének, a családnak s ezen keresztül az egész társadalom
nak a biztonságát.

****

Szívesen újítottam meg az előfizetést: szeretem az Egyház
fórumot, és úgy gondolom, szükség van rá. Sajnos ez az 
egyetlen magyar katolikus sajtótermék ma, amely a keresz
ténységet nem köti egy kötelezően jobboldali világképhez, és 
nem lép fel olyan pártpolitikai preferenciák agresszív igényé
vel, amelyeknek az evangélium szelleméhez semmi közük 
sincs. Egyházi intézményben dolgozom, így aztán szomorúan 
érzem nap mint nap saját bőrömön a „kereszténység” nevé
ben rám (is) gyakorolt kemény politikai nyomást. Ennyit er
ről. Örömmel olvastam a választások utáni mérgezett légkör
ben az olyan bátor, a lelkiismereti szabadság levegőjét árasz
tó írásokat amilyen, pl. a Kamarás Istváné volt. Szomorú, 
hogy az Egyházfórumon kívül ennek a tárgyilagos és ember
séges hangnemnek sehol nincs tere.

Arra a kérdésre, hogy örülnék-e, ha az Egyházfórum az öku
menikus szemlélet előtt szélesebb kaput nyitna -  válaszom: 
IGEN. Akkor is örültem -  és a közeledés hatékony gesztusá
nak tartottam -  amikor közreadták Bibó játékos -  komoly írá
sát: mi lett volna, ha az egyház integrálja, nem pedig kizáija a 
reformációt? Ma, amikor egy embertelen emberiség perspek
tívája testközelben van, nyilvánvaló, hogy az emberi lélek tá
masza és hiteles szószólója nem lehet olyan egyház, amely a 
kölcsönös megértés és a nyitottság igényével hadi lábon áll. 
(Ezért a közös szerkesztés terétől sem idegenkedem, ső t...)

Hogy az Egyházfórumban milyen témákról olvasnék szíve
sen -  erről most csak egy rövid lista:

1. A rózsafuzér évének kapcsán: kik, miért szeretik a rózsa
fűzért, kik és miért nem? Van-e valami összefüggés a rózsa
füzér szeretete vagy nem szeretete és alkati, szocio-kulturális, 
stb. tényezők között? Szívesen olvasnék általában a különbö
ző imatípusok hátteréről tárgyilagos elemzést, túl azon, a fő
leg értelmiségi előítéleten, miszerint a rózsafüzér -  akár az 
ún. Jézus-ima -  afféle imamalom, hittétel-besulykoló, mági
kus, mechanikus kántálás, de túl azon a másikon is, miszerint 
az idegenkedés feltétlenül az alázatosság hiányára szubjekti- 
vista „elhajlásra”, önfejű, illojális szellemre utal. Érdemes-e 
egy tőlünk idegen imatípust magunkkal valamiképp megsze
rettetni -  vagy jobb, ha ki-ki az alkatának, igényének, ízlésé
nek megfelelően alakítja imaéletét?

2. A népi vallásosság értékei és problémái. Különös tekin
tettel arra, hogy a népi vallásosságban tovább élnek, vele ösz- 
szefonódva, az archaikus gondolkodás formái: babona, mágia, 
varázslás stb. (A szentelmények ilyen célú felhasználása falun 
ma is gyakori.) Az egyház hogyan kezeli -  kezelje ezt a prob
lémát? Hol a határ az elfogadható és tapintatos megközelítés, 
illetve a sötétséget szembesítő és konzerváló gyakorlat között? 
Egyáltalán, az hogy a kereszténység lelkileg, szellemileg és 
értelmileg kinyit felnőtté tesz és felszabadít, miért csak a fel
sőbb rétegbeli keresztények számára hirdettetik, s az „egysze
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rű ember” vallási nevelése miért a tudatlanság, önállótlanság 
és balítélet cinkosa ma is?

3. Cigánykérdés keresztény nézőpontból. (Minden meny- 
nyiségben!) Az egyház nem hagyhatja magára az együttélés 
problémáival küszködő, szeretetükben rendkívül kemény 
próbára tett keresztényeket, s ugyanakkor nem lehet a kire
kesztés hallgatólagos szentesítője. Miért hallgatunk hát? M i
ért hiszi rendületlenül, hogy az emberek bajaihoz, konfliktu
saihoz, sebeihez semmi köze sincs?

4. Szentté avatásra javasolt, felterjesztett magyarok. A lis
ta tulajdonképpen annak tükre, hogy ma, a 20. század kínálta 
keresztény életminták és értékek közül melyeket preferálják 
„hivatalosan”. Érdemes lenne ilyen szempontból elemezni a 
névsort. S talán a propaganda hangsúlyait is. Vagy talán élet
szerű, emberközeli portrék révén közel hozni az olvasókhoz 
olyan felterjesztett, ám csak gyéren népszerűsített, sokak előtt 
teljesen ismeretlen igaz keresztényeket, mint például Salka- 
házi Sára nővér.

Biztos sorolhatnék még jó  pár, szerintem fontos témát, de 
most be kell fejeznem a levelemet.

Rokonszenwel és jókívánságokkal kísérem az Egyházfó
rum sorsát, Önt és munkatársait (a jövőbeni protestánsokat is 
beleértve).

Szeretettel és tisztelettel üdvözlöm:
Cs. J.

'k'k'k'k

Örömmel olvastam az őskeresztény erőszakmentességről 
2003/4. számotok elején. Szeretném hozzáfűzni, hogy az 
Arles-i Zsinat 3. kánonjából, amit a cikk az 5. oldal közepén 
elemez, az általam 1983-ban lefordított Nem harcolhatok! c. 
könyv tudós szerzője, Jean-Michel Homus, sokkal határozot
tabb következtetésre jut: a zsinat az azt összehívó császár 
iránti legnagyobb kompromisszumkészséggel is csak addig 
volt hajlandó elmenni, hogy békeidőben a keresztény katonák 
ne lépjenek ki a seregből -  abban azonban szó sem lehetett 
engedményről, hogy háborúban tilos vért ontani.

, A  vérontás tiltása olyan alapelv volt, mellyel kapcsolatban 
az első négy század kereszténysége nem ismert megalkuvást. 

'M ég Arles-ban is lehetetlen volt bírálattal illetni azt a katonát, 
aki harcban megtagadta fegyverei használatát. Sok évszázadon 
át, mintegy emlékeztetőül a korai tanításra, az egyház tovább
ra is büntetést rótt ki azokra, akik háborúban embert öltek, még 
ha igazságos háborúban is, még ha jogos önvédelemből is.”

Szó sem lehetett arról az erkölcsi cinizmusról, amin a cikk 
eltöpreng, hogy a zsinati atyák azért nem foglalkoztak a há
borús „katonaságmegtagadással”, mert az ilyenkor szokásos 
azonnali kivégzés katonai törvényét „elégségesnek ítélték”. 
Ellenkezőleg, a háborús „katonaságmegtagadókat” továbbra

is vértanúknak tekintették. Még 90 évvel később is, I. Ince 
pápa (402^417) 404. febr. 15-én írt levele megerősítette: „Aki 
megkeresztelkedése után a hadsereghez tartozott, nem fogad
ható be a klérusba”. Ráadásul ezt a levelet Victriciusnak, 
Rouen püspökének írta, aki maga is „katonaságmegtagadó” 
volt és majdnem kivégezték -  nyilvánvalóan bőven a 314-es 
Arles-i Zsinat után.

Később az állam és az egyház szoros összefonódásával ez 
a 3. kánon érthetetlenné vált, ezért már a VII. században elő
fordult, hogy a jószándékúan értelmező másolók a „békében” 
kifejezést az ellenkezőjére fordították, „háborúban”-t írtak, 
hiszen mi értelme egy kis vétket büntetni, amikor az igazi 
nagy bűn a háborúból való dezertálás. A XIII. századtól pedig 
több kódexből már ki is maradt ez a kánon, hiszen a katona
ságmegtagadás „eretnek” gondolata meg sem fordult a „jó” 
keresztények fejében (http://bocs.hu weboldalunkon az ér
deklődők megtalálják a Homus-könyv ismertetését, sőt a 
könyv teljes szövege is elérhető).

Örömmel láttam azt is, hogy web-oldalunkról átvettetek 
egy népességnövekedés-cikket, hiszen a vallási közgondol
kodásban ezt még mindig gyakran tabu témának tapasztaljuk. 
Pedig az elterjedt, „ha Isten báránykát ad, legelőt is ad hozzá” 
gondolkodásmód a családtervezésben elkövetett emberi fele
lőtlenségeket hiába próbálja Istenre hárítani, a következmé
nyeket a szülők és a következő generáció egyaránt viselik.

A fiataloknak ismerniük kell a Föld helyzetét, hogy bölcs, 
felelős döntéseket tudjanak hozni. Szeretném az Egyházfó
rum olvasóinak is a figyelmébe ajánlani a tényeket bemutató 
web-rajzfilmünket, amelyre „sokkoló”, „ezt mindenkinek lát
nia kell”, „very-very impressive” visszajelzések érkeznek a 
bocs.hu látogatóitól.

Megnézhető a http://bocs.hu/_earth_human.html címen.

Simonyi Gyula
'k'k'k'k

Elnézve az Egyházfórum utóbbi számait, az a benyomá
som, hogy a szerkesztőknek egyedülálló teljesítményt sike
rült felmutatniuk: felváltva hol a jobb-, hol meg a baloldali 
mitológiák mocsarába sikerült belemerülni -  méghozzá 
mélyre! In concreto:Az Európa-szám élén Teleki Pállal, majd 
utóbb a béketábori békaperspektívába. (A vonatkozó felvilá
gosító irodalmak Wildmann Jánosnál olvashatók.)

Mellesleg az a benyomásom, hogy aki Teleki Pállal óhajt 
Európához csatlakozni, annak nemcsak egy keresztény lap 
szerkesztőségét kellene sürgősen maga mögött hagynia, ha
nem meg sem kéne állnia az Urálon túlig!

Üdvözlettel:
Jozef a Tillmann

Kedves Olvasónk! Örömmel vesszük, ha személyi jövedelemadója egy százalékát fölajánlja az Egyházfórum Alapítvány ja 
vára. Ehhez az adóbevalláshoz csatolt Rendelkező Nyilatkozatra Alapítványunk adószámát (19667908-2-41), illetve a ked
vezményezett nevét (Egyházfórum Alapítvány) kell ráírnia. Fontos, hogy a borítékra írja  rá  saját nevét, lakcím ét és adó- 
azonosító je lé t  Köszönjük, ha ezúton is segíti Alapítványunk tevékenységét.

Az Egyházfórum Alapítvány kuratóriuma
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T I S Z T E L T  O L V A S O I N K !

A m egúju lt E gyházfó rum  igyekszik  m inél sz ínvonalasabb  
írásokkal je len tk ezn i szám ró l-szám ra , gondolkod ta tn i, 
tá jékoztatn i, „ fe lrázn i” p róbál. A m agunk  elé tűzö tt 
fe ladatok  m ego ldásához  -  m int m inden m ás lapnak 
nekünk  is szükségünk  van anyagi tám ogatásra.
S zívesen fogadjuk szponzorok  je len tk ezésé t, ak ik  
adom ányukért cserébe, az E gyházfórum  eddig  m egjelen t 
könyveibő l vá lasz th a tn ak  a jándékkönyvet.
H irde tések  m eg je len te tésére  is lehetőségünk  van, m elyek  
a  h á tsó  borító  két o ldalán  kapnak  helyet. A z egy 
m eg je lenésre  vonatko tó  h irdetési á ra ink  a  következők:

Egész oldal:

Fél oldal:

N egyed oldal: 

N yolcad oldal:

70 OOO+Afa (87 500 Ft) 

35 OOO+Afa (43 750 Ft) 

20 OOO+Afa (25 000 Ft) 

12 OOO+Áfa (15 000 Ft)

T izenhatod oldal: 7 OOO+Afa ( 8 750 Ft)

Amennyiben valaki hat alkalommal rendeli meg 
a hirdetést, csak ötnek az árát kell fizetnie!

E gyházfórum  hirdetésszervezés -  a Szerkesztőség

mailto:bzeeed@elqbalnet2DDD.hu
http://www.gldbalnet20DD.hu


A KÖNYVEK MEGRENDELHETŐK AZ EGYHAZFÓRUM ALAPÍTVÁNY CÍMÉN
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Az Egyházlórum m eseköny\-sorozatának új, 
hatodik kötete válogatás Kormos István gyer- 
mek\ őrseiből. verses meséiből, műfordításaiból. 
A kötet alapja az Ej haj, csibekas! (1973). A nyár 
gyermekei (1987). Az égigérő fa (1946. 1976). 
Ha rózsaszál leszel... (1956). a Fehér mágia 
(1974) és Puskin meséi (1988). A válogatás há
rom ciklusba rendezte a gyermekeknek írt élet
mű legértékesebb darabjait, elkerülve, hogy 
olyan versek illetve verses mesék kapjanak ben
ne helyet, melyek a közelmúltban megjelent két 
Vackor-kötetben betétekként szerepelnek. Az el
ső helyre a hosszabb lélegzetű, a második 
ciklusba a rövidebb gyermekversek és fordítá
sok, míg a harmadikba a népmese-átköltések. 
záró darabnak a hosszabb lélegzetű Puskin-me- 
se. a Mese a Szaltán cárról.

Kormos István: Tiszta mezőben (128 old.)

Eredeti ár: 1900,-Ft

Bibliodráma

A bibliodráma tapasztalat és szövegorientált: 
célja, hogy a saját élményeink kapcsolatba kerül
jenek azokkal a tapasztalatokkal, melyek élő for
mában találhatók meg a Biblia történeteiben, 
helyzeteiben, személyeiben, sőt ima-, meditáci- 
ós és tanító jellegű szövegeiben is, még ha néha 
torzultan vagy elrejtve.
A szerző valláspedagógiai, lelkipásztori, vallás
pszichológiai kérdésekkel, valamint az istentisz
teleti prédikációk kérdéseivel és a gyakorlati 
teológiai szöveg- és élethermeneutikával kap
csolja össze a bibliodráma anyagát és módsze
reit. Mintegy harminc évre visszatekintő biblio- 
dramatikus gyakorlatának tapasztalatait tudo
mányos igényességgel foglalja össze kézikönyv
szerűen felépített müvében.

Gerhard Marcel Martin: Bibliodráma. Gyakor
lat és elmélet (135 old.)
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Eredeti ár: 1300,- Ft.


