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az emberi élet és egyenjogúság…”
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alkotják...”
(89. oldal)
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Batta István:
Az Istenhívő ember a szekularizált világban
„Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben,
megadja nektek.”
(Jn 15,16)
„A kiválasztásról szóló tanítás az evangélium
summája, mivel ez a legjobb, ami valaha is ki lett mondva és ami valaha is hallható volt.”1
(Karl Barth)

A technika fejlődése követhetetlen sebességű. A XVIII. századtól a XX. századig mérhetetlen önbizalmú embernek napjainkra be kellet
látnia, hogy gőgje megalapozatlan volt. Nem ura a természetnek. Az
ember újra nem érti, nem tudja belátni, sőt gyakran megmagyarázni sem
tudja a körülötte zajló eseményeket. Egyre gyakrabban merül fel benne a
kérdés, hogy mi értelme ennek a technika- és számítógépek uralta, hajszolt napi életnek?2
„Az élet értelmének sikeres vagy sikertelen megfejtése dönti el,
hogy az ember hajlandó-e egyéni életét alárendelni az élet minden terüle-

1

K. Barth: Kirchliche Dogmatik III/2. 1986. „Die Erwählungslehre ist die
Summe des Evangeliums, weil dies das Beste ist, was je gesagt und gehört
werden kann”
2
vö. H. J. Helle: Tendenzen zu einer Religiosität der Erfahrbarkeit (Eine
soziologische Analyse). 1975., 72 p.

4
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tét felölelő értékrendnek. Vagy az adott értékrendet csak ellenzi, esetleg
teljesen elveti.”3
A technika az életet fenyegeti. Biztosítékra van szükség a „sorscsapásokkal” szemben.4 „A kérdés: mi óv meg minket a mesterséges
környezet fenyegetésétől? Az ember megint csak saját magára van utalva. Mindennel megbirkózott, csak saját magával nem!”5
Tényleg magunkra vagyunk utalva?
Isten végtelen kegyelmében öröktől fogva kiválasztotta közülünk
azokat, akiket üdvözíteni akar. Ezek az emberek semmit sem tettek és
nem is tehettek azért, hogy éppen ők a választottak. Szerető Istenünk
választása Jézusért esett éppen a választottaira.6
Sokan vannak, akik Istent, mint meghaladott, fölösleges kacatot,
maradi terhet, megvetéssel tagadják, elvetik. Hitük szerint nincs semmi,
ami Isten létét bizonyítaná.
És sokan vannak, akik hisznek Istenben. Hisznek Istenben, de
formálisan nem kötődnek egyetlen látható intézményes egyházhoz sem.
Összefoglalás: Az örök „mi végre”, „mi célból” kérdése a XXI.
században is emészti az embert. A teológián kívüli tudomány a lényegi
kérdéseket, az élet célját nem tudja megválaszolni. Az ember, növekvő
bizonytalanságában a választ Istennél sejti.

3

H. J. Helle: Tendenzen zu einer Religiosität der Erfahrbarkeit (Eine
soziologische Analyse). 1975., 72 p. „Die Erfolgreiche oder Erfolglose
Beantwortung der Sinnfrage entscheidet also für den Einzelnen darüber, ob er
zustimmend oder nur widerwillig oder etwa gar .nicht bereit ist sein
individielles Leben in einen übergreifenden Ordnungszusammenhang hinein
zustellen.”
4
vö. D. Bonhoeffer: Börtönlevelek. 1999., 181 p.
5
D. Bonhoeffer: Widerstand und Ergebung (Briefe und Aufzeichnungen aus der
Haft). 2003., 203 p. „Die Frage ist: Was schützt uns gegen die Bedrohung durch
die Organisation? Der Mensch wird wieder auf sich selbst verwiesen. Mit allem
ist er fertiggeworden, nur nicht mit sich selbst!”
6
A Heidelbergi Káté - A Második Helvét Hitvallás. 1999., 134-135 p.
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1.1. A hitről
„A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható
dolgok létéről való meggyőződés” (Zsid 11,1).
„A nekem adatott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek: ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell,
hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől
kapott hit mértéke szerint” (Róm 12,3).
Kálvin szerint „helyesen határozhatjuk meg a hitet, ha azt mondjuk, hogy az Isten irántunk való jóakaratának erős és biztos megismerése, amelyet, miután a Krisztusban való ingyenes ígéret igazságán alapul,
a Szentlélek nyilatkoztat ki a mi elménknek és pecsétel meg szíveinkben”7.
Minden, ami hittel függ össze, Isten előfeltétel nélküli kegyelméből ered. Emberek Isten választása szerint jutnak, vagy nem jutnak
hitre, engedelmességre. Az ember hitét, illetve hitetlenségét Isten szerzi.
A hit személyes esemény – a hívő ember ennek tudatában változtatja
meg addigi életvitelét. Minden egyéb (a Krisztus-esemény, a Szentlélek
munkája, az igehirdetés) odahat, hogy a kiválasztott felismerje kiválasztottságát8.
A kálvini megközelítésben a hit elsősorban felismerés, mely bizalmon alapul. Ha ez megvan, a kiválasztottságában már bizonyos emberben megszületik a hitbizonyosság. Ez a hitértelmezés történelemformáló: a hívő megingathatatlanul Isten jóindulatú kegyelmébe burkolva
tudja magát9.
1566. március 1-jén írják alá a svájci egyházak lelkipásztorai A
Második Helvét Hitvallás (2HH) előszavát. A 2HH XV. fejezete kimondja: „...a bűnös ember egyedül a Krisztusban való hit által, nem pe-

7

Kálvin János: A keresztyén vallás rendszere (1559) II. 1910., 525 p.
C. H. Ratschow: Handbuch systematischer Theologie. 1996., 180 p.
9
C. H. Ratschow: Handbuch systematischer Theologie. 1996., 181 p.
8
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dig a törvény által vagy valamely cselekedetek által igazul meg”10. A
hitvallás szerint a keresztyén hit „nem vélekedés vagy emberi elhitetés,
hanem szilárd bizalom és világos és állandó lelki igenlés... Isten igazságának..., sőt magának Istennek..., de különösen az isteni ígéretnek és
Krisztusnak, minden ígéret beteljesülésének”11.
A 2HH szerint a hit „Isten ajándéka, mert egyedül Isten adja azt
a maga kegyelméből az ő kiválasztottainak..., a Szent Lélek által az
evangélium hirdetése és a hívő imádság révén”12.
Karl Barth nem definiálja a hitet. E helyett két szempontot fejte13
get :
1. a hit tárgyát – Jézus Krisztust;
„A hit „tárgya” Jézus Krisztus, aki által Isten kiengesztelődött a világgal,
minden emberrel: az az élő Jézus Krisztus akiben a megtörténtek..., az
egész emberiségnek, minden embernek... megélt eseménnyé, Jézus
Krisztus pedig jelenlévő személlyé vált”14.
2. a tettet.
„Tetté” Jézus Krisztus akkor válik, ha „felismerik, elismerik és vallják,
hogy ő az úr”15.
Barth szerint a hit megismerési folyamat, melynek egymást követő lépcsőfokai a megismerés, az elismerés és a (hit)vallás. Ennek
függvényében jelenik meg az emberben a tudomásulvétel, az elismerés,
igenelés és a tanúsítás mozzanata. Tehát a hit olyan elkötelezett tudás,
melynek összetevője a megismerés és az engedelmesség. Barth a meg10

A Heidelbergi Káté - A Második Helvét Hitvallás. 1999., 151 p.
A Heidelbergi Káté - A Második Helvét Hitvallás. 1999., 152 p.
12
A Heidelbergi Káté - A Második Helvét Hitvallás. 1999., 152 p.
13
C. H. Ratschow: Handbuch systematischer Theologie. 1996., 185—186 p.
14
„Gegenstand” des Glaubens ist „Jesus Christus” in welchem Gott die
Versöhnung der Welt, aller Menschen mit sich selbst vollzogen hat: der
lebendige Jesus Christus selbst, in welchem dieses Geschehen... , für die ganze
Menscheit, für jeden Menschen... persönliche Gegenwart, nein: gegenwärtige
Person ist. (K. Barth: Kirchliche Dogmatik IV/1. 829 p. idézi C. H. Ratschow:
Handbuch systematischer Theologie. 1996., 188—186 p.)
15
„Tat” des Glaubens ist es dann, Jesus Christus „als den Herrn zu anerkennen,
zu erkennen und bekennen”. (K. Barth: Kirchliche Dogmatik IV/1. 826 p. idézi
C. H. Ratschow: Handbuch systematischer Theologie. 1996., 186 p.)
11

Teológiai Fórum 2011/1

7

ismerési folyamat kiemelése mellett állandóan hangsúlyozza a hit egzisztenciális jellegét is.16
Jézus Krisztus az, akiben Isten kiengesztelődött az emberrel.
Karl Barth szerint az ember hitében beteljesül Isten kiengesztelődése.17
Isten hűségére alapozva, a hitet a bizalommal azonosítja HansJoachim Kraus.18 19 „A Szentháromság egy Istenben való hit a Szentlélek
általi „felismerés karizmája”20.
Paul Tillich általános megfogalmazással a hitet a bennünket feltétel nélkül megérintő által való megragadottságban látja.21
A tillichi általános megfogalmazást használja fel kiindulásul a
hit jellemzésénél Carl Heinz Ratschow: „A hit az a megragadó megragadottság, mellyel Isten bennünket megigazít, megvált és felszabadít Jézus
Krisztus által”22.
A Római Katolikus Egyház Katekizmusa (RómKate) a következőképpen határozza meg a hitet: „A hit az ember válasza az önmagát
kinyilatkoztató és közlő Istennek, melyben az élete végső értelmét kereső ember mindent felülmúló világosságot nyer”23.
Összefoglalás: Az ember hite Isten ajándéka választottainak: az a
megragadó megragadottság, mellyel Isten bennünket megigazít, megvált
és felszabadít Jézus Krisztus által. A hit, bizalmon alapuló megismerési
folyamat, mely a felismerés és az elismerés után jut a hit megvallásához.
16

C. H. Ratschow: Handbuch systematischer Theologie. 1996., 239 p.
C. H. Ratschow: Handbuch systematischer Theologie. 1996., 240 p.
18
H.-J. Kraus: Heiliger Geist (Gottes befreiende Gegenwart). 1986., 76 p.
19
A hit ellentéten a nihilizmus. A legfőbb értékek elértéktelenednek. A cél hiányzik. A miértre nincs válasz. [H.-J. Kraus: Heiliger Geist (Gottes befreiende
Gegenwart). 1986., 78 p.]
20
Der Glaube an der dreieinigen Gott is Charisma der Erkenntnis im Heiligen
Geist. (H.-J. Kraus: Heiliger Geist (Gottes befreiende Gegenwart). 1986., 91 p.)
21
Ergriffen sein durch das, was uns unbedingt angeht. (idézi C. H. Ratschow:
Handbuch systematischer Theologie. 1996., 293 p.)
22
Glaube ist ergreifendes Ergriffenwerden durch ein rechtfertigendes,
erlösendes, befreiendes Nahekommen Gottes in Jesus Christus. (C. H.
Ratschow: Handbuch systematischer Theologie. 1996., 399 p.)
23
A Katolikus Egyház katekizmusa. 1994., 23 p.
17
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1.2. Az Istenhívő, a vallásosság
Isten örök végzésében eldöntötte, kik lesznek az övéi. Eldöntötte,
kik válnak Isten-hívőkké és azt is, kik nem.24 Isten hívó szavát még egy
családon belül is van, aki meghallja és van, akinek füle és szíve zárva
marad.
Tehát a(z Isten)hitre jutás is Isten döntése. Az út különféle lehet.
Leírható a transzcendens megtapasztalásaként is. Ahol a keresztyén az
igazi, valódi transzcendenciát Jézus másokért élt életében látja. És megtapasztalja saját tetteiben, másokért létében. Mert a transzcendencia nem
valami absztrakt, elérhetetlen feladat, hanem a transzcendencia az elérhető felebarátért folytatott életben rejlik.25
Az Istenhívők Istenképe szerfölött változatos.26 Gyakran nagyon
meglepő és nem feltétlenül igazodik az Apostoli Hitvalláshoz.
Napjainkban szinte divattá vált vallásosnak lenni, bár az újkeletű vallásosságnak egyéb oka is van: a tudomány válaszai a feltett
kérdésekre sereg további kérdést vetnek fel. Például nincs válasz a honnan és a hová – az élet céljának kérdésére sem.
A vallás nélküli világ nem vált emberibbé.27 Az immár vallástalanná vált kontinensen az emberek valláshoz fordulása az európai keresztyénség nagy kihívása és egyedülálló lehetősége.
A vallásszociológia a vallásosság mértékéről eltérő adatokat közöl. Kísérletet tettek28 egymástól jól elkülöníthető tételekkel megmérni a
vallásosság „dimenzióit”. Egyes esetekben néha több „dimenzió” is szerepel.
A vallásosság dimenziói:
24

Róm 12,3; ApCsel 13,48
D. Bonhoeffer: Börtönlevelek. 1999., 182 p.
26
K. Duglass: Megalapozott hit (Hogyan kerülhetek élő kapcsolatba Istennel?).
2001., 17-36 p.
27
K. Duglass: Megalapozott hit (Hogyan kerülhetek élő kapcsolatba Istennel?).
2001., 6 p.
28
Ch. Y. Glock: The Religions Revival in America in Religion and the Face of
America. 1969., 397-410, 398, 399 p.
25
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a) a megtapasztalhatóság – közvetlen Isten-közelség élménye;
b) a rituális dimenzió – az istentiszteleti renden kívüli további
magatartási formák például az ima, az Írás olvasása, a
templomjárás, a magatartási formák;
c) az ideológiai dimenzió – a hitközösség tagjainak vallásos
ismeretei, például elképzelésük Istenről, egyházuk dogmáiról, az
élet végső értelméről alkotott véleményük;
d) a hagyomány tradíció dimenziója – a hívő által a vallásból levont
és érvényesített következtetések a napi életben, erényei.29
Összefoglalás: Isten döntése alapján válik az ember Istenhívővé.
A hitre alapozott vallásosság eltérő formái az Istenhit következményei.
1.3. A szekularizált, egyházon kívüli Istenhívő
E dolgozatban a szekularizált, egyházon kívüli Istenhívő meghatározással egy valószínűleg keresztyén gyökerű, magát keresztyénnek
valló, látható egyházhoz nem kötődő, Istenhittel rendelkező embert illetünk. Aki legalább névről ismeri Jézust, de meglehet, hogy többet a hit és
a vallás dolgairól már nem tud.
1.4. Észrevétel a neoliberalizmusról
A materializmust átfogó totális társadalmi rendszerben megvalósítani akaró, történelemben zsákutcának bizonyult jobb- illetve baloldali
szocializmusok fiaskója után a materializmus, a fogyasztói társadalom
materializmusa ma is meghatározó súllyal nehezül a közgondolkodására.
A keresztyénség értékeire ez is romboló hatású. Kivitelezője a
közéletet átható neoliberalizmus. A neoliberalizmus világlátását aláveti a
tőke logikájának. A tőke logikáját a köztudatban a természeti törvény
szintjére emelte: szerinte mindent a tőke határoz meg. A pénz uralja a
29

H. J. Helle: Tendenzen zu einer Religiosität der Erfahrbarkeit (Eine
soziologische Analyse). 1975., 69-70 p.
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világot elképzelésnek köszönhetően a tényleges értékek megkérdőjeleződnek, erodálódnak. A neoliberalizmus szerint ezek az értékek csak
kísérőjelenségek: a keresztyén hagyomány is ilyen illúziókeltő felépítmény.30
Összefoglalás: A neoliberalizmus tőkeszempontú, fogyasztást és
élvhajhászást ösztönző materializmusa megnyomorítja és elsorvasztja a
keresztyén értékeket a közéletben és a magánéletben egyaránt.
1.5. Isten akarata
Isten Jézus Krisztust küldte, „mert őbenne kiválasztott minket
magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek
legyünk előtte szeretetben” (Ef 1,4), „mert ő szabadított meg minket, és ő
hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját
végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus
Jézusban adott nekünk” (2Tim 1,9).
Az idézett igehelyek is tanúsítják, hogy Isten akarata örökké és
minden körülmények között érvényesül. Emberi értelemmel fel nem
fogható Isten végzése, meg nem érthető az akarata, szándéka.
Isten minden elhívott választottat Isten előtt ismert célra választott. „Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által,
akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét,
amellyel megajándékozott minket szeretett Fiában” (Ef 1,5-6)31.
Karl Barth szerint a kiválasztás elsődleges objektuma nem az
ember volt, hanem Isten maga. Isten elhatározta, hogy kiválasztja magát,
eldöntötte, hogy kegyelmes Isten lesz. Ebben az örök isteni döntésben
benne van az egész eljövendő történelmi történés: a Fiú kiválasztása,
születése emberként, szenvedése, váltsághalála az emberiségért. Az emberiség kötődése Istenhez a megváltó Jézus által. Ott rejlik a Szentlélek
30

J. Werbick: Vom Wagnis des Christseins. Wie glaubwürdig ist der Glaube?
1995., 35 p.
31
A Heidelbergi Káté - A Második Helvét Hitvallás. 1999., 134-135 p.
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kitöltése, az emberiséget képviselő hívők közösségének életre-hívása és
megerősítése is.32
A kiválasztás megértésében segít, ha megismerjük Isten tanácsát.
Isten tanácsa az ő élő akarata. Isten tanácsa, az ő élő akarata kezdet és
vég nélküli – örök és megváltoztathatatlan. Isten soha semmiben nem
módosítja tanácsának örök, azaz időtől független, idő fölötti döntését.
Amit Isten tanácsában eldöntött, az meg is történik. Isten tanácsának
célja Isten nevének a dicsősége. Isten kívánsága, hogy nevét Krisztus
által dicsőítsék.33
„A kiválasztás Isten akarata és örök dekrétuma szerint történik.
Ő népet választ ki magának. E népet határozata szerint szereti, ezt a népet Jézus Krisztus által kimenti a bűnből és a halálból és ezt a népet emeli magához örök dicsőségébe. ... Isten névről ismeri és kiválasztja sajátjait már a világ teremtése előtt és beírja nevüket az Élet Könyvébe.
Mindnyájan öröktől fogva Isten szelleme (értelme) és szíve előtt állnak,
mint szeretetének tárgyai”.34
„…a megváltás alapja Istenben magában van, az Ő örök végzésében, predestinációjában (Ef 1,3-12; Róm 11,33-36). Ennek a háromnak: kegyelem, szövetség és megváltás van egy nagy közös alapja: Isten
örök végzése és a pactum salutis. ... A predestináció szorosan összefügg
a megváltással, sőt a megváltó világtervet realizálja. A predestináció
tehát nem valami intellectualis decretum, mely függetlenül az ember
állapotától egyszerűen csak belép az ember életébe, sőt az emberi bűnnek és kárhozatnak is az oka. ... tehát összefüggésben van a bűnnel és a
megváltással is, mert a predestináció által való üdvösségrejutás csak a
megváltás által lehetséges. ... A pred. ezért nem diktatórikusan, hanem a

32

B. McCormak: Die Summe des Evangeliums – Die Erwählungslehre in den
Theologien von Alexander Schweizer und Karl Barth. 1998., 559 p.
33
H. Hanko, H. Hoeksema, G. J. Van Baren: The Five Points of Calvinism.
1976., 19-20 (online változat)
34
H. Hanko, H. Hoeksema, G. J. Van Baren: The Five Points of Calvinism.
1976., 20-21 (online változat)
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Szentlélek csodálatos munkáján keresztül jut a maga végső céljához: a
kiválasztottak üdvösségre jutásához.35
Isten kiválasztása feltétlen. Nincs tekintettel az emberi jóságra,
életmódra, hitre, megszentelt életvitelre: az ember teljes romlottsága
miatt önmagától képtelen a jóra, azaz az emberben semmi jó nincs. Isten
kiválasztását teremtménye, az ember nem befolyásolhatja. Isten nem
érdem, hanem saját tetszése szerint választ.36
A kiválasztás összefügg a kárhozattal: „a kiválasztás elvetése a
kárhozat elvetése. A kárhozat elvetése a kiválasztás elvetése”37.
Összefoglalás: Isten akarata szerint még a világ teremtése előtt
választott magának népet. Ez a nép üdvösségre jut. Az üdvözülő kiválasztottak nem kárhozhatnak el.
Néhány gondolat a hit kapcsán
Az örök „mi végre, mi célból” kérdése a XXI. században is
emészti az embert. A teológián kívüli tudomány a lényegi kérdéseket, az
élet célját nem tudja megválaszolni. Az ember, növekvő bizonytalanságában a választ Istennél sejti.
Az ember hite Isten ajándéka választottainak: az a megragadó
megragadottság, mellyel Isten bennünket megigazít, megvált és felszabadít Jézus Krisztus által. A hit bizalmon alapuló megismerési folyamat,
mely a felismerés és az elismerés után jut a hit megvallásához. Isten
döntése alapján válik az ember Istenhívővé. A hitre alapozott vallásosság
eltérő formái az Istenhit következményei. A neoliberalizmus tőkeszempontú, fogyasztást és élvhajhászást ösztönző materializmusa megnyomorítja és elsorvasztja a keresztyén értékeket a közéletben és a magánélet35

Sebestyén J.: Református dogmatika. 1940., 177-178 p.
H. Hanko, H. Hoeksema, G. J. Van Baren: The Five Points of Calvinism.
1976., 21-22 (online változat)
37
To deny election is to deny reprobation. To deny reprobation is to deny
election [H. Hanko, H. Hoeksema, G. J. Van Baren: The Five Points of
Calvinism. 1976., 23 p. (online változat)]
36
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ben egyaránt. Isten akarata szerint még a világ teremtése előtt választott
magának népet. Ez a nép üdvösségre jut. Az üdvözülő kiválasztottak
nem kárhozhatnak el.
A szekularizáció a nyugati kultúra ókori történetében gyökerezik
és ennek örökösére, a nyugati keresztyénségre jellemző. A szekularizáció
következtében keletkező belső feszültség és lelki bizonytalanság – alultápláltság – az embereket keresésre indítja. A szellemiségében lelkiségében kiürült életben, illetve világban az ember újra keresi az élet, a lét
értelmét, éhezi a transzcendenciát, szomjazza Istent.
Istent az ember a bűneset előtt általános jellegű kijelentéséből, a
természeti törvényből ismerhette. A különös kijelentés a bűneset után
Jézus Krisztus eljövetelével történt meg. Jézus Krisztus a megtestesült
ige. A Jézus Krisztust nem ismerő népeknek Isten csak az általános kijelentésből és a hamis próféták által ismerhető meg.
A keresztyén egyház, Isten egyháza: a kiválasztott, elhívott,
Krisztus-hívő szentek gyülekezete. Az egyház feje Jézus Krisztus, tagjai
pedig az Istenhívő szentek. Az egyháznak két olyan vetülete van, mely
egymáson térben és időben részben áthat. A két vetület a látható egyház
és a láthatatlan egyház. A láthatatlan egyházban gyülekeznek Isten mindenkori, élő és holt, üdvösségre elhívott választottai. A látható egyház az
az intézményesült, Isten tiszteletére létrehozott szervezet, melyben nemcsak a választottak részesülnek a sákramentumok és az igehirdetés áldásaiban. „...az egyháztól való elszakadás Istennek és Krisztusnak megtagadása”38 – vallja Kálvin, az Institutio-ban.
Az evangéliumi református keresztyén egyház az egész emberiséget képviselő kiválasztottak gyülekezete, melynek ismertető jegyei (az
ige tiszta hirdetése, a sákramentumok helyes kiszolgáltatása és az egyházfegyelem gyakorlása) a Szentíráson alapulnak. Az egyház, mint emberek által működtetett intézmény, tökéletlen. A gyülekezet, az egyház,
segít elmélyíteni a hitet, megbékélni az élettel az embertársakkal. Az
hogy a hívő tagja Jézus Krisztus testének, egyházának, üdvössége feltétele. Csak a választottak tartoznak Isten láthatatlan egyházába. Az Isten38

Kálvin János: A keresztyén vallás rendszere, 1910; 307-308 IV,1,10
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hívők Isten láthatatlan egyházának tagjai. Feladatuk, hogy a látható igaz
egyháznak is tagjai legyenek. A látható keresztyén egyházat Isten nem
hagyja magára. Az olyan nagy feladatokra, mint amilyen az egyház életének megújítása, az egyház egységének megteremtése, az Úr alkalmas
időben, alkalmas embereket hív el és állít szolgálatba.
Ebből következik, hogy a szekularizált Istenhívőnek, választottsága szerint helye van az igaz, evangéliumi keresztyén egyházban. A
látható egyház tagjainak elő kell segíteni, hogy a szekularizált istenhívő
megtalálja helyét az igaz, evangéliumi keresztyén egyházban.
Függelék
1.1.
Sokan ugyan, mintha Istenről akarnák a gyűlölséget elhárítani, vallják az
elválasztást, de úgy, hogy tagadják azt, miszerint bárki is elvettetnék. Ezt
azonban nagyon botorul és gyerekesen teszik; mivel maga az elválasztás
csak úgy állhat meg, ha szembe állítjuk az elvetéssel. Azt mondják, hogy
Isten azokat választja el, akiket az üdvösségre kiszemel: s így a legnagyobb sületlenség volna azt mondani, hogy mások véletlenül nyerik el,
vagy saját szorgalmuk által nyerik meg maguknak azt, amit egyedül az
elválasztás ad meg keveseknek. Akiket tehát az Isten elmellőz, azokat
megveti; és pedig nem más okból, hanem csak azért, mert abból az örökségből, amelyet a saját fiai számára rendelt, ki akarja őket zárni. S valóban tűrhetetlen az emberek vakmerősége, ha nem vetik alá magukat az
Isten igéjének, akkor, amikor az ő megfoghatatlan tanácsáról van szó,
amelyet még maguk az angyalok is imádnak. (Kálvin J.: A keresztyén
vallás rendszere (1559). II., 1910., 229 p. III,23,1)
Isten szabadon és ingyen kegyelemből, minden emberi tekintet
nélkül öröktől fogva elrendelte vagy kiválasztotta azokat a szenteket,
akiket üdvözíteni akar Krisztusban... nem közvetlenül, de nem is valamely érdemünkért, hanem Krisztusban s Krisztusért választott ki bennünket az Isten... Isten a szenteket Krisztusban bizonyos célra választotta
ki... (A Heidelbergi Káté - A Második Helvét Hitvallás. 1999., 134—135
pp.)
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1.5.
Election is, therefore, that decree of God which He eternally makes, by
which, with sovereign freedom, He chooses to Himself a people, upon
whom He determines to set His love, whom He rescues from sin and
death through Jesus Christ, unto Himself in everlasting glory. … God
knows His own from before the foundation of the world and chooses
them, knowing their names and penning their names on the pages of the
Book of Life. So that each one stands before God's mind and heart
eternally as the object. of His love. [H. Hanko, H. Hoeksema, G. J. Van
Baren: The Five Points of Calvinism. 1976., 20—21 (online változat)]
Felhasznált irodalom
A Heidelbergi Káté - A Második Helvét Hitvallás, Budapest: A
Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója, 1999.
ISBN 963-300-798-4
Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések kéziszótára,
Budapest : Akadémiai Kiadó, 1994. ISBN 963-05-6773-3
Karl Barth: Kirchliche Dogmatik III/2. Zürich: Theologischer
Verlag, 1986. ISBN/ISSN: 3290116018 9783290116019
Bonhoeffer, Dietrich: Börtönlevelek. Budapest: Harmat Kiadó,
1999. (eredeti cím Widerstand und Ergebung: Briefe und
Aufzeichnungen aus der Haft) ISBN 963-9148-32-6
Bonhoeffer, Dietrich: Widerstand und Ergebung (Briefe und
Aufzeichnungen aus der Haft). Gütersloh: Gütersloher
Velagshaus, 2003. ISBN 3-579-00457-3
Douglass, Klaus, Megalapozott hit (Hogyan kerülhetek élő
kapcsolatba Istennel?). Budapest: A Magyarországi Református
Egyház Kálvin János Kiadója, 2001. (eredeti cím Glaube hat
Gründe. Wie ich eine lebendige Beziehung zu Gott finde) ISBN
963-300-898-0

16

Teológiai Fórum 2011/1

Glock, Charles Y.: The Religions Revival in America in
Religion and the Face of America. Berkeley: Univ. of California,
1958. 25-42 o. (reprint Norman Birnbaum, Gertrud Lenzer:
Sociology and Religion, A Book of Readings. Prentice Hall –
Englewood Cliffs – N.Y., 1969. ISBN 0-8135-1227-7)
Kálvin János: A keresztyén vallás rendszere (1559). I., II.,
reprint, h.n.: A Magyarországi Református Egyház Kálvin János
Kiadója, 1995. (eredeti kiadás: Pápa: A Magyar Református
Egyház Kiadása, 1909 – 1910.) ISBN 963-300-599-x
Kraus, Hans-Joachim: Heiliger Geist (Gottes befreiende
Gegenwart). München: Kösel-Verlag, 1986. ISBN/ISSN:
3466251265 9783466251261
McGrath, Alister E. (szerk.): Blackwellova encyklopedie
moderního křesťanského myšlení. Praha: Návrat domů, 2001.
(eredeti cím The Blackwell Encyclopedia of Modern Christian
Thought) ISBN 80-7255-043-8
Ratschow, Carl Heinz: Handbuch systematischer Theologie.
Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 1996. ISBN-13:
9783579049427 (978-3-579-04942-7)
Sebestyén Jenő, Prof. Dr.: Református dogmatika. reprint,
Budapest – Gödöllő: Iránytű Kiadó, 1940 (1993. (eredeti
kiadások: Budapest, a budapesti Ref. Theol. Akadémia
Kurzustára)
Werbick, Jürgen Prof. Dr.: Vom Wagnis des Christseins. (Wie
glaubwürdig ist der Glaube?), München, 1995. ISBN/EAN:
3466364205
Tanulmánykötetek
Helle, Horst Jürgen: Tendenzen zu einer Religiosität der
Erfahrbarkeit (Eine soziologische Analyse). In.: Volp, Rainer
(szerk.): Chancen der Religion. Gütersloh: Gütersloher
Verlagshaus Gerd Mohn, 1975. ISBN: 3579038036

Teológiai Fórum 2011/1

17

Helle, Horst Jürgen: Tendenzen zu einer Religiosität der
Erfahrbarkeit. In.: Welker, Michael; David Willis: Zur Zukunft
der Reformierten Theologie (Aufgaben Themen Traditionen).
Neukirchen – Vluyn, 1998. ISBN-10: 3-7887-1594-4
McCormak, Bruce: Die Summe des Evangeliums – Die
Erwählungslehre in den Theologien von Alexander Schweizer
und Karl Barth. In.: Welker, Michael; David Willis: Zur Zukunft
der Reformierten Theologie (Aufgaben Themen Traditionen).
Neukirchen – Vluyn, 1998. ISBN-10: 3-7887-1594-4
Internetes források
Hanko, Herman; Homer Hoeksema, Gise J. Van Baren: The Five
Points of Calvinism. Grandville, Michigan: Reformed Free
Publishing
Association,
1976.
(id.:
2011.01.05.).
http://www.prca.org/fivepoints/index.html
A Katolikus Egyház katekizmusa, Budapest: Szent István
Társulat, Az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 1994. (id.:
2011.01.05.). (http://www.katolikus.hu/katek)

18

Teológiai Fórum 2011/1

Szilágyi-Sándor Gabriella:
A családgondozás, mint gyülekezeti feladat
Bevezetés
Napjaink szomorú tapasztalata, hogy a család (mint a társadalom) szétesőben van. Már csak ritkán találunk olyan meleg családi fészket, mint amilyenről Arany János énekelt a jól ismert Családi körben.
Hogy mennyire valós probléma a családok mai helyzete, jelzi az a számtalan újság- és folyóiratcikk, tanulmány és szekuláris irodalom is, mely
az utóbbi években e témában jelent meg. Úgy tűnik, hogy ez az ős-sejt, a
házassággal együtt, amely a családot létrehozza, kérdéses intézménnyé
vált. Pedig jövőnk a családok kezében van. „A társadalom leglelke” (Sütő András) – a maradiság és a haladiság feszültségében válságba jutott. A
család léte és „egész”-sége nélkül pedig a nagyobb közösség: a társadalom is megbetegedhet, ahogy az egész test megbetegedhet, ha a sejtek
megbetegednek.
Vajon miért van ez így? És mi lenne a megoldás? Erre keressük
a feleletet a következőkben, természetesen a teljesség igénye nélkül.
Az 1. részben a bibliai alapokat keressük: Mit jelent a család Isten Igéjének fényében? Milyennek teremtette azt Isten? Azután a 2. részben a mai magyar család helyzetével szembesülhetünk. Ebből pedig
egyenesen adódik a feladat nemcsak a lelkipásztor, hanem a keresztyén
gyülekezet számára is: a 3. és 4. Rész arról szól, hogy hogyan segíthetünk embertársainkon? Hogyan szólíthatjuk meg a mai kor – Istentől
messze szakadt – emberét?
Hangsúlyos, hogy nem csupán a lelkipásztorok feladatáról, erőfeszítéseiről kell itt szólnunk, hiszen a cím nem ez: „Családgondozás,
mint lelkipásztori feladat”, hanem „…mint gyülekezeti feladat”. Természetesen ebben benne van az előbbi is, de a gyülekezetben is kell lennie
szolgáló csoportoknak, akik speciálisan a családokon igyekeznek segíte-
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ni. És nemcsak szociálisan, hanem lelkileg, az igei értékeket továbbadva.
Egyházi szolgálatunkban szükségesnek látom a gyülekezeti tagok aktivizálását a munkában.
1. A család a Bibliában
Isten a házasságban és a családban akar talán a legnagyobb földi
boldogsággal megajándékozni bennünket. Ezt a boldogságot egész mélységében és teljességében csak azok fogják megtapasztalni, akik a Vele
való közösségben, mint Isten gyermekei szeretnének ebben részesülni.
Bár a házasság gyakorlata és a családi élet a történelem során
sokféle változáson ment át, az alapjai szilárdak, mert Isten teremtői akaratából valók. Így szól erről a Szentírás: „Megteremtette Isten az embert
a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket” (1Móz 1,27). Ez az igevers az ember teremtésének célját határozza meg. A „képmás” szóval nem azt állítja a Biblia, hogy Isten és az
ember között valamiféle külső, fényképszerű hasonlóság van, hanem
hogy az ember Isten képmásaként, az Ő uralmának és szeretetének a
jeleként él a földön. Egyébként is tudjuk, hogy az embert sokkal inkább
jellemzik belső tulajdonságai, mint a szüntelen változó külső. Képmásvoltunk megnyilvánul alkotóképességünkben, a gondviselésben és a
szeretetben. Ez az, ami méltóságot ad az embernek. A családban a férfi
és a nő egymáshoz való viszonya, kapcsolata, Isten lényének visszatükröződése, ezért a család természetes légköre a szeretet. Az ember közösségi élete harmóniájával lehet Isten bizonyságtevője a földön.
„Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez,
és lesznek egy testté” (1Móz 2,24). A teremtésről szóló kijelentés nem
helyszíni tudósítás, nem szemtanú beszámolója, hanem hitvallástétel.
Tömör mondataiban áll előttünk a házasság, a család Isten által létrehozott rendje. Olyan rend ez, amivel az emberiség mindig vitában állt,
mégsem tudott elszakadni tőle soha.
Ebben a rendben a férfit és a nőt (egyet egynek!), életre szólóan
egymáshoz rendeli, szövetséges társakká teszi. Ádám, a férfi, megsebesíttetik az asszony teremtésekor, ezt fejezi ki az „oldalborda-műtét”
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(1Móz 1,21-22). A műtét után ugyanaz az Ádám ébred fel, és mégsem
ugyanaz: hiányzik belőle valami, amit ezután csak az asszonyban fog
megtalálni. A kettő ezután együtt lesz teljes. Itt felborul a matematika
logikája, mert 1+1=1! Isten hatalmából lettek kettővé, s most ugyancsak
az Ő hatalmából lesznek eggyé. Éppen ezért halálra van ítélve az a kapcsolat, amiben mindegyik meg akarja őrizni a maga függetlenségét, el
akarja kerülni „megsebesíttetését”, és továbbra is úgy akar gondolkodni,
mintha nem házasodott volna meg: az én keresetem, az én boldogságom,
az én pihenésem, az én karrierem stb. A két „Én”-ből a házasságban egy
„Mi” lesz.
A házasság titka, hogy élő, valóságos „test”, életfunkciókkal. Isten által meghatározott rendje van. A jó rendhez hozzátartozik, hogy a
házasságban mind a férjnek, mind a feleségnek megvan a saját külön
helye, szerepe és felelőssége. Ez nem alá- és fölérendeltséget jelent, hanem egyenjogúságot. Mindkét fél Istentől kapta a házasságban való helyét, s Neki számol el azzal. Az oldalbordából való teremtés éppen azt
fejezi ki, hogy a nő egyenjogú társa a férjének. Matthew Henry írja: „Isten a nőt nem a férfi fejéből alkotta, hogy uralkodjon rajta, sem a lábából, hogy rátaposson, hanem az oldalából, hogy egyenlő legyen vele, a
karja alól, hogy megvédje, és a szíve mellől, hogy szeresse”1.
Az első „parancs”, amit az ember Istentől kap, az, hogy teremtsen otthont, alapítson családot, szeresse a gyermekeket. „Isten megáldotta őket és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek
be és hódítsátok meg a földet” (1Móz 1,28a). Felemelő érzés: a család
Isten ügye. Az Ő szent rendelése az, hogy az emberiség általunk maradjon fenn az idők végezetéig. Áldásába foglalta a szaporodás holnapot
jelentő felelősségét.
Azonban az Isten által ártatlannak és tisztának teremtett ember,
aki a szeretet gyermeke volt és szeretetre született, fellázadt Teremtője
ellen, megtagadta a hűséget, keresztezte akaratát. A teremtéstörténetnek
nem csupán szomszédja a bűnbeesés története a Bibliában, a kettő szorosan összefügg.
1

M. Henry: Exposition of the Old and New Testament, 12 p.
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Az ember bűne az, hogy szembekerült Istennel, és függetleníti
magát mindattól, amire Isten teremtette.
A bűn lázadás Isten ellen. A teremtésben Isten mellett áll az ember. Most a szövetségesből ellenfél, a bizalmas barátból áruló lett. A régi
közösség megszűnt, mert az ember nem akart Istenre mutató jel (képmás) lenni a világban.
Az, hogy „kiűzte az ÚRisten az Éden kertjéből” (1Móz 3, 23)
olyan következmény, amit az ember maga keresett önmagának. A bűn
következményei eláradtak a világban, megrontották az ember életét. De
talán semminek sem ártottak jobban, mint a házasságnak. Az Istentől
való elszakadás következtében a házasság a bizonytalanság és a bizalmatlanság ingoványára tévedt. Eluralkodott benne a „csakugyan(?)”
(1Móz 3,1). Az ember felmondja az engedelmességet és beleesik a fegyelmezetlenség vermébe. A házastársak nem „segítőtársak”, nem egyek
többé, hanem vetélytársak, s ezzel már meg is kezdődött a harc a férfi és
a nő között. Az „erősebb és gyengébb nem” divatos kifejezés is erről
árulkodik. Erről szóló tanú és esemény bőven akad a Szentírásban is.
A házasság és a család tehát alkalmatlanná vált volna az emberi
együttélés számára? A kérdést nemcsak felvetik, hanem ma már megállapításként ki is mondják. Lehetséges ez? Az emberi visszaélések rombolják a családot. Ki az erejével, ki a lehetőségeivel, ki a nemi erejével él
vissza. Együtt ostromolja a családot az alkoholizmus, a szabad szerelem,
a jövő nemzedékének csírájában való elpusztítása, a megszületett gyermekekért való felelősség megtagadása vagy kijátszása, és nem kevéssé a
válások ugrásszerű emelkedése. A bűnös természet lényege: szétdúlni
mindent, ami összetartozik, megzavarni mindent, ami összerendeződik,
szétzilálni mindent, ami jó.
Akkor az az ajándék, ami az Édenben, az Isten, a férfi, és a nő
szeretetének körforgásában az ember boldogságának a koronája volt,
végleg elveszett volna? Nem! Mert Isten szeretete, rólunk valami jobbról
gondoskodott. Mi nem mehetünk többé Hozzá, így Ő kegyelmes szeretetével látogatott meg minket Szent Fiában, az Úr Jézus Krisztusban. Ember nem vehette fel az Ő természetét, így Ő vette fel a mi természetünket. „Meglátogat minket a felkelő fény a magasságból; hogy világítson
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azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára” (Lk 1,78-79).
Krisztus nemcsak az egyéni élet számára út, hanem a közösségi
élet számára is. Amint Krisztus keresztje hidalta át az Isten és ember
közötti szakadékot, ez a kereszt a titka az ember és ember, a férfi és nő
közötti tiszta és szent kapcsolatnak is. A házasság szentsége nem önmagában van, hanem a megtisztító szeretet megszentelésében. Ez pedig azt
igényli tőlünk: „Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul: a paráznaságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz
kívánságot és a kapzsiságot, ami bálványimádás, mert ezek miatt haragszik Isten. Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek; most
azonban vessétek el magatoktól mindezt: a haragot, az indulatot, a gonoszságot, az istenkáromlást, és szátokból a gyalázatos beszédet. Ne
hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel
együtt, és felöltöztétek az új embert, aki Teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Itt már nincs többé
görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár és szkíta,
szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. Öltsetek tehát
magatokra - mint Isten választottai, szentek és szeretettek - könyörületes
szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és
bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen:
ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is.” (Kol 3,5-13).
A keresztyén házasság és család békességének és szép rendjének
titka is Krisztus.
Aki Krisztusban van, az az isteni természet részese2. A keresztyén család tagjai bízhatnak Krisztus jelenlétében: „én veletek vagyok
minden napon a világ végezetéig” (Mt 28,20). Vele oszthatnak meg minden gondot, Hozzá vihetik egymás között támadt pereiket, mert sebeiket
Ő kötözi be és gyógyítja meg.

2

„Ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt a
legnagyobbak: hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban” (2Pt 1,4)
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A keresztyén család feje Krisztus. Ahol Ő van, ott rend van, ott
az Ő királyi uralma valósul meg. Általa lesznek a családtagok egymás
felé áldások csatornái.
2. A mai magyar család helyzete
Az igei alapvetés után fordítsuk figyelmünket arra, hogy milyen
a magyar család helyzete ma. A „ma” szó azért hangsúlyos, mert sokan
hangoztatják: megváltozott a világ, és a megváltozott világ válságba
sodorta a családot és a házaséletet.
Mi mégis azon a véleményen vagyunk, hogy a családi élet válsága nem csupán és nem is elsőrenden azért van, mert megváltozott világban élünk. A válság igazi oka nem pusztán a körülmények megváltozása.
Az igazi ok az, hogy az ember bűnös, megkísérthető. Az igaz ok az,
hogy a Krisztusban kapott váltság nélkül az ember önző, kíméletlen, nem
tud, és nem is akar ura lenni vágyainak, saját hibáiért mást okol, nem
alkalmas a közösségi életre, mert nem tud, vagy nem is akar érte áldozatot hozni!
A mai magyar társadalom erkölcsileg szekularizált. Ez azt jelenti, hogy nem rendelkezik olyan ismeretelméleti asszociációs bázisokkal,
amelyekhez köthető lenne a bibliai üzenet. A magyar társadalom közérzetének, állapotának mérői, szociológiai és szociográfiai statisztikái katasztrofálisak. Élő jelenség a „nyitott házasság”, a demográfiai mélyhullám, a veszélyeztetett gyermek, vagy az abortusz. Ezeket a fogalmakat a
bibliai kor embere nem ismerte...
Melyek azok a hatások és változások, melyek a család és a házasság régi formáját döntő módon átalakították?
A régi, több generációt magába foglaló nagycsalád, amely még
termelői és gazdasági egységet jelentett, az iparosodás folytán felbomlott. Az ún. nagycsalád-rendszer, amelyben több nemzedék és a tágabb
értelemben vett rokonság szorosan együtt élt, évszázadokon át jellemző
volt a falusi társadalmakra. A helyébe lépő, legfeljebb két generációt
magába foglaló „kiscsalád” már nem termelői, hanem fogyasztói egység.
Férj és feleség rendszerint más-más munkahelyen dolgozik. Élményeiket
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is többnyire a családon kívül kapják. Gyermekeik is külön töltik a szabadidejüket. Így a kiscsaládok zöme a családtagok laza együttesévé vált,
s a házasfelek jelentős része „párosmagányban” él. Már csak az időhiány
miatt is: csak megbeszélnek; de beszélgetésre már nincs idejük, vagy
kedvük, inkább elalvásig nézik a TV-t…
Döntő változást hozott a nők munkavállalásának elterjedése is. A
feleségnek elsősorban az (lenne) a hivatása, hogy segítőtársa legyen a
férjének és édesanyja gyermekeinek. Azonban a nők, a családon túl,
szerepet vállaltak a társadalom életében, a kereső munkában is. Hivatást
választva megszabadultak az anyagi függőségtől, igényük megnőtt, életük jelentős részét már nem a konyhában, otthon, a gyermekeik mellett
töltik.
Megváltozott a közvélemény is a nemek egymással való kapcsolatáról. A házasságot nem védi semmiféle tradíció. És sokak előtt egy
férfi és egy nő egész életre szóló hűsége nevetségesnek és maradinak
tűnik.
Növekszik az olyan partnerkapcsolatok száma, amikor a felek
nem kívánnak családot alapítani. Két fiatal „együtt jár”, egy férfi és egy
nő „együtt él”, de házasságot nem kötnek, mert azt csak formalitásnak
tartják. Így közös megegyezés alapján, ki-ki éli a maga életét, és azzal,
akivel akarja, hogy elkerülje a házasság „unalmát”. Ez a családellenes
folyamat Svédországban terjedt el először széles körben, ezért „svéd
modellnek” szokták nevezni. Ez a jelenség kétségtelenül összefügg a
városiasodással és az élettempó felgyorsulásával, mégsem tekinthető
ezek természetes következményének, hanem a szexuális szabadság eltorzulása. Ez a házasságkötések számának csökkenéséhez és az élettársi
kapcsolatok számának növekedéséhez vezetett. Hadd támasszam alá ezt
az állításomat pár adattal. A Budapest-Kőbányai Reformtus Egyházközség anyakönyveit vizsgálva, ez a szomorú valóság: az 1940-50-es években átlag 60 házasságot kötöttek évente. Ez a szám az 1960-70-es években lecsökkent évi 20 esküvőre, napjainkban pedig ott tartunk, hogy
örvendünk, ha 10 fiatal párt összeadunk egy esztendő alatt! A kőbányai
gyülekezet egy 90-100 ezer lakosú kerület, egyetlen református gyülekezete.
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Elterjedt az ún. „nyitott házasság”, amelyben csak a házasság érdekközösség-jellegét kell megtartani, a gyermekek nevelése érdekében.
Ez a nyitott házasság azonban sem nyugaton, sem nálunk nem vált be.
Az ilyen házasságokkal kísérletezők válási arányszáma mindenütt a legmagasabb, ez pedig a gyermekeket nyomorítja – válási árvává és boldogtalanná téve őket.
A munkavállaló nő, asszony és édesanya marad továbbra is, de
rámaradnak az otthoni teendők is. A sokféle kötelezettség hordozása
megzavarhatja a családi élet harmóniáját. Egy időben lenni jó feleségnek, jó anyának, és hivatást tölteni be – szintén jól – vajon lehet-e? Az
élet: harc az idővel, a feladatokkal és az erővel. Nem mindenki bírja.
Sokan kényszerülnek ezért valamit feladni. Sokan feladták a családi életet, mert nyűgnek, személyes szabadságot korlátozó akadálynak vélték.
A legtöbben, sajnos, a gyermekáldást adták fel. Nem vállalnak gyermeket, vagy legfeljebb csak egyet. Ez óriási probléma. Statisztikák kimutatása szerint az 1980-as évek elejétől abszolút mértékben fogy a magyar
lakosság. Miközben nő az idős réteg, szüntelenül fogy az őket eltartó
korosztály. Évente egy közepes nagyságú város tűnik el Magyarország
demográfiai térképéről…
A nők munkavállalásának terjedésével egyidejűleg egyre inkább
élt és virult hosszú évtizedeken át az intézményes nevelés mindenhatóságába vetett hit. „A családellenes ideológia hatalmi érvényesítésének
évtizedei alatt ugyanis a gyermekeit nevelő édesanya megítélése nagyjából a munkakerülőkével volt azonos”3. Ám csakhamar bebizonyosodott,
hogy az intézményes keretek korántsem váltották be a hozzájuk fűzött
reményeket és nem tudták pótolni a családnak Istentől rendelt szeretetközösségét.
A család bensőséges életének ellenségei jellemző módon a túlterheltség és az agyonhajszoltság is. Az anyagi javak hajszolása elrabolja
az időt a családi együttlétektől, amely mind a szülőknek, mind a gyermekeknek alapvető szükséglete. „A gyermekre nem marad időnk” –
halljuk sok szülő panaszát. „Mindent megadunk mi neki, de arra, hogy
3

Mikes Lajos: Beteg lelkű társadalom. In: Magyar Nemzet 1998.I.20.
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meghallgassuk őket, hogy foglalkozzunk velük, sem időnk, sem erőnk”.
Erről árulkodnak a lakótelepi „kulcsos” gyerekek, vagy a hűtőszekrény
oldalára mágnesezett cédula: „Vacsora a hűtőben, melegítsd meg!” Pedig
semmi sem tudja pótolni az együtt töltött időt!
Társadalmunk diagnózisa ezek után már ismert és kétségbeejtő!
Vajon hol keresendő a bajok gyökere? Véleményem szerint a szívben,
hiszen „onnan indul ki az élet” (Péld 4,23). S e véleményemmel nem
vagyok egyedül: „A családi élet nyomorúságaiért nem érdemes perbe
idéztetni a „mát”, de a „máért” sem a családi életet. Nem becsületes dolog. Nem jó, ha a lakás rendetlenségét, a szemetet másra hárítjuk át.
Egyszerűen arról van szó, hogy ez az ügy takarítás kérdése. A családi
élet válságáért magunkat, természetünket, rendetlen életünket kell ítélet
alá vonnunk. Ez különösképpen áll ránk, akik keresztyéneknek nevezzük
magunkat. Mi igazán tudhatjuk, hogy a bűn Isten ellen való lázadás.
Lázadás a rend, fegyelmezett élet ellen, Isten parancsai ellen. Az, aki
megtér, élete rendetlen állapotából tér meg Istenhez és az Ő rendjéhez. A
családi élet válságából is ide lehet és kell megtérni” – írja Ablonczy Dániel Családkönyvében.
3. Családgondozás, mint gyülekezeti feladat
Itt van hát nekünk, keresztyén embereknek – lelkipásztoroknak
és gyülekezeti tagoknak – az egyik legnagyobb feladatunk és küldetésünk. Egyfelől felelősek vagyunk a körülöttünk lévő társadalmi problémákért, hiszen benne végső soron mindig a felebarát bajával, gondjával
vagy nehézségeivel találkozunk. Nem lehet tehát közömbös számunkra,
hol tudunk enyhíteni a terheken, oldani a nehézségeken és szebbé tenni a
másik ember életét. Hiszen Jézus is ezt tette. Másrészt éppen ezekben a
közösségekben, a családban és a házastársi közösségekben kellene megvalósulnia az evangélium erejének, amit hirdetünk. Itt valósulhat meg a
hétköznapok istentisztelete.
Kétségtelen tény, hogy a közvéleményben egyre erősödött az a
hang, hogy a család és a családi élet válságban van.Nekünk egyre inkább
arra kell ügyelnünk, hogy a teljes Szentírás egyértelműen azt vallja, hogy

Teológiai Fórum 2011/1

27

Isten a házasságot ajándékul adta az ember számára, hogy abban az élete
kiteljesedjék. Arra, hogy a szerelem, a család és a gyermek nem válság
okozói, hanem Isten ajándékai az ember számára. És ha a szerelem, család, gyermek Isten ajándékai és azt a célt szolgálják, hogy általuk szebb,
gazdagabb, teljesebb legyen az élet, akkor az az élet nem lehet magasabb
rendű, amelyből ezek az értékek hiányoznak.
Minden gyülekezeti tagnak missziója tehát az, hogy bizonyságot
tegyen arról a meggyőződéséről, hogy igenis lehet ma is és holnap is
boldog családi életet élni. A család az az életforma, melyben igazán élni
lehet, melyben minden vonatkozásban kiteljesedhet az emberi élet és
egyenjogúság. Jézus Krisztus azt mondja: „én azért jöttem, hogy életük
legyen, sőt bőségben éljenek” (Jn 10,10b). A családi élet vonatkozásában
is igaz ez az ige. Jézus világosságában élve, Őt követve lehet a család
élete igazán gazdag életté. E hitben az ember szembe mer nézni minden
kérdéssel, józanul tud dönteni minden régi és új válaszút előtt, és le tud
győzni minden akadályt, mert ebben a harcában sincs egyedül.
A keresztyén gyülekezet tagjai nemcsak az istentiszteleten találkoznak, hanem együtt vannak egymás ismeretében és szeretetében a
mindennapok munkájában, teherhordozásában, próbáiban és győzelmeiben is, minthogy együtt vannak az imádság és az Ige közösségében. És
ez az állandó együttlétel az, amit gyülekezeti lelkigondozásnak nevezünk, mert ez folytonos segítségnyújtás abban, hogy a lelkek meghozhassák Krisztus melletti döntésüket. Ezért akik Vele és egymással vannak összekapcsolva, küldetést nyernek arra, hogy egymásért munkálkodjanak. A gyülekezet nem maradhat a „hegyen”, szent és boldog elmerülésben! Nem, mert Krisztus gyülekezete nincs készen, nem teljes és befejezett! Ezért akik már meghallották az Ő hívását és Hozzá mentek, meg
kell, hogy lássák azokat is, akik még tévelyegnek, bilincsbe verve gyötrődnek, a bűn kábulatában alusznak. Lemondhatunk-e róluk? Megvethetjük-e, kizárhatjuk-e őket a gyülekezet közösségéből? Semmiképpen!
Ezt kell tehát tudatosítani magunkban: az a feladatunk, hogy a
mi időnkben és a mi viszonyaink között legyünk élő, lelkigondozó gyülekezetté! Azt, ami örökké igaz, maivá kell tennünk a gyülekezeti életkö-
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zösségben. Itt kell élni és harcolni ebben a világban. Ezzel a felelősséggel szolgálunk a bennünket körülvevő társadalomban.
E küldetésünkben pedig a mi Urunk Jézus Krisztusról vesszük a
példát, ugyanis Neki fontos volt minden egyes ember, az emberek személyes problémáit orvosolta, míg testben e földön járt. Ma is ezt kínálja:
rajtunk keresztül. A keresztyén gyülekezet az Ő kinyújtott segítő keze.
Felvetődik a kérdés: megszólíthatók-e ma az emberek? Azt szokták mondani, hogy az emberek közömbösek. Az emberek nem közömbösek, kevés kivételtől eltekintve! Nagyon sokan keresnek utat, megoldást
életük problémáira. A házasság, a gyermeknevelés kérdései, az egyedüllét, a szenvedélyek okozta megkötözöttség, a munkanélküliség, az általános bizonytalanság, és még sorolhatnánk, mi minden eredményezi
emberi oldalról a nyitottságot, olykor a vágyat a „szalmaszálra”. Égető
kérdéseikben az emberek sokszor őszinte érdeklődéssel megvizsgálják a
keresztyén utat is, ha valakinek az életpéldája egy kis bizalmat ébreszt
bennük.
Krisztus nem a templomok bálványa! Ő az emberek Megváltója, a
bűnösök barátja. Szabadító jótéteményeit, amikor testben itt járt, akkor
sem csak a templomban végezte. Ő az országúton járt, mert a bélpoklosokkal ott találkozott. Ő Jerikó utcáján ment, s onnan ment be Zákeus
házába. Azért tudott halászokat és vámszedőket megszólítani, mert a
Genezáret-tó partján, a halászoknál járt, és megállt a vámszedők asztala
mellett. Amikor Jézus a mai egyházi nemzedéket az Ő szolgálatára hívja,
akkor arra figyelmezteti, hogy Ő nem kötötte magát missziói módszerekhez és kampányokhoz, hanem inkább az emberszeretethez, a nyomorultak megsegítéséhez. Az Ő működése nem volt ceremoniális és liturgikus, hanem nagyon is emberi. Szolgai formájához is hozzátartozott, hogy
emberekhez lett hasonlóvá. Ezért szólítja a mai egyházi nemzedéket is a
szeretetben, mégpedig az emberszeretetben való együttműködésre: „és
tanúim lesztek” (ApCsel 1,8).
Dr. Boross Géza, budapesti gyakorlati teológiai professzor, már
egy 1965-ös írásában leszögezi: „A gyülekezetnek kell lelkigondozói
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gyülekezetté alakulnia, maguknak a híveknek kell egymást segíteniök”4.
A lelkigondozás közös ügye az egyház egészének, ezért elsősorban gyülekezeti feladat. A gyülekezetnek kell lelkigondozó gyülekezetté, egymás hite által erősödő közösséggé válni! A híveknek kell egymás számára olyan segítséget jelenteniük, hogy mindenki tudjon a kapott segítség
által még inkább keresztyén lenni, vigasztalásban és szeretetszolgálatban
élni!
Arra a célra, hogy a gyülekezet tagjai egymás lelkigondozói legyenek, tetszett Istennek, hogy kinek-kinek különböző lelki ajándékokat
(karizmákat) adjon, amelyekkel egymás építésére munkálkodjanak.
Ezekről olvashatunk az 1Kor 12,4-11-ben5. Kegyelmi ajándékokat adhat
Isten a gyülekezet tagjainak különösebb emberi képességek nélkül, vagy
azok ellenére is. Lelkigondozást mindenesetre csak kegyelmi ajándékból
végezhetünk, mert először is magunk ilyen ajándékképpen kaptuk a
Szentlelket, Aki által Istent Atyánknak, Krisztust Urunknak, embertársainkat testvérünknek ismertük fel és valljuk; másodszor pedig csakis
ugyanezért adhatjuk tovább ezt az ajándékot másoknak, hogy ők is megtehessék ezt a boldog hitvallást. A Szentléleknek ezt az ajándékát Isten
egyaránt adhatja és adja is testben gyönge és erős, észben együgyű és
kiváló embereknek, ahogy Ő akarja.
Rudolf Bohren Geist und Gericht című tanulmányában6 hasonlóan vélekedik. Az 1Kor 12 szerint mindenkinek adatott valami lelki aján4

Boross Géza: A gyakorlati theológiai tudományok szolgálata. In: Teológiai
Szemle 1965. 92.
5
„A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a Lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek
vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghezviszi
mindenkiben, ugyanaz. A Lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért
adatik, hogy használjon vele. Mert némelyik a Lélek által a bölcsesség igéjét
kapta, a másik az ismeret igéjét, ugyanazon Lélek által. Egyik ugyanattól a Lélektől a hitet, a másik ugyanazon Lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait.
Van, aki az isteni erők munkáit vagy a prófétálást kapta; van, aki lelkek megkülönböztetését, a nyelveken való szólást, vagy pedig a nyelveken való szólás
magyarázását kapta. De mindezt egy és ugyanaz a Lélek munkálja, aki úgy
osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja” (1Kor 12,4-11).
6
Arbeiten zur Praktischen Theologie 129-143 p.
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dék. A gyülekezet nem „analfabéták” közössége, hanem „választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet … Isten tulajdonba vett népe” (1Pét
2,9). Bohren véleménye szerint a lelkigondozás átka az, hogy el van
klerikalizálódva, azaz csak a lelkipásztorok végzik. A megoldás az lenne,
ha felhagynánk ezzel a gyakorlattal, és a gyülekezet tagjainak bevonásával végeznénk ezt a szolgálatot. A lelkipásztor feladata az irányítás és a
különböző lelkigondozói csoportok vezetése maradna.
4. Gyülekezeti csoportok kialakulása és működése
Az eddigiek során láttuk, hogy a mai társadalmi helyzetben a
gyülekezetnek döntő módon felelősséget kell vállalnia az embertársaink
felé történő szolgálatban. Ezt pedig a lelkigondozás útján teheti. Ezt a
gondolatot továbbvezetve fölvetődik a „hogyan?” és „mi módon?” kérdése. Személyes és csoportos formában.
A személyes lelkigondozásra számtalan alkalom nyílik a mindennapi életben, amikor Isten arra akar felhasználni minket, hogy Tőle
eredő áldások, a vigasztalás szavai rajtunk keresztül áradjanak mások
felé. Hogy ne csak annyit adjunk, amennyi tőlünk telik: saját gondolatainkat, tapasztalatainkat, meglátásunkat, hanem Igét tudjunk mondani,
evangéliumot!
A csoportos lelkigondozás összetettebb, hiszen több személy
összehangolt együttlétére van szükség. A csoportos lelkigondozás módszere nem új keletű dolog. Az ún. csoportdinamikai lelkigondozás az,
amikor egy aktív, segítőkész mikro-gyülekezetben vannak együtt a tagok. Egy ilyen csoport akkor a legdinamikusabb, ha 12-16 fős. Jézusra
és 12 tanítványára kell gondolnunk…
A csoportdinamikát a lélektan fedezte fel újra a lelkigondozás
számára, amikor az egyszemélyes pszichoanalitikus módszerekről egyre
többen tértek át a csoportos és a csoport által való gyógyításra. Felismerték, hogy a csoportdinamika igen alkalmas elsősorban bajbajutott (és
nem beteg) emberek lelkigondozására is. Hogy csoportban könnyebben
áttér valaki az „azok az emberek”-ről az „én” kimondására és vállalására.
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Aki pedig már „én”-t tud mondani, az hamarosan eljut a „te”-ig is, sőt a
„mi” átéléséig és a „mi Atyánk”-ig is.
E terület talán legnagyobb és legelismertebb magyar tudósa, Dr.
Gyökössy Endre a csoportdinamikai lelkigondozásról 1976-ban megjelent tanulmányában 8 pontban foglalja össze e módszer előnyeit. Eszerint:
1. Ez a régi, de újra felfedezett módszer az egyszemélyes
lelkigondozásnál valóban dinamikusabb.
2. Nemcsak a lelkigondozott lelki világára ható, hanem külső, makro-világáig is elérő. Nemcsak individuális, hanem szociális jelentősége is van.
3. A lelkiismeretes lelkigondozó se tud egy évben sokkal több emberrel foglalkozni, mint a pszichoanalitikus, ha a hozzá fordulókat
és bajukat komolyan (és szívére) veszi. Különösen akkor, ha nem
elégszik meg a tanácsadással, hiszen a hozzáforduló is többet vár
„jó tanácsnál”. A csoportdinamikai lelkigondozásban sokkal több
emberrel tud gyógyító, erősítő, megújító kapcsolatot teremteni.
4. Vannak gátlásos emberek, akik bátortalanok vagy túl tapintatosak
ahhoz, hogy bekopogjanak lelkészükhöz problémáikkal. De ha a
lelkész egy „intenzív bibliatanulmányozó” vagy „házasságra felkészítő”, esetleg „nyugdíjba készülők” „összejövetelét” hirdeti
meg, és arra elmegy, és ha egyszer a csoportban találja magát, valószínű, hogy ott marad. Eleinte talán elbújik benne, de hamarosan ki is tárulkozhat hasonló sorsúak, vele azonos problémákkal
küszködők között.
5. Az egyszemélyes lelkigondozásban a lelkész az aktívabb, ő az
adó. A segítséget kérő inkább passzívan elfogadó. A csoportdinamikai lelkigondozásban mindenki és egyszerre adó és elfogadó,
azaz aktív. Éppen ezért dinamikusabb ez a lelkigondozás.
6. A valós világ kis modellje is a csoport, ahol az élet „szerepei” lejátszhatók, megélhetők, előkészített kis „pszichodrámákban” életesen és az életre valóan gyakorolhatók is.
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7. Egy csoportban tartott jegyesoktatás pl. 5-6 jegyespárral rendkívül
élénk, üdítő, dinamikus lehet, ha a sorozatos jó beszélgetések alatt
ki tud alakulni a mi-érzés.
8. Néhány ilyen csoport „dinamikája” életesen és éltetően kihathat a
gyülekezet életére is. A lelkipásztor képzelete, felkészültsége és a
gyülekezet szüksége szerint több ilyen csoport is működhet a gyülekezetben. Természetesen csak meghatározott ideig. Például:
Kismamák csoportja; Baba-Mama kör; A magányosan élők csoportja; Párkeresők Klubja; Öreg ember nem vén ember stb.7
E csoportok működésének döntő mozzanata, hogy ki a csoportvezető, milyen feladata és szerepe van a csoportban? Nélkülözhetetlen,
hogy a lelkipásztor minél több olyan egyháztagot nyerjen meg, akik az
egyház munkájában önként szolgálnak.
Befejezés
A fentiekben arra kívántam rávilágítani, hogy milyen nagy szükség van az egyház embersegítő, családsegítő szolgálatára a ma embere
számára. Az egyes gyülekezetek pedig akkor töltik be igazán küldetésüket, ha munkálkodó gyülekezetekként vannak jelen a világban. Elszámlálhatatlanul nagy azoknak az áldásoknak a sora, amelyeket éppen a gyülekezet szolgálattevőinek, illetve csoportjainak útján kaphat az egyház s
a világ.

7

Dr. Gyökössy Endre: A csoportdinamikai lelkigondozás. In: Theologiai Szemle 1976. 336.
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Literáty Zoltán
A hermeneutikai fordulatot közvetlenül követő
német nyelvű retorikus homiletikák
vázlatos áttekintése
Az igeteológiát követő korszak német homiletikája nagyon sokszínű képet mutat. Előbb a teljes empírián alapuló homiletikák jelentek
meg, majd később egyfajta kiegyenlítődés vette kezdetét, és az egyensúlykeresés a legtöbb esetben még ma is tart. A német homiletika 20.
századának második felét még erősen jellemezte a dogmatikai háttér, ami
az igehirdetés mozgásterét erősen meghatározta. Ugyanakkor kísérletező
homiletikák is megjelentek ebben az időben, amelyek az igehirdetés
szabadságát kívánták helyreállítani a dogmatikával és az exegézissel
szemben. Ami a leginkább jellemzi ezeket a kísérletező homiletikákat,
hogy szinte mindegyik a retorikához kíván visszakapcsolódni, azaz a
forma jelentősége hirtelen megnő. Ez egyrészt felfogható a megelőző
időszak egyszerű ellenhatásaként is, de ennek a formai kibontakozásnak
az új hermeneutikai elv adta a legnagyobb erejét, ahol a tartalom és a
forma szerves egysége kiindulópontnak számított.
Előbb tehát a kísérletező, útkereső homiletikákat vizsgálom meg
(Josuttis, Lange, Otto), majd egy, a kiegyenlítődésre törekvő homiletikát,
amelyben a homiletikai értékek harmóniája szép egységet alkot
(Bohren).
Dialektikusból retorikus – Josuttis
Manfred Josuttis, a neves göttingeni professzor, retorikai
homiletikáját azért tartom fontosnak megvizsgálni, mert az ő alapjai az
igeteológiában találhatóak meg. A prédikáció, mint az Isten Igéjének
hirdetése, nyilvános beszéd – vallja. Ezért kell a retorikának a
homiletikába integrálódnia. A prédikátor Isten Igéjének hirdetéséért fele-
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lős, és ez a felelősség nemcsak a prédikáció tartalmára, hanem a prédikáció formájára (felépítése, kialakítása, megformálása) is vonatkozik. Ez
nemcsak a hallgatóság miatt fontos, hanem azért is, mert a prédikáció,
mint nyilvános beszéd, célja a tartalom és a forma kongruenciája.1 A
valóságban azonban senki nem boldogul retorika nélkül, még az sem, aki
meggyőződésből ellenzi, vagy tudatlansága miatt nem reflektál rá. Aki
az evangélium ügyéről nyilvánosan beszél, kénytelen retorikát alkalmazni.
Josuttis szerint a retorikai szabályok figyelembevételével és stíluseszközök alkalmazásával a mai prédikációknál általánosan tapasztalható egyhangúságot, a száraz, tárgyilagos beszédstílust, tehát az átlagos,
szürke prédikációt élőbbé, érdekesebbé, megszólítóbbá lehetne tenni.2 A
hallgatóságot így nemcsak értelmi-tudati szinten lehetne megszólítani,
hanem az érzések mélységéig lehetne őket megérinteni, és az evangélium
ügyéért lelkesíteni. Ehhez az oktatás során a prédikátor „beszéderejét”
kellene erősíteni. Josuttis tehát, ahogy látjuk, a mindennapi tapasztalat
felől, azaz a száraz és élvezhetetlen prédikációk felől halad az élménydús
prédikációk irányába. Ennek feltételeként látja a retorika alkalmazását.
Homiletikai józansága ugyanakkor nem vész el. A retorikai módszer
szerinte azonban nem téveszthető össze és nem cserélhető föl Isten Lelkének munkájával. A pszichológia és a pneumatológia két különböző
dolog. A prédikátornak, mint az evangélium hirdetőjének, az egész embert kell megszólítania, de ez nem azt jelenti, hogy az igehirdetésnek a
kiváltott pszichológiai hatás mértéke szerint kell tájékozódnia.
Mint minden alkalommal, amikor a teológiában egy „profán
módszert” alkalmaznak, itt is elkerülhetetlen a rendszeres teológia segítsége. A prédikátor exegetikai munkája során megérti és megfogalmazza
a textus mondanivalóját. A meditációban számot vet arról, hogy a régről
származó szöveg alapján a jelenben mi az Igéből a továbbadnivaló. Át
kell gondolnia, hogyan fordítható le a múlt nyelvezete a mai kor számára
érthető módon, továbbá át kell ültetnie a tanítás nyelvét az igehirdetés
1

2

Josuttis, Manfred: Homiletik und Rhetorik, Pastoraltheologie, 1968, 519.p.
I.m. 518.p.
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nyelvezetére.3 A prédikátornak tehát kettős feladata van: a prédikáció
textusát régiről újra fordítani, a tanítás, azaz a dogmatika nyelvét a beszéd nyelvére, azaz az igehirdetés nyelvére átültetni. Ezt azonban az
igehirdető csak akkor tudja megtenni, ha a nyilvános beszéd szabályait
megtanulta. A retorika ezért szükséges eleme a homiletikának.4 Itt mintha újra a filozófiai dialektikus és a retorika ellentétét látnánk megújulni,
mint annyiszor már a történelem folyamán. A feltárt igazságok igénylik a
kifejezőeszközt, amin keresztül eljuthatnak a hallgatókhoz. Ez a kifejező
eszköz pedig Josuttis esetében a retorika.
A nyilvános beszéd aszerint osztályozható, hogy hogyan viszonyul egymáshoz a szöveg/kijelentés, az igazság és a valóság. Ebből négy
műfaj adódik:5
szakmai előadás;
felszólítás (akaratra való hatás);
beszélgetés;
nyelvi műalkotás.
A szakmai előadás az igazságot, mint előre meghatározott valóságot akarja kibontakoztatni.
A felszólítás a valóságot, mint feladott igazságot szeretné megváltoztatni.
A beszélgetés a valóságot, mint igazság igyekszik megnyerni.
Az irodalmi műalkotás, a költészet az igazságot valóságként
akarja megjeleníteni.
A következőkben Josuttis ezt a négyes felosztást veszi végig, azt,
hogy hogyan és milyen elvek alapján formálódik a prédikáció, ha ezeket
a műfajokat szem előtt tartja.
A prédikáció az első két típusnak felel meg, mely az általános
prédikációfölfogással magyarázható. Ha a prédikációt a gyülekezet előtt
elmondott textusmagyarázatként értelmezzük, akkor annak szakszerűnek
kell lennie, a témát és a tagolást a szöveg határozza meg, az igazságra
3

I.m. 520.p.
I.m. 521.p.
5
I.m. 521–522.p.
4
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pedig a szövegben előre meghatározott valóságként tekint. A paranetikus
bibliai szövegek esetében a prédikáció azonban az előre meglelt valóságot összeveti a kijelentett igazsággal, és a hallgatók akaratát megpróbálja
a valóság és az igazság közelítésére felszólítani. A prédikáció tehát vagy
beszéd valamiről, vagy beszéd valakihez.
Ám a prédikáció új kihívását a harmadik és a negyedik forma jelenti Josuttis szerint, mégpedig az új hermeneutika eredményeinek figyelembevételével. A dialógus és a költőiség a heideggeri fordulatot követően a nyelvi kérdés legérdekesebb témái lettek, melyek a homiletika
területén is kifejtették hatásukat. Így vizsgálta meg Josuttis is azt, hogy
hogyan érvényesülhet ez a két kritérium a prédikáció elméletén belül.
A keresztyén igazságot nem lehet többé dogmatikai adottságként, kiképzett és fölhatalmazott teológusok által, a tanítói hivatal kijelentéseként továbbadni. A keresztyén igazságot megvitatva, a különböző
álláspontokat képviselők között diszkussziót folytatva lehet hirdetni,
akár a vasárnap délelőtti istentiszteleten is Josuttis szerint. Ahol a vitára
nincs alkalom és lehetőség, az egyházat, a gyülekezetet a monológ típusú
direkt kommunikáció veszélye fenyegeti. A gyülekezetben ennek többféle formája lehet: az igehirdetést előkészítő beszélgetés vagy az istentiszteletet követő alkalom, ahol a prédikációt megvitatják. Egy alternatív
lehetőség a dialogikus prédikáció. Az ilyesfajta beszélgetések kötelező
jellemzője a nyitottság. Az ellenkező véleményeket nem szabad figyelmen kívül hagyni. Szükséges lenne, hogy az egyházban/gyülekezetben
prédikáció helyett beszélgetéseket, vitákat, eszmecseréket tartsanak a
gyülekezeti tagok részvételével egy bibliai szövegről, valamely témáról,
esetleg egy korábban tartott prédikációról úgy, hogy a gyülekezet megtanuljon részt venni a beszélgetésben.6 Isten Igéjének hirdetése nemcsak
arról szól, hogy egy igazság valóságként bontakozzon ki, vagy a valóság
igazsággá változzon, vagy a valóságot eszmecserék után igazságként
nyerjük meg. Mivel a prédikáció, mint Isten Igéjének hirdetése, Isten
ítéletéről és kegyelméről szól, olyan nyelvezetet kell keresni és megvá-

6
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lasztani, amely Isten ítéletének és kegyelmének igazságát valóságként
megjeleníti.
Úgy gondolom, hogy magyar tradíciónkban nehéz lenne egy valóságos párbeszédet folytatni a szószék és a padsorok között, de a dialógus elgondolását a prédikációra való felkészülésben és a prédikációt
követő megbeszélésben nagy haszonnal lehetne alkalmazni. A dialógus
olyan retorikai képességeket kíván meg, amelyek segítik az igehirdetőt
abban, hogy képes legyen prédikációjára a lehető legobjektívebb módon
reflektálni, valamint képes legyen az igehallgatók tapasztalatait befogadni és azokat értékelni. Valóságos párbeszéd csak ott jöhet létre véleményem szerint, ahol egyenlő felek szólnak egymáshoz, egyenlő módon
érdekeltek egymás megértésében. A retorikának az a feladata ebben a
típusú párbeszédben, hogy etikai keretet biztosítson a beszélők számára.
Josuttis szerint azonban tanulságos megvizsgálni a költői nyelv
és az igehirdetés nyelve közötti kapcsoló- és érintkezési pontokat is.
Hogyan jelenik meg a nyelvben az igazság valóságként? Mi a jelentősége az igeidőknek, a mondatszerkezeteknek? Nem szükséges, hogy a prédikáció maga művészeti alkotás legyen, az azonban elengedhetetlen,
hogy a homiletika a nyelvi műalkotások szabályaival foglalkozzon, és
ezt továbbítsa a prédikátor felé. A drámaíróktól meg lehet tanulni, hogyan kell feszültséget kelteni; az epikusoktól, hogy hogyan lehet az elbeszélés művészetét űzni; a költőktől pedig el lehet lesni, hogy a szó hogyan teszi az igazságot valósággá.7
„…beszélgetek a hallgatóval az életéről” – Lange
Lange működése paradigmaváltást jelentett a protestáns gyakorlati teológiában, így a homiletikában is. Ha valakinél figyelembe vehető
az a tényező, hogy a kontextus meghatározza teológiai szemléletmódját,
az Lange volt. Ezt a személetmódot alapvetően az határozta meg, hogy
az egyház eltávolodott a hétköznapi élettől. A 70-es évek legfontosabb
feladata pedig Lange szerint az, hogy az egyházat újra életközelivé, a
7

I.m. 526.p.
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hétköznapi emberek számára valóságossá és érthetővé tegye. Lange nem
csupán elméletben dolgozta ki modelljét. Berlin külvárosában megvásárolt egy elhagyott raktárt, és ebben kezdte el működését az ún. LadenKirche („üzlet-templom” – ez lett az alapmodellje pl. az autópálya templomoknak, a repülőtéri kápolnáknak stb.). Alapelve, hogy az egyháznak
ott a helye, ahol az emberek élnek.
De az egyháznak nemcsak az egyháztagokkal szemben kellett a
tekintélyét helyreállítania, hanem saját felnövekvő teológusnemzedékével szemben is. „Az istentiszteleti prédikáció az 1970-es protestálógeneráció egyik legkedvesebb támadási pontja volt. A prédikáció értéke
sok fiatal teológusnál nullára csökkent, mivel úgy érezték, hogy a prédikáció nem megváltoztat, megmozdít, hanem inkább megköt és statikus.”8
A német homiletikán belül a prédikáció krízisének is nevezik az igeteológia és az ún. empirikus teológia közötti átmeneti időszakot.
Lange a prédikáció folyamatát vizsgálja. Nem foglalkozik sem a
definícióval, sem a dogmatikai elvárásokkal. Célja, hogy saját korának
krízisben lévő igehirdetőit segítse. Saját korát két neves homiléta teológus neve határozta meg: Otto Haendler és Hans Joachim Iwand. Előbbi
az igehirdető személyét tette meg homiletikája kiindulási pontjául, míg
utóbbi főleg az igeteológia hatása alatt mindent az Ige szuverén hatalmától várt el. Lange a kommunikációs folyamat harmadik elemét emelte
magasra, mégpedig a hallgatót. Sokan mondják róla, hogy ő alkotta meg
a hallgató homiletikáját. Az egyház előzőekben vázolt szociológiai helyzete késztette Langét arra, hogy az igehirdetés szituációját, a hallgatóság
helyzetét komolyan vegye.
Kimondatlanul is, de Lange lesz az a homiletikus, aki a legközelebb kerül ezzel a szemléletmódjával a retorikai hagyományhoz. A retorikai szituáció figyelembevétele már Arisztotelész esetében megjelenik,
aki a beszéd nemeit a helyzetnek megfelelően alakítja ki. Hasonló tapasztalható a reformációt követő korban is, amikor a hallgatóra, mint a
tanításra váró egyháztagra való koncentrálás folytán létrejön a genus
didascalicum beszédneme. Lange esetében már nem tanításra vár az
8
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igehallgató, hanem egy vallástalan világ vallástalan képviselőjeként főleg lelki megerősítést kíván a számára ismeretlen evangéliumtól. Lange
szerint az evangéliumot csak úgy lehet kommunikálni, hogy ismerjük a
hallgatót a saját teljes, komplex helyzetében. „A prédikáció Jézus Krisztus gyülekezete ígéretes kommunikációjának egyik olyan fázisa, amelyben a bibliai tradíció és a mai hallgatóság élethelyzete annyiban »felelnek meg« egymásnak, amennyiben a Bibliában kijelentett Krisztusígéret, itt és most, szükségszerűen, az aktuális helyzet szükségállapotaira vonatkozóan és életet eldöntően jelenik meg a kétségekkel és
kísértésekkel szemben. Ezért a prédikációnak éppoly közel kell lennie a
hallgatóság helyzetéhez, amely a prédikátor számára a kihívást jelenti,
mint amennyire textusszerűnek kell lennie.”9 Lange-nél tehát a prédikáció a komplex homiletikai szituáció ismeretéből és a keresztyén hagyományból tevődik össze. Az ígéretnek és a valóságnak egyszerre van helye a prédikációban, azokat egymás számára igénybe kell venni. Így
jelenik meg a Kijelentés és az emberi tapasztalat, mint egység.
Jónás prédikációjához írt utószavában a következőket olvashatjuk: „Csak ha a hallgatóra vonatkozik, amit mondok, és annyiban vonatkozik rá, amennyiben a Szentírás alapján, a hit-hagyománnyal egybehangzóan, az egyházam megbízásából és személyesen meggyőzően
mondok. (Predigen, 57) A keresztyén beszéd tulajdonképpeni tárgya
nem egy bibliai textus vagy a hit történetéből származó más dokumentum, hanem semmi más, mint a hallgatónak magának a mindennapi valósága – az ígéret fényében (…) Prédikálni azt jelenti: beszélgetek a hallgatóval az életéről.”10 A prédikációt meg kell, hogy előzze ez a folyamat!
Beszélgetni a hallgatóval a saját életéről időigényes és nehéz folyamat. A
participáció, empátia, a figyelés sok energiát igényel, de Lange szerint a
prédikációra ez a legjobb készülési mód. „Csak akkor tudok a hallgatóval az életéről szakszerűen és nyíltan beszélgetni, ha előbb engedem őt
velem beszélni. Csak maga az igehallgató tud bevezetni engem saját
életének speciális problematikájába. Ez természetesen nem csupán in9
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formáció kérdése, amelyet megfigyelés, látogatás, beszélgetés során
szerezhetek meg. Ez a participáció problémája, a hallgatóm életsorsában
való részvételem, érdeklődésem és részesedésem problémája. Annyira
kell – a szó sajátos értelmében – benne lennem az ő életsorsában, amenynyire csak lehetséges.”11 Lange itt már nemcsak a kommunikációkutatás
eredményeit veszi figyelembe, azaz nem csak az információcsere a lényeges, hanem azokat a lélektani kompetenciákat is, amelyek elengedhetetlenek egy prédikátor számára ahhoz, hogy a homiletikai szituációt
helyesen térképezze fel. Ezt a kompetenciát a legjobban a következő
képességek erősítik meg:
problémaérzékenység, azaz ráérezni és találkozni a hallgató akár
egzisztenciális, akár hétköznapi kérdéseivel;
meditációs párhuzam, azaz ott és úgy mélyülni el az Ige üzenetében és megfejteni azt, ahol és ahogy a hallgató él, gondolkodik
és elmélyül;
megértési közösség, azaz olyan nyelvet használni, amit mindenki
beszél és ért a hallgatók között. Ez utóbbi egy retorikai tényező,
amelyet a klasszikusok is fontosnak tartottak, hogy a beszélt
nyelv a helyesség kritériuma mellett mindenki számára érthető is
legyen. A legjobb példa erre a bibliai koiné, szándékoltan hétköznapi nyelvezete.
Lange számára tehát a kontextuális kapcsolódás eléréséért befektetett energia sohasem fölösleges, rutinszerű folyamat, hanem a legfontosabb készülési metódus, mert szerinte ezen a területen lehet megtalálni
az érintkezési pontokat az adott kor és a bibliai kor között.
Lange írásmagyarázati elvét is meghatározza a kontextusra való
koncentráltság. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a prédikációban – szemben a megkövesedett tételekkel – az eredeti bibliai helyzetre figyelés
adja meg az izgalmas mai kérdésekkel történő találkozást. Azaz nem a
dogmatikai tájékozódáson alapuló válaszok és exegézis képes a mai ember kérdéseit kielégíteni, hanem a konkrét textus konkrét homiletikai
11
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(retorikai) szituációját figyelembe vevő, a retorikai irányultságú írásértelmezésből kapott üzenetek és válaszok. „Lange-t a prédikáció nem
mint praedicatio verbi divini érdekli, hanem a prédikáció folyamata.
Nem az bilincseli le, hogy mi a prédikáció, hanem hogy hogyan készül
és tartatik meg.”12
A Tézisek a prédikáció elméletéhez és gyakorlatához című tanulmányban, amelynek kivonata Fekete Károly tanulmányában13 található, a következőket írja erről. Formálisan nézve a prédikáció egy kommunikációs helyzet. „Minden kommunikáció a kölcsönös megértés
(Verständigung) általi egyetértésre (Einverständnis) törekszik.”14 Ebben
az idézetben schleiermacheri hermeneutikai modellt lehet felismerni. A
kommunikáció tartalma, azaz maga a prédikáció a bibliai tradíció fényében értelmezett Krisztus-esemény, amelynek életbevágó fontossággal
kell megjelennie a hallgató adott, konkrét helyzetében. Azaz „a prédikáció teljességgel az emberek közötti megértés területére tartozik”15. Ám
ennek a kommunikációs folyamatnak egyetlen alapja van, mégpedig az
ígéret, mely szerint csak Isten jelenti ki és bizonyítja meg Önmagát, ez
utóbbival az ember nem rendelkezik. Az igehirdető feladata az, hogy „a
biblikus bizonyságtételt, annak eredeti vonatkoztatását a jelenlegi helyzet vonatkoztatási kereteibe fordítsa le. Erre a feladatra viszont csak
akkor képes, ha ő maga is a bibliai tradíciónak az új vonatkoztatási keretekre vonatkozó relevanciájának bizonyságtevőjévé vált.”16
Langenak a prédikációs folyamatról olvasott értékelése nagyon
közel áll az ebben a dolgozatban képviselt értékekhez. A 20. század derekának német homiletikája – főleg a Bultmann tanítványai, Ebeling és
Fuchs által képviselt új hermeneutika térnyerését követően – nagy súlyt
fektetett arra, hogy a nyelvesemény beépíthető elemeit a homiletika tu12
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dományán belül is érvényesítse. Bár Lange a homiletika retorikai vonatkozásait nem érinti, de – látva a kommunikációkutatás fő kérdéseit és az
arra kapott válaszokat – tulajdonképpen ezt a kapcsolatot kívánta a figyelem középpontjába állítani. Bár a retorika neve és fogalma a következőkben tárgyalt Gert Otto munkássága révén válik újra ismertté a
homiletikán belül, úgy ítélem meg, hogy Lange kimondatlanul is többet
tett Ottonál a két tudomány szükségszerű rehabilitációjáért. Igaz ugyan,
hogy az etosz, pátosz, logosz hármasból nem sok figyelmet szentelt az
utóbbinak, de az első kettőt, különösen a pátoszt, amely a beszélő és a
hallgató közötti kapcsolat, érzelmi kötődés területét fedi le, alaposan
kidolgozta és a gyakorlatban is érvényesítette.
Német retorikus homiletika a 70-es években – Otto
Gert Otto 1976-ban publikált könyve, Predigt als Rede17, gyökeres fordulatot hozott a retorikát addig alapvetően elvető német
homiletikai irodalomba. Otto úgy vélte, hogy a homiletika még mindig
erősen Barth és Bultmann igehirdetési gyakorlatának és teológiájának
hatása alatt áll.18 Itt tulajdonképpen a tartalom és a forma különválasztásának elgondolásában vélte egy oldalon állónak az egymással is vitázó
két nagy teológust. A korabeli homiletikai örökséggel szemben két dolgot kifogásol. Az egyik az, hogy a homiletika és a dogmatika vajon helyes viszonyt ápol-e egymással. Ő ugyanis úgy gondolta, hogy a
homiletika függő helyzetbe került a dogmatikával szemben. Egészen
pontosan a dialektikus teológia dogmatikai normái határozták meg az
uralkodó homiletika rendszert.
A másik kérdése a homiletikának az exegézishez való viszonyát
boncolgatja. A dogmatikus talajban gyökerező homiletika segíti azt az
elképzelést, hogy a konkrét prédikáció levezethető a történetkritikai exe17

Otto, Gert: Predigt als Rede: Über die Wechselwirkungen von Homiletik und
Rhetorik, Kohlhammer, 1976. A következő Otto fordítások Pomozi Tekla fordításai.
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gézisből. Azt az elgondolást, hogy a homiletikus a maga tanítását levezetheti a dogmatikából, az igehirdető pedig levezetheti a maga prédikációját az exegézisből, Otto alapvető tévedésnek tartja. Ezért a vélekedésért Barthot és Bultmannt teszi felelőssé. Otto tehát elveti a dialektikus
teológia óta uralkodó, a retorikát negligálni kívánó homiletikai viszonyulást. Az igeteológia antiretorikus affektusát már túllépte a homiletika –
mondja.19 Ugyanakkor megjegyzi, hogy míg a dialektikus teológia képviselői hevesen ellenezték a retorika használatát, addig ők maguk egy
saját retorikai rendszert építettek fel. „A retorikai explicit elutasítói saját
szövegeikben retorikai minőséget, saját retorikát alkotnak (ld. Barth,
Thurneysen).”20 Úgy gondolom, ez a megállapítása mindenképpen helytálló, hiszen egy ügy képviselete – Barth és Thurneysen esetében pedig
igencsak céltudatos és következetes az igeteológia képviselete – történjen az szóban vagy írásban, függetlenül a témától (lehet az akár a retorika elmarasztalása is, ahogy Platón vagy Descartes esetében ez már megtörtént), fontos retorikai kompetenciákat igényel: a retorikai szituáció
felismerését, az érvelés koherenciáját, sőt esetében még a sajátos stílus
kialakítását és használatát is. Más kérdés az, hogy meggyőznek-e általa
vagy sem, de a folyamat retorikus és a nyelv által történik meg.
Otto kiindulópontja a nyelv és a beszéd. Az új hermeneutika
alapjait veszi ő is elő. A teológia a nyelv, a homiletika pedig a nyelvben,
közvetlenül a beszédben reflektál önmagára és a világra. „A világtapasztalás nyelvhez kötött. Még pontosabban fogalmazva, a retorika tárgyának
ezen adottsága: reflexió, ami egyetlen teológiai gondolkodás számára
sem elhagyható kiindulási pont.”21 Otto szerint a teológia absztrahált,
fogalmi nyelvét csakis a szimbólumok segítségével lehet érthetővé tenni.
A nyelvi szimbólumok világa pedig már a retorika területét alkotja.22 De
nem csupán a teológiát, hanem a gyakorlati teológia pasztorális területeit, mint a homiletika, a liturgika és a poimenika, azaz a tradicionális fel19
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osztást a reflexió perspektívájából kategorizálta újra, mégpedig mint
hermeneutika, didaktika és retorika. Ezt érvényesítette a gyakorlati teológia minden területére abból a célból, hogy a praktikus teológia egysége
ezáltal is jobban érvényesüljön. A prédikáció tudományát a retorikával
összefüggésben kell tárgyalni – vallotta Otto, hiszen a nyelvi rendszeren
túl itt az élőbeszéd képezi a kapcsolópontot. A prédikáció beszédvolta
pedig egyértelmű retorikai igényeket támaszt az önreflektálás szempontjából. „A prédikáció beszéd, irányított nyelv. Nem a teológia, hanem a
nyelv az első. Hogyan közvetítjük a teológiát, ha nem a nyelv által? (…)
A prédikáció nyelv, beszéd, amely embereket kíván meggyőzni, akiknek
testük, lelkük és agyuk van.”23
Mégis hiba lenne azt gondolni, hogy Otto csupán egyszerű eszközként tekint a retorikára. Az a nyelvi fordulat, amely a 20. század második felére a nyelv komplexitását tette a maga vizsgálódási területévé
többek között a filozófia területén is, Otto munkásságában nagyon jól
nyomon követhető. A nyelv itt már nem eszköz – ami nélkül, ha másképpen is, de el lehetne boldogulni –, hanem mindennek az alapja. Otto
felfogása szerint a retorika nemcsak a segítségére siet a beszélőnek egy
számára szükséges eszközzel, hanem kijelöli tevékenységének alapjait is.
A retorika nem csak akkor fontos a beszélő, így az igehirdető számára is,
mikor a „hogyan” kérdésben döntenie kell beszédének felépítéséről,
stílusáról, az érvelés és a szemléltetés módjáról. Retorikai reflexiók és
meggondolások képezik a „mit” kérdés alapjait is, amit egyszerre határoz
meg a szituáció értékelése, a megértésért való fáradozás és a hatásterv.
Otto szilárdan kitart a retorika olyan értelmezése mellett, mely szerint a
retorika minden egyes beszéd, így minden egyes prédikáció alapja is.
Ezzel ellentmond azoknak, akik szerint a retorika csak eszköz. Tehát
Otto szerint a prédikációra csak akkor marad lehetőség, ha retorikailag
értelmezi önmagát.24
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Otto 1976-os Prédikáció mint beszéd című művében hét tézist25
állított fel. Ezeket a téziseket következő műveiben kisebb-nagyobb változtatásokkal újra és újra elővette, és egész munkássága alatt hűen képviselte. Ezeknek a téziseknek a lényege, hogy egy lineáris prédikációkészítési folyamat helyett egy cirkuláris modellt készít és javasol. A lineáris
út a textustól a szószékig vezet. Előbb a tartalom, majd a forma, végül
pedig az előadás következik. Ez egyben a klasszikus retorikai felosztás
is. Ehelyett Otto a cirkuláris modellt javasolja, amelynek előnye a felcserélhetőség szabadsága. A hét tézis, azaz a hét felkészülési lépés egymással felcserélhető, egyiket vagy másikat többször is elő lehet venni, ahogyan a szöveg vagy a prédikációra készülő maga kívánja. Ezt a hét lépést
mutatom be most röviden.
1)
A prédikáció beszéd. Ez magától értetődő kellene, hogy legyen,
hiszen emberi beszéddel van dolgunk.26 A klasszikus érvelés úgy szól,
hogy a tartalom elsőrendű, a forma másodrendű. Ez elterjedt vélekedés
az igehirdetők és az igehallgatók között is. Ez a szemlélet azt sugallja,
hogy a tartalom önmagában birtokolható, az mindenféle forma nélkül is
önálló szubsztancia. Ám Otto szerint veszélyes a tartalmi és formai kérdések elkülönített vizsgálata.27 „A homiletika materiális és formális felosztása is azt mutatja, hogy a valóság és a tartalom önmagában birtokolható, az út viszont, amin keresztül közvetítjük, másodrendű.”28 Az látható tehát, hogy Otto a klasszikus felosztást, a tartalmi és a formai, azaz a
materiális és a formális homiletika elkülönítését elveti. Szerinte a tartalom és a forma elválaszthatatlan, nincs tartalom önmagában. A tartalom
a hallgató számára csak a befogadás (ahogy eljut) által válik tartalommá,
a forma pedig nem formalitás és nem formalizmus. 29 Otto szerint nincs
önmagában álló tartalom, csak tartalom más számára.30 A retorika segít
25

Otto 1976, 22–28.p.
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megcélozni egy komplex folyamatot: az igazság megtalálását, amit érthetővé kell tenni a kortársak számára. Az igazságot először nem megtalálni kell és aztán közölni, hanem a közlésen keresztül, a közlés által
lehet megtalálni. Így a beszélő és a mindenkori hallgató összekapcsolódnak egymással. Az igazság közlése egyben az igazság megosztása, az
igazságban való részeltetés is.
2)
A prédikáció dialógus. A prédikáción belül a monológot és az
autoritást kell legyőzni. A prédikáció nem egy lezárult direkt monológ,
hanem egy beszélgetés folytatása.31 Régi retorikai látást kell alkalmazni.
Minden beszédet a beszélgetés alaphelyzetéből lehet megérteni.32 Ezekben a gondolatokban Heidegger és Gadamer koncepcióját lehet felfedezni, melyet Lange is előszeretettel alkalmazott.
3)
A nyelv sok lehetőséget nyújt. A próza poézise az ékesszólás.
Otto felteszi a kérdést, vajon lehet-e a prédikáció poézis (líra). Természetesen nem kell versbe szedni a prédikációkat, de Otto szerint a poézis
hihetetlen gazdag anyagként áll a homiletika rendelkezésére. Úgy írja,
hogy képszerű nyelvre van szükség, és legyen bátorságunk poétikusnak
lenni. A retorika és a költészet rokonok. Megtanulhatóak, és ez bátorságot kell, hogy adjon.33
Itt az irodalom, azon belül is a poétika erős hatása tapasztalható,
mely valóban meghatározta a filozófiai vizsgálódásokban a nyelvkutatás
valóságos területét.
4)
Az istentisztelet (rituálé) prédikációra kényszerít. Minden csoport, amely kontinuitást – tegnap, ma és holnap közötti fennmaradást –
akar, szimbolikus gondolkodásmódot és diszkurzív továbbvitelt igényel.34 Az istentisztelet és a prédikáció a templomi rituálék megértésétől
függ. A templom a konkrét élettel való foglalkozás helye, mert a hit is
31
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csak konkrét hit lehet. Az istentisztelet formákat biztosít, ahol az élet és
a hit meg tud nyilvánulni. A prédikáció is a konkrét élethelyzetekben
szólal meg (pl. a prédikáció ne legyen a dogmatika vagy az exegézis
privilégiuma).35
Itt Otto arra tart igényt, hogy a prédikáció ne az általános absztrakciók elől haladjon a hétköznapi jelenségek, egyedi élethelyzetek, sajátságos helyzetek felé, hanem fordítva. Az igehirdetőnek legyen mersze
a valóságos élettel szembenézni és arról beszélni a prédikációban.
5)
A prédikáció mindig adott élethelyzetekben szólal meg. A hallgatót komolyan kell venni.36 Tartalom nem létezik hallgató nélkül. A
prédikáció tartalma mindig a hallgató élete által válik konkréttá.37 E nélkül „nem-tartalom” (nicht-Inhalt) születik. Mint minden beszéd, a prédikáció is hatást kíván elérni, de hogyan gyakoroljon hatást egy prédikáció
a jelen nem lévő hallgatóságra? Úgy mondja Otto, hogy a hallgatót a
jogaihoz kell juttatni, vagyis a prédikációt meg kell nyitni mindazon
kérdések számára, amelyek a kortársak élet- és valóságtapasztalatában
problémát okoznak, és közük van a személyes döntésekhez. Ebben a
gondolatban is a már tárgyalt Lange párhuzamok ismerhetőek fel.
Otto a keresztyén igazságot megkülönbözteti a dogmáktól, ezért
szerinte nem az az elvárás az igehirdetővel és a hallgatókkal szemben,
hogy az előre megfogalmazott keresztyén mondanivalót átvegyék, hanem az, hogy készek legyenek a hitet a mai világban nyilvánosan hirdetni, és vállalják azt a kockázatot, ami azzal jár, hogy újra fogalmazzák a
keresztyén hit igazságát a megfelelő közlés érdekében. Így hát a prédikáció azt jelenti nála, hogy az egyház fórumán nyilvánosan, érthetően és
hatékonyan arról beszél az igehirdető, hogy mit jelent a keresztyén hit a
kor, a világ és a társadalom adott struktúrájában. A prédikáció helye az
egyház, ezért a prédikáció csak beszéd lehet, a homiletikának pedig emiatt a retorikával kell együtt haladnia.
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6)
A prédikáció a közlésformák egyike. A bultmanni és a dialektikus teológia szerint az igehirdetés (Verkundigung) egyenlő a prédikációval. Otto szerint a prédikáció nem egyenlő az igehirdetéssel. Az igehirdetésnek vannak más formái is. Ha csak a prédikációra reflektálunk retorikusan, akkor megerősítjük azt régi helyzetében, és alábecsüljük a többi
formát, mint például újság, televízió, hirdetés, röplap vagy ma a világháló.
7)
Sok út vezet a prédikációhoz, nem csupán az exegézis. Otto állásfoglalása szerint a prédikáció ne egyedül a szöveghez kötődjön. Ezzel
az elhatárolódásával Otto figyelmen kívül hagyja a textusok retorikai
struktúráját is, amit éppen a történetkritikai exegézis fedezett fel; figyelmen kívül hagyja, hogy a kérügma újra megfogalmazása figyelembe
veszi a szituációt és a címzetteket és lemond arról, hogy hidat építsen a
bibliai textusok retorikusan interpretálható dinamikája és a közlés és
megmagyarázás ma jelentkező feladata közé.
Nagyon jól nyomon követhető Otto gondolkodásában az új hermeneutikai módszertan térnyerése. Az is érdekes viszont, hogy Otto
ilyen nyíltan vállalja fel a retorikával való azonosulást, miközben például
saját amerikai kortársai a retorikától nagyon erősen igyekeztek elhatárolódni, mert abban a tradíciót vélték felfedezni. Itt természetes a két kontinensen teológiai értelemben vett homiletikai (vagy retorikai) szituáció
különbsége, hiszen Amerikát nem jellemezte annyira a formai kísérletezés minden módjától való merev elzárkózás, mint a német teológiát, bár
mindkettőben az igeteológia dominált. Tehát míg Németországban a
nyelv pragmatikáját is kutató, retorikát újra rehabilitáló hermeneutikai
fordulat a klasszikus terminust hozta vissza a diskurzusba, addig a tengerentúlon ugyanez a hullám a klasszikus elnevezést teljesen elutasította,
és a narratív és eseményjellegű prédikációt tűzte ki céljául.
Igeteológia az igeeseményben, egy harmonikus rendszer – Bohren
Az igeteológia hatása alatt álló, de már az új hermeneutikai
eredményeket alkalmazó egyik meghatározó, ma már klasszikusnak
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számító német homiletikai mű a Predigtlehre. Szerzője Rudolf Bohren,
aki Barth tanítványa volt Bázelben. A Predigtlehre átmenetet, hidat képez az igeteológia és az empírián tájékozódó teológia között, mégpedig a
pneumatológia segítségül hívásával. Integráló, békítő homiletikai látásával Bohren túllép a dialektikus hagyományokon, viszont annak minden
eredményét és lényeges tanítását megőrzi és alkalmazza vaskos művében. Prédikációtana dogmatikai talajban gyökerezik, de gyümölcsei már
kitüntetett figyelmet szentelnek az emberi élményeknek, az igehirdető és
a hallgató valós emberi helyzetének. „Az én Prédikációtanom – ellentétben a széles körben elterjedt trenddel – nem az empíria alapvetésén
tájékozódik, mert úgy gondolja, hogy a prédikáció krízise végső soron a
hit krízisének a kifejeződése, amivel egyedül az empirikus tudományok
segítségével nem lehet megbirkózni. Másrészről sokan abban látják a
prédikáció krízisét, hogy a dialektikus teológia következtében a prédikáció reformátori fogalma megújult, ami az empíria figyelmen kívül hagyásához vezetett (…) Az ige teológiájával szembeni mai reakciók érthetőek akkor is, ha ezek a reakciók az ige teológiáját már nem értik. Sok
traktátusban a kritika az ige teológiájával való visszaélést érinti inkább,
mint magát az ige teológiáját (…) Ezért kényszerítve érzem magam,
hogy keressek egy új kiindulási pontot, melyben az empíria, ha vezető
szerepet nem is kap, de új méltóságot mindenképpen. Ennek a
homiletikának az egész szerkezete mutatja azt a próbálkozást, hogy a
prédikálást mint emberi művet hangsúlyozza, anélkül, hogy az ige teológiájából származó eredetét tagadni akarná”38
„Praedicatio verbi Dei est verbum Dei.” Bohren, a reformátoroktól kérve segítséget, így definiálja a prédikáció lényegét. Sőt ezen
belül is csak az „est” szóra teszi a hangsúlyt. „Ezen a három betűn múlik
teljességgel minden. Semmi más szándékom nincs természetesen
homiletikámmal, minthogy korunk számára ezt a három betűt érthetővé
tegyem. Ha meg tudom mondani, hogy mit jelent az »est«, akkor világossá tettem a prédikáció csodáját. Ennek a tisztázása nem tudná még
38
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megtörni a némaságot – ez csak magában a prédikálásban történik –, de
előkészíti a némaság legyőzését. Az atyák megfogalmazását tehát én
mint a jövő számára szóló ígéretet fogom fel. Az »est« mindenek előtt
jövő, melynek irányába a homiletikával és a prédikálással haladok”39
Bohren számára fontos, hogy a reformátorok hittételként tekintettek a prédikációra, és ő is így kívánja ezt tenni. Azaz: „A hit mondja
meg, hogy mi a prédikáció. Mivel a prédikációban a hitről van szó, egy
homiletika nem vonatkoztatható el a hittől.”40 Ebbe, a prédikációt dogmatikusan, az Ige teológiája felől értelmező vonulatba illeszthető be
Rudolf Bohren homiletikai gondolkodása és főműve, a Predigtlehre.
Rudolf Bohren a kommunikációelméletet figyelembe véve
igyekszik megtalálni azt a keskeny sávot, amelyen belül a prédikáció és
a kommunikáció közös síkját térképezi fel. Először is nem tekinti egyszerű kommunikációs folyamatnak a prédikációt, ugyanakkor elismeri,
hogy a kommunikációelméletnek szükségszerű jogosultsága van az igehirdetés folyamatában. Bohren szerint a kommunikációkutatás nem tudja
hitelesen megfejteni a „hallgató titkát”, ami a kegyelmi kiválasztásban
rejlik.41 A kommunikációkutatás gyengéjének tartja, hogy bár arra képes
választ adni, hogy mi történik, ha ketten vagy hárman együtt vannak, de
Jézus erre vonatkozó titkát nem tudja megértetni.
A legsúlyosabb érv, ami viszonylagossá teszi a Predigtlehre
szerzője számára a kommunikációkutatást, az a Szentlélek helye a prédikációban. A hitet Isten ajándékozza, vallja a reformátorokkal együtt
Bohren. Ezért „a prédikálás sosem válhat kommunikációs folyamattá,
amit mi uralunk; mert különben Istennel mi rendelkeznénk, a hit emberi
lehetőség lenne. Egy „új tudományos retorika” és a prédikálás között van
egy elmoshatatlan különbség, magának a Léleknek a hatalma. Pál apostol mondatát – „a hit a prédikáció hallgatásából van” (vö. Róm 10,17) –
nem tudom pótolni azzal a mondattal, hogy „a hit rábeszélésből van”
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akkor sem, ha formálisan nézve a prédikáció nem más, mint rábeszélés.”42
Ugyanakkor ő is elismeri, hogy a prédikáció egyszerre emberi
aktus is, azaz emberi beszéd, és így a kommunikációkutatás terepe is. „A
prédikáció és a művészetek közötti kapcsolat dialektikus. Bizonyos mértékben a prédikáció egy embernek a beszéde, és így a művészet szabályai
alá van vetve. Ezért a retorika és a stílus jellemzik egyrészt a prédikációt.
Senki sem negligálhatja őket büntetlenül. Ezt általában azok felejtik el,
akik a prédikáció művészi használata ellen hadakoznak. Egy másik mértékben viszont a prédikáció Isten Igéje, így az emberi művészetek nem
segítik azt elő, sőt útjában lehetnek a Isten Igéjének. E fölött pedig azok
tekintenek el, akik úgy gondolják, hogy a prédikációnak művészi formát
kell öltenie.”43
Bohren szerint annyiban van szükség a kommunikációkutatásra,
hogy tisztán lássuk azt, hogy Isten konkrét Igéje konkrét hallgatókhoz
szól, ezért a konkrét hallgatókat tudományosan vizsgálni kell.44 Érdekes
hidat képez Bohren az igeteológia és az empirikus teológia között a szituáció és hallgató kérdését illetően. Úgy véli, hogy a hallgató kérdése
nem az igehirdető kérdése, mert a hallgató elsősorban teremtmény, éppen ezért az Istenhez való viszonya a fontos. Minden igehirdetőnek ezt
kell előbb szemügyre vennie. A hallgató titkát csakis az Ige képes értelmezni.45
A hallgató mellett azonban maga a beszéd szorul leginkább alapos vizsgálatra, különösen annak fényében, hogy az igeteológia egyszerűen kettéválasztotta az elsődleges tartalom és a másodlagos forma kérdését. Így hát Bohren sem kerülhette el a „mit” és a „hogyan” kérdését.
Több teológus között is alapvető egység mutatkozik abban a válaszban,
hogy a kettő egymástól nem választható el. „Nem tűnik lehetségesnek a
forma és a tartalom szétválasztása oly módon, mintha a tartalomnak,
42

I.m. 153–154.p. Luther mondása: „A prédikáció hitre csábítás.”
Bohren, Rudolf: Preaching and community, 50.p., John Knox Press, Richmond, 1965.
44
Bohren 1971, 153.p.
45
I.m. 455.p. kk
43

54

Teológiai Fórum 2011/1

mint Isten igéjének isteni jellege lenne, a forma pedig emberi jelleget
hordozna, mert ez egy meg nem engedett módon leegyszerűsíti és hibás
módon választja szét az istenit és az emberit. A tartalom és a forma ilyen
szétválasztása ellentmond Isten jövőjének, melyben Isten lesz minden
mindenekben.”46 Bohren ezt az eszkatológikus magyarázatot a reménység nyelvére hivatkozva adja, mert szerinte az igehirdetésnek a hit, a
remény és a szeretet nyelvének kell lennie.47 A homiletika feladata, hogy
az Igében lévő jelen és jövő egységét a tartalom és a forma egységének
keresésében és kimunkálásában biztosítsa. Nem lehet az igehirdetést
csodára és technikára szétválasztani – mondja. „A forma és a tartalom
szétválasztása figyelmen kívül hagyja, hogy a nyelv, amikor valamit
kifejez, már igénybe vesz egy formát. Másrészről egy kimondott forma
már egy kijelentés, jelent valamit (…) A formának meg kell felelnie a
tartalomnak. Amit a forma mond, annak illenie kell a tartalomhoz (…) A
mit és a hogyan kérdés szétválasztása megengedhetetlen egyszerűsítéshez vezet.”48 Leegyszerűsítés az, ha csak a tartalommal foglalkozik a
homiletika, mert ez doketikus prédikációhoz vezet, legkésőbb akkor,
amikor az öröklött formák elhasználódnak és nem felelnek meg a tartalomnak. Ugyanakkor nem lehet csak retorikai kérdést csinálni a prédikációból, mert akkor egy idegen tudomány törvényei alá helyezzük a
homiletikát, és egyáltalán nem biztos, hogy ez a tudomány releváns válaszokat képes adni a hit és a transzcendens kérdéseire – olvashatjuk a
műben.49
Az is szimplifikálás, ha a homiletika csak teológiailag, és az is,
ha csak mint emberi beszédet vizsgálja a prédikáció kérdését. Mindkét
esetben kárt szenved a tartalom, mindkét esetben elveszíti a nyelv a szabadságát és a szabadsággal együtt a hatalmát. Ha egy homiletika szétválasztva tárgyalja a mit és a hogyan kérdését, fennáll a veszély, hogy az
igehirdetés mint tartalom, nyelv nélkülivé válik, mert a tartalom nem
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találja a szükséges formát, vagy a forma marad üres, mert elhanyagolja a
tartalmat.
Látható tehát, hogy a prédikáció isteni és emberi oldalának feszültségét Bohren is tisztán érzi. Az itt leírtak tökéletesen támasztják alá
egyik tézisemet, mely szerint a tartalom és a forma elválaszthatatlan, és a
homiletika csak akkor képes teljes munkát végezni, ha mindkettőt tiszteletben tartva, minőségi módon igyekszik ezek elmélyítésére. Természetesen mindig is feszültség marad, hogy hogyan jelenhet meg az örök Ige
a pillanat szavában, hogyan lehet Isten szava a mi szavainkon keresztül
megszólító erő. Ezt a feszültséget pedig minden igehirdető szeretné feloldani. Bohren eszköze ebben a pneumatológia lesz. A következőkben
ezt mutatom be.
Bohren homiletikája számára az új kiindulási pontot a
pneumatológiában találta meg. A Predigtlehre teológiai irányultságát
meghatározó gondolatmenet szerint a Szentlélek nemcsak bennünk és
értünk munkálkodik, hanem velünk együtt is. A Lélek bevon minket
saját cselekvésébe. Mi csak akkor leszünk aktívak, ha Ő aktívvá válik.
Az isteni Lélek és az ember kölcsönös együttmunkálkodását Bohren a
„theonome Reziprozität” (isteni kölcsönösség) kulcsfogalommal fejezi
ki.50 A „theonome Reziprozität” kifejezés egy Isten által kezdeményezett
kölcsönösséget és viszonosságot, egy sajátos partnerséget jelent a Szentlélek és az ember között. A „theonome Reziprozität” fogalma végighúzódik az egész művön. Nem csupán az igehirdetés szempontjából, hanem
szinte minden, a hitet érintő területen jelen van ez a fajta isteni kölcsönösség. Erre hozok most néhány példát a következőkben.
Ez az isteni kölcsönösség teszi lehetővé, hogy Isten Igéjének az
ember által való hirdetése Isten Igéje legyen. Ezzel a fogalommal mondja el a Predigtlehre azt, amit egyébként a prédikáció isteni és emberi
oldalának nevezünk, hogy az igehirdetés egyszerre a Szentlélek ajándéka
és az emberi fáradozás gyümölcse.51 A Lélek szól, és az igehirdető be-
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szél.52 A Lélek által, a vele való partnerségben próbáljuk a Szentírást
Jézus Krisztus felől megérteni.53 A meditálás révén megértett Ige a
„theonom reciprocitásban”, az isteni kölcsönösségben lesz gyümölcsözővé.54
A „theonome Reziprozität” igehirdetésben való szerepe
eszkatológiai összefüggésben is megjelenik. A Predigtlehre ugyanis a
végidőkre való tekintettel is vizsgálja Isten és az ember kooperációját.55
Bohren szerint Isten és az ember kooperációja dialektikus. Egyrészt az
ApCsel 1,7 kimondja, hogy Isten országa eljövetelének időpontja kizárólag az Atya dolga, ami azt is jelenti, hogy Krisztus jövőjével nem rendelkezünk, másrészt a Miatyánkban Jézus elénk adja, hogy imádkozzunk
Isten országa eljöveteléért. Ha az imádkozást nem akarjuk a „lelki higiénia” területére utalni – mondja Bohren –, akkor a Miatyánknak ezt a
kérését úgy érthetjük, hogy Isten függővé teszi jövőjét a tanítványok
imádságától. Bohren úgy látja: „Ez tűnik a kenózis csúcspontjának: Isten
nem csak emberré lesz, hanem kiszolgáltatja jövőjét az embernek! A
Lélek kitöltetésének ez a végső konzekvenciája. A Lélek ajándékával
Isten részesíti az embert az Ő jövőjében.”56 A kooperációban az egyik
emberi cselekvés tehát az imádság, a másik pedig az igehirdetés. A Mt
24,14 szerint akkor következik be Krisztus visszajövetele, amikor az
egész világon hirdettetik az evangélium. „Az evangélium hirdetése az
egész világon és a könyörgés Isten országának eljöveteléért nem oldhatók el egymástól. Aki Isten országáért imádkozik, már Isten országa jövője felé tart. Aki az evangéliumot hirdeti, Krisztus jövőjéért fáradozik.”57 Tehát Isten szuverén hatalma és cselekvése, valamint az ember
cselekvése nem zárják ki egymást.
Bohren szerint a prédikáció stílusát az Ige és a Lélek egysége határozza meg. Amennyiben az ember által készített prédikáció a Lelket
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kívánja szolgálni – és a Lélek szolgálatához tartozik a tartalomnak megfelelő formáért való fáradozás –, akkor ráutalt marad a Szentlélek eljövetelére és munkájára. Ez a ráutaltság teszi viszonylagossá a formai kérdések problémáját. A prédikációírás technikája csak akkor válik csodává,
„ha a technika feláldozza magát annak érdekében, hogy általa a Lélek
munkálkodhasson. Ha a technika ilyen módon feláldozza magát, akkor a
Lélek igent mond rá, így a technika és azzal együtt a forma új méltóságot
kap. Ez az új méltóság a »theonome Reziprozität«-ben rejlik.”58 A
„theonome Reziprozität” fogalma lehetősége ad Bohrennek arra, hogy az
igehirdetést mint emberi művet hangsúlyozza úgy, hogy közben kidomborítsa a prédikáció csoda jellegét is. Az isteni kölcsönösség mellett a
Predigtlehre másik kulcsfogalma a „csoda”.
Ezt így indokolja a szerző: „Várok a prédikációra, ami csoda,
mert Az, Akiről szól, a Róla szóló beszédbe beleavatkozik, magához
ragadja a szót, úgy, hogy nem csak Istenről és az Ő szabadításáról lesz
szó, hanem az Ő igéje eseménnyé válik, szabadító üzenete megszabadít”.59 Bohren a prédikáció csodaként való értelmezésével elsősorban az
igehirdetési gyakorlat hatásosságára, eredményességére kérdez rá60, másodsorban viszont vitába száll a homiletika empirikus irányával, mely
nem a prédikáció definiálására teszi a hangsúlyt, hanem az igehirdetés
elkészítésére: „Ha a prédikáció alapvető problémája az, hogy a prédikálás folyamán nem történik meg a csoda, akkor kézenfekvőnek tűnik a
prédikáció fogalmának tehermentesítése, és a prédikáció emberi oldalával való foglalkozás. (…) A mai generáció veszélye az lehet, ha az emberi és világi valóságot a prédikálásnál nem kielégítő módon gondolja át,
hogy a prédikáció emberi oldalát teszi egyedüli és elsőrendű témájává a
homiletikai elgondolásoknak…”61 A prédikáció csodajellegét Bohren a
trinitástannak megfelelően mind a három isteni személyre vonatkoztatva
támasztja alá. Az Atyára való tekintettel kimondja, hogy a prédikációt
Isten legitimálja, ha ez nem így lenne, a csoda emberi lehetőség marad58
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na.62 A prédikáció Jézus Krisztust hirdeti, aki tegnap és ma és mindörökre ugyanaz. Ennek megfelelően a prédikáció csodája abban rejlik, hogy
Az, Akit prédikálunk, jelen van. Ugyanaz van jelen a prédikációnkban,
Aki egykor jelen volt az apostolok igehirdetésében, és ugyanaz, Aki
eljövendő ítélni eleveneket és holtakat.63 A pneumatológia összefüggésében „a prédikáció a Lélek által minősül csodának”64, mert „kivétel
nélkül minden azon múlik, hogy az Atyának és a Fiúnak Lelke közli-e
magát, ha mi prédikálunk”65. Végül a prédikáció csodájához hozzátartozik az ember is; mindenek előtt az az ember, aki prédikál.66 Így az igehirdető is csodává válhat: „Ha az igehirdető egyházi alkalmazottból
Krisztuskövetővé válik, akkor egzisztenciájával hirdeti az Eljövendőt, az
igehirdető maga jellé lesz, csodává válik a hallgató számára.”67
Bohren számára az egyik legfontosabb körülmény, a
Predigtlehre harmadik kulcsfogalma az igehirdető szabadságának megőrzése. Ez a fogalom kiterjed az igehirdetőnek az igehallgatóktól való
szabadságára, az igehirdetőnek önmagától való szabadságára, az igehirdető evangéliumi szabadságára és a gyülekezet szabadságára is. „Úgy
őrzi meg egy homiletika a prédikáció csoda jellegét, és úgy garantálja a
prédikáció elkészíthetőségét, hogy oltalmazza az igehirdető szabadságát.”68 A szerzőnek tehát az etosz kérdése lényegi kérdéssé változik,
melyre fontos az adekvát válasz megtalálása. Azt nézem meg a következőkben, hogy Bohren mit tart fontosnak az igehirdető etoszával kapcsolatban. Fontos számára először is, hogy az igehirdető megőrizze szabadságát a hallgatókkal szemben, azaz ne a hallgatók kívánságai határozzák
meg az ő igehirdetési gyakorlatát.69 Ugyanakkor az igehirdetőnek szabadnak kell lennie önmagától is: „Ha egy homiletika gondoskodik az
igehirdető szabadságáról, akkor megpróbálja a prédikátort kiszabadítani
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önmaga rabságából.”70 Ennek megfelelően ki akarja szabadítani önmaga
rabságából a hivatalnok lelkületű prédikátort, abból a megfontolásból
kiindulva, hogy az igehirdető általában hivatalnok is. Így ha egy lelkész
prédikál, akkor egy tisztviselő is beszél. „A hivatalnokok általában korrekt emberek” – mondja Bohren, majd így folytatja: „Az a gyanúm, hogy
a korrektség oltárán számtalan lelket feláldoznak és tiltakozom az embereket feláldozó korrektség ellen. A korrektség nem keverendő össze az
önfegyelemmel. A korrektség leépíti az ember énjét, az önfegyelem legyőzi azt. A korrektség ellentéte ezért nem a felületesség, hanem a szabadság. A korrekt igehirdetők nem szabadok és nincs szabadító erejük. A
korrektségnek egy kicsit mindig börtön és fogság íze van. A fogság sokféle lehet. Lehet valaki az exegézis foglya, a dogmatika foglya vagy
önmaga foglya is. Ha az ilyen rabság megjelenik a szószéken, azt a gyülekezet megérzi. Ilyen légkörben megfullad az evangélium. Talán hallanak az emberek egy prédikációt az evangéliumról, de az evangélium
maga nem szólal meg. Ezt nevezem embert feláldozó korrektségnek: a
prédikátornak fontosabb, hogy helyesen prédikáljon, mint az, hogy az
emberek szabadságot nyerjenek és örvendezzenek az evangélium felett.”71 Az igehirdető szabadságához tartozik az evangéliumi szabadság
legmagasabb foka, melyet Pál apostol így fogalmaz meg: „Mert bár én
mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mégis mindenkinek
szolgájává tettem, hogy minél többeket megnyerjek.” (1Kor 9,19–23)
Rudolf Bohren értelmezése szerint az emberek megnyerése a prédikáció
eredményességét jelenti. Az eredményesség feltétele, hogy az igehirdető
átadja magát hallgatóinak, feladja önmagát hallgatóiért olyan szolgaként,
aki önmaga elvesztésében is megőrzi szabadságát.72
Bohren Predigtlehre című művét tehát a „theonome
Reziprozität”, a csoda (Wunder) és a szabadság (Freiheit) fogalmak jellemzik. A mű egy kiegyensúlyozott homiletika munka, mely keresi az
isteni és az emberi tényezők között a helyes utat. Ezt alapvetően úgy
találja meg, hogy az isteni kölcsönösségben Isten lesz a valódi cselekvő,
70
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az ember pedig a megtisztelt reflektáló személy, aki a saját etosza által
maga is részévé válik egy megmagyarázhatatlan és körülírhatatlan isteni
eseménynek. Az ember, akit a Lélek bevon a maga munkájába, éppen a
Léleknek köszönhetően válik igazán szabaddá arra, hogy prédikálja Isten
Igéjét.
Bohren a retorikát nem tartja jó megoldási módszernek az igehirdetés krízisében. Egészen pontosan fogalmazva nem tartja egynemű
dolgoknak őket, melyek egymás segítségére lehetnének. „A prédikáció
valódi szépsége hasonlít annak az arcára, aki böjtöl, ám arca felkent. A
szenvedéstől lesz fénylőbb, belülről nyer nagy fényességet. Nincs semmi, ami a retorika ellenében szólna, de a prédikáció szépsége más minőségű.”73 Bár érzi és tudja, hogy a prédikáció egyszerre kommunikáció is,
de értékelésében, úgy ítélem meg, ezek a tényezők másodlagos szerephez jutnak. Munkájának előnye, hogy a 20. század első felét meghatározó igeteológiai – tartalom és forma – dualizmus a 70-es évekre újra egységgé és evidenciává vált, valamint az emberi tényező a prédikáció folyamatában szerepet kapott.
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Fritz Beke Éva:
Sztárai Mihály
kora, élete, baranyai püspöksége, munkássága
Előszó
„Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra,
mert ők megelégíttetnek” (Mt 5,6)
A katechetikai szeminárium első szemeszterében betekintést
kaptunk az ősegyház kialakulásának koráról, és már az is csodálattal
töltött el, hogy az ókor emberének a mai emberhez viszonyítva, sokkal
nagyobb, erősebb, őszintébb volt a hite.
Ugyanezzel a példamutató, bátor helytállással szembesültem a
harmadik szemeszter tananyagát tanulmányozva, a reformáció korával
kapcsolatban. Emberfeletti erő kellett hozzá, hogy a középkor erős katolikus egyházával szembe merjenek szállni, és hogy ez emberfeletti volt,
vagyis Istentől ihletve történt, bizonyítja az a tény, hogy az azóta eltelt
ötszáz év alatt ezek a tanok állták és még ma is kiállják a történelem
próbáját.
Munkámban szeretnék átfogó képet nyújtani a XVI. század történelméről, szellemiségéről, a nehéz idők szorongattatásában helyt álló
őseink példás magatartásáról, bátorságáról.
Európában is hódítottak különféle reform mozgalmak, és ez alól
Magyarország sem volt kivétel. Érdekes képet kapunk a feudális társadalmi rendet összehasonlítva a kor szellemével, a humanizmussal, az
átlagsorból kitűnő, forradalmi eszméket hirdető reformátorokkal, az ellenük harcoló uralkodó osztály és a katolikus egyház képviselőivel kapcsolatban. Sztárai Mihály, a magyar reformáció egyik kiemelkedő egyénisége, akinek életéről kevés adat van birtokunkban, de munkásságán keresztül már róla is érdekes kép tárul elénk. Rá is, mint annyi más alkotóra
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érvényes, hogy míg élt, dolgozott és ismerték, de halála után feledésbe
merültek életének eseményei.
Kortörténet - Sztárai kora
A XVI. század történelmi szempontból jelentős eseményeket
mondhat magáénak, ugyanis ha a nagyvilágra tekintünk, ezt a kort joggal
nevezhetjük a felfedezések korának, ami már a XV. század végével elkezdődött, amikor a nagy utazók földrészeket fedeztek fel, a Török Birodalom egyre jobban terjeszkedett, fenyegetést jelentve egész NyugatEurópára nézve. A XVI. század elején Magellán körbehajózta a Földet,
Franciaország győzelmével befejeződött a százéves háború, a vesztes
Angliában folyt a Rózsák háborúja. Közép-Európában – beleértve a
Kárpát-medencét is – egyre több helyen lázadtak fel a jobbágyok a hűbéruraik ellen. Így történt ez Magyarországon is, ahol a kuruc mozgalom
leverése után 1514-ben Dózsa György vezetésével kitört a parasztlázadás. Százezer embert megmozgató felkelésben hetvenezren életüket
vesztették. A főurak a parasztságon, de legfőképpen a vezetőiken kegyetlen bosszút álltak. Ebben a megtorlásban élen járt Szapolyai János, aki a
koronára is pályázott, és a fent említett magatartásával szerette volna
felhívni magára a nemesek figyelmét. A parasztlázadás lázadás leverése
után a jobbágytartók – megtorlásként – megfosztották jobbágyaikat a
költözködési jogaiktól, az addigiaknál még nagyobb terheket róttak ki
rájuk adók formájában továbbá a maguk érdekeire gondolva felkérték
Werbőczy Istvánt a kitűnő szónokot, aki kiváló jogi- és nyelvismeretekkel rendelkezett, s a teológiában is jártas volt, hogy foglalja össze, és
rendszerezze a Magyarországon érvényes törvényeket. Ez a híres
Hármaskönyv, aminek a szerzője a „Tripartitum opus iuris
consuetudinarii inclyti regni Hungariae” címet adta. Formailag a középkori európai jogi irodalom legértékesebb alkotása. Figyelembe veszi a
római és kánonjogot, de nem a magyar jog rovására. Különösen az országos, és nemesi jog van hangsúlyozva – többek között egy olyan tétellel is, hogy a nemesség ellenszegülhet a királynak is, az Aranybulla záradéka alapján, ha a király a Hármaskönyvben összefoglaltak ellen cse-
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lekedne – míg a polgárság, a parasztság és egyéb más, az ország területén élő népek jogait kevésbé veszi figyelembe. A magyar jog nemesi jog
maradt és az országban a hűbéri társadalmi rend uralkodott, az országos
jogon nem változtatott semmit. Az 1514-es országgyűlésen a
Hármaskönyvet bemutatta Werbőczy, és bár a király elfogadta az abban
összefoglaltakat, törvényesen mégsem lett kihirdetve. 1517-ben a szerzője mégis kinyomtatta, és mint magánmunka jelent meg. Viszont a XVI.
század második felében mindenütt alkalmazták a Werbőczy féle törvénykönyvet, és így szükségessé vált magyar nyelvre való lefordítása,
amit Weres Balázs 1565-ben meg is tett, így ő lett a magyar jogi műnyelv megalapítója.
II. Ulászló király ezután már nem sokáig uralkodott. Az akkor
még kiskorú II. Lajos gyámjait halálos ágyán nevezte meg: Bakócz Tamás, Bornemissza János és Brandenburgi György személyében. Közülük
ez utóbbi a későbbiekben a reformációt nagy hévvel támogatta, és hozzájuk utólag csatlakozott még Perényi Imre nádor, és Báthori István is.
II. Lajos trónra lépése országgyűléssel kezdődött, ahol a fiatal király mellé kormányzótanácsot rendeltek ki. Tagjai megbízatásukkal viszszaéltek, saját érdekeikkel törődtek és az egyébként jólelkű, tehetséges
király nevelését elhanyagolták, aki így hamar megszokta a könnyelmű és
léha életet. Ennek következtében hamar kiürült az állampénztár. A nyomor egyre nőtt: az adót a kincstárnokok ellopták, a bányák, birtokok alig
jövedelmeztek valamit. Ebben az időben halt meg Szelim szultán és helyébe fia, Szulejmán lépett, aki okos, célratörő fiatalember volt. Elődei
példáját követve, naggyá akarta tenni a Török Birodalmat, hiszen ősei 23 évszázad alatt hatalmas területeket hódítottak meg. Szulejmán már a
XIV. századtól veszélyeztette Magyarországot. Bár 1481-ben Mátyás
király békét kötött a szultánnal, de ez a béke Mátyás halála után, 1490től egyre törékenyebb lett. II. Ulászló trónra kerülésével megkezdődött
az ország gazdasági hanyatlása is. Látva a siralmas állapotokat, Szulejmán követeket küldött a magyar uralkodóhoz azzal, hogy csak abban az
esetben újítja fel a békeszerződést, ha a király adófizetésre kötelezi magát. Szabács és Nándorfehérvár a védők hősies küzdelme ellenére is
elesett. A budai országgyűlés már adókat is megszavazott, de a királyi
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udvar a fiatal király esküvőjével volt elfoglalva... A 15 éves király a
koronázás és az esküvő után hiába akart zsoldos hadsereget felállítani az
ország védelmére, az üres kincstár megakadályozta ebben. Így sógora,
Ferdinánd fennhatósága alá került 6-7 horvát vár, ezért cserébe tőle,
majd a pápától és más külföldi uralkodóktól kért segítséget. Ők persze
mindent meg is ígértek, de mikor arra került volna a sor, semmit se adtak. A király tanácsadói azt ajánlották, hogy az ifjú uralkodó forduljon a
kor legbefolyásosabb bankárcsaládjához, a Fuggerekhez1. Ezzel a bankházzal a főurak összepaktáltak, és megegyeztek az országnak való segítségnyújtásban, annak fejében, hogy a magyarországi bányák kiaknázási
joga ezután a Fuggereké lesz. Az arisztokrácia fásultan szemlélte, hogy
az országból az arany, ezüst, réz – mind külföldre kerül.
1523-ban országgyűlést hívtak össze, ahol az ország megvédéséről tanácskoztak, de már a reformáció terjedéséből adódó problémákkal
is foglalkozniuk kellett. Luther Márton tanai a külföldön tanuló magyar
teológusoknak és diákoknak köszönhetően Magyarországon is elterjedtek. Hogy ez milyen fogadtatásra talált az uralkodó osztály és a katolikus
egyház körében, arról árulkodik a rendek által megfogalmazott és a király elé terjesztett országgyűlési határozat: „Őfelsége, mint katolikus
fejedelem a lutheránusokat, pártolóikat és a követőiket s a Boldogságos
Szűz ellenségeit fej- és jószágvesztéssel büntesse”2. Az ilyen „feltételek”
között terjedő új vallás XVI. század végére már a nemesség és arisztokrácia nagy részét is meghódította.
Tomori Pál, aki a hadvezetésben is járatos volt, kalocsai érsekké
lett kinevezve, és az Alvidék védelmének szervezésével bízták meg:
- A végvárakat megerősíttette;
- A nagyolaszi harctéren 15.000 fős sereggel harcoló Ferhát basát
legyőzték, erre pedig várható volt, mintegy válaszul Szulejmán szultán bosszúhadjárata.

1

A Fugger cég a XVI. században Európa egyik leghíresebb és legbefolyásosabb
bankháza volt.
2
Tolnai világtörténelem IX. kötet, a középkori intézmények bomlásának kora.
351 p. (CD-rom)
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Az udvari párt és a nemesség között ekkor nagy ellentét támadt
az összefogás helyett. A nemességhez ekkor csatlakozott Szapolyai János vajda, aki az udvarra megharagudott egy, a számára kedvezőtlen
kimenetelű örökösödési ügyben hozott döntés miatt.
1524-ben, a budai országgyűlésen megjelent a pápai követ, és
tudatta, hogy az ország megvédésére a pápa nagyobb összeget utalt át a
Fugger bankháznak. Werbőczy István nagyhatású felszólalásában a kormányt akarta cselekvésre bírni az ország védelmét illetően. E beszéd
hatására a nemesség közül többen támadták a kormányt és követelték:
1- A főurak visszaéléseinek megszüntetését;
2- Elhatározták, hogy a következő évben, Hatvanba hívják össze az országgyűlést, ahol a nemesség fegyveresen jelenik meg, és a gyűlés végeztével innen indulnak a török ellen, ami jóval később következett be.
3- Új kormány létrehozását követelték, amelyben Báthori István nádor és
Szalkai László érsek ne legyenek benne.
E követelések megvalósítását a kormány még meg tudta akadályozni, de a nemesség Rákoson ismét összegyűlt, ami tulajdonképpen
demonstráció volt a király, a főnemesség és a főpapság ellen. Nyíltan
vádolták Szalkait, Báthorit és az alkincstárnokot, Szerencsés Imrét, az
ország tönkretételével. Hatvantagú bizottság vitte a pontokba összeírt
követeléseket a királyhoz:
1- A királyi, királynői udvarból, minden idegen távozzon;
2- A császári követ hagyja el az országot;
3- A velencei követ is távozzon Magyarországról;
4- Szalkai és kormányzótársai helyére becsületes embereket válasszanak;
5- Az alkincstárnokot is váltsák le.
Két nap múlva 120 tagú küldöttség jött a válaszért, ami kedvezőtlen volt. Az idegeneket nem küldik el az udvarból, mert a török fenyegetettségnél jól jön a külföldi segítség. Viszont Szalkai és Szerencsés
ellen hajlandók vizsgálatot indítani.
A nemesi küldöttség mégis a kormány leváltását követelte. A király megjelent a rákosi gyűlésen, ahol Werbőczy a beszédében újra kérte
a memorandum pontjainak teljesítését, vagyis a Fuggerek eltávolítását és

66

Teológiai Fórum 2011/1

Szapolyai örökösödési perének kedvező végzését. Ez elmaradt, és a nemesség 1525 júliusára meghirdette a hatvani országgyűlést. Bár II. Lajos
ezt megtiltotta, de mikor ennek ellenére 14.000 ember gyűlt itt össze, ő
maga is megjelent. Werbőczy szónokolt itt is, támadva a kormányt és a
nádort, akinek a helyére ő maga pályázott. Másnap a nemesség leváltotta
a főurakat, ekkor lett Werbőczy Istvánból Magyarország nádorispánja3,
de minden eszessége, gazdagsága hiábavaló volt, az országot ő se tudta a
nincstelenségből kihúzni. Szapolyai, aki még mindig királyságra vágyott,
és a leváltott Szalkai érsek megkezdték intrikáikat, megalakították a Kalandos-társulatot, a megbuktatott főnemesekből. Amikor a Fuggerek
kizsákmányoló akciói miatt, a felvidéki bányavárosokban kitört lázadás
ürügyén elküldték Werbőczyt Budáról, a királyt rávették, hogy lépjen fel
a nemesi párt ellen.
1525 A török Szulejmán szultán követeket küldött II. Lajoshoz,
hogy engedélyezze csapatai átvonulását az országon, Ausztria tartományaiba. Ezt a kérést II. Lajos visszautasította, a szultán haragra lobbant,
és tulajdonképpen ez az engedélymegtagadás lett a magyarországi hadjárat indítéka. A cognaci ligához4 csatlakozó pápa – kinek meg kellett volna szervezni a kereszténység védelmét, és Európát mozgósítani a török
erőkkel szemben, követet küldött Magyarországra, António Burgio személyében, aki a következőket jelentette: „Ha három forint árán meg lehetne ezt az országot menteni, nem akadna három ember, aki ezt az áldo-

3

Werbőczy István magatartása jellemzi a nemesség akkori kétarcú magatartását,
ugyanis a nádorispán, aki a wormsi birodalmi gyűlésen ünnepi ebédet adott
Luther tiszteletére, hogy a reformátort a barátságos légkörben, tanainak visszavonására bírja, de ugyancsak Werbőczy volt az, aki 1525-26-ban elfojtotta a
felvidéki bányászfelkelést. Lásd részletesen: Bucsay Mihály: A protestantizmus
története Magyarországon 1521-1945. Gondolat, Budapest, 1985., 18 p.
4
A cognaci liga tulajdonképpen I. Ferenc francia király, Velence, Milánó, VII.
Kelemen pápa között 1526 májusában létrejött szövetség, melyet Szulejmán
szultán támogatott, és a Habsburg világuralom megakadályozása lett volna a
feladata (Bardocz Attila: Történelem és közjogi ismeretek. Poli-Kvitt Kiadó,
Budapest, 1992., 177 p.
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zatot meghozná.”5 Így a keresztény Európa, élén a pápával, tudatosan
hagyta magára Magyarországot, a keleti védőbástyát, és inkább a belső
hatalmi dolgok átrendezésével volt elfoglalva, mint pl. a spanyol-francia
vallásháború és a németországi parasztlázadások. Vészesen közeledett
1526. augusztus 29-e: Magyarország gyásznapja. A 100.000-es török
sereggel szembeálló 28.000-es magyar sereg bátor helytállása ellenére is,
pár óra alatt eldőlt a csata sorsa, ahol az ország vezetői, élükön a királylyal, életüket vesztették. Mária királyné augusztus utolsó napjaiban elhagyta az országot, Ausztriába menekült. Ő ekkor már Luther tanaival
rokonszenvezett, ez kitűnik abból, hogy mikor II. Lajos a mohácsi csatában életét vesztette, az özvegy királynénak Luther elküldte a németre
fordított, 4 vigasztaló zsoltárt. „Vier tröstliche Psalmen an die königin zu
Ungarn ausgelegt durch Martin Luther Wittenberg 1526”6 Nemcsak az
özvegy királyné, de a humanista és reneszánsz elemekkel átitatott Európa
is fogékonnyá vált a vallási megújulás eszméi iránt. A német-római birodalom a császárai törekvése ellenére is szétesett apró államocskákra,
területein komoly polgárosodással, ipari fejlődéssel, manufaktúrákkal. A
parasztság szabadulni szeretett volna az egyházi adótól, az egyházi földesuraktól. A polgárság a feudális kötöttségeivel együtt érzékelte az
egyházzal szembeni kötelezettségeit, és az így kialakult légkörben már
érződött a feszültség, hogy valami változásnak kell bekövetkeznie... A
reformációt kiváltó közvetlen ok a bűnbocsátó cédulák árusítása volt,
ugyanis a pápa, a Fuggerektől felvett kölcsönt az így összegyűjtött pénzből szerette volna törleszteni. Sok esetben nagyon visszatetsző jelenség
volt, hogy a cédulákat árusító pápai megbízott mellett ott állt a bankház
képviselője, mintegy ellenőrizve, hogy mekkora összeget gyűjtenek be
ilyen módon. Luther Mártonnak döbbenetes élménye volt, amikor húsvét
előtt Rómában járt, és ott szinte pogány kori népünnepélyt tartottak.
Nagypénteken a pápa étellel, itallal dúsan megrakott asztalnál fogadta és
kínálta szívélyesen a hitéért felelősséget érző szerzetest. Ezek után soká5

Bardocz Attila: Történelem és közjogi ismeretek. Poli-Kvitt Kiadó, Budapest,
1992., 177 p.
6
Balogh Ferencz: A magyar protestáns egyháztörténelem részletei, a reformátio
korától jelenig, Debrecen, 1872., 24 p.

68

Teológiai Fórum 2011/1

ig érlelődött benne az egyházújítási gondolat, végül 1517. október 31-én
kitűzte a wittenbergi vártemplom kapujára a 95 tételből álló egyházújítási javaslatát. 1521-ben, a wormsi birodalmi gyűlésen V. Károly eretneknek nyilvánította őt, miután tanait nem volt hajlandó visszavonni. Bölcs
Frigyes Wartburg várában rejtegette Luthert, ahol pár hónap alatt németre fordította a Bibliát.
1524-ben, Münzer Tamás vezetésével kirobbant Németország
legnagyobb parasztháborúja.
1531-ben a protestáns fejedelmek a Shmalkaldeni szövetségbe
tömörültek.
1538-ban a katolikusok szent ligája vallásháborút hirdetett.
1555-ben megkötötték az augsburgi vallásbékét, mely kimondja
a szabad vallásgyakorlást: Cuius regio, eius religio.7
A XV. és XVI. századi Magyarország – uralkodóival az élén –
nyitott volt az európai műveltség elfogadására és továbbadására. Az arra
érdemes diákok a kor nevezetes nyugat-európai egyetemein tanulhattak8.
Sztárai Mihály élete
Életét és működését korántsem ismerjük annyira, mint amennyire megérdemelné. A magánember homályba vész, de a reformátor és
költő alakja elénk tárul. Munkássága nyomai a gyér adatok alapján maradtak fenn, főleg az, ami az irodalom- és egyháztörténetbe tarozik.
7

Cuius regio, eius religio – akié a föld, azé a vallás, vagyis a jobbágyoknak
követniük kell a hűbérurukat a vallásban is. (Bardocz Attila: Történelem és
közjogi ismeretek. 1992., 173 p.)
8
1490-1526-ig a bécsi egyetemen 700, 1493-1526-ig a krakkói egyetemen 650,
1490-1526-ig a páduai egyetemen 160 magyar diák tanult. (Neveléstörténeti
olvasmányok Fináczy Ernő műveiből, összeállította Dr. Pálhegyi Ferenc, 1992.
Budapest), 1531-ben Perényi Péter megalapítja a sárospataki református főiskolát (Erdélyi János: A sárospataki ref. főiskola háromszázados ünnepe, 1860.
Sárospatak) 1539-ben Stöckel Lénárt, Bártfán protestáns iskolát alapít (Badics
Ferenc: Magyar irodalom története. Athenaeum irodalmi és nyomdai Rt, Budapest, 1906., 204 p.)
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Bizonyosnak látszik, hogy nevét szülővárosáról vette, az akkori
kor divatja szerint. Valószínűleg a Zemplén megyei , Nagymihályi járásban lévő Sztára a szülőhelye, de – Gyöngyössi B. és Toldy F. szerint –
lehet a Somogy megyei, vagy Sinai Miklós debreceni tanár szerint a
Bihar megyei Starinus - Esztár nevű falu is.
Gyöngyössi szerint a XV. század végére, míg Toldy Ferenc a
XVI. század elejére teszi a reformátor születésének idejét.
Tanulmányairól – források híján – keveset tudunk, de nagy valószínűséggel gyerekkorában került a ferencrendiek sárospataki iskolájába.
A külföldön eltöltött diákévek – Skaricza Máté szerint Páduában tanult9
– rányomták pecsétjüket szellemi fejlődésére. A XVI. században a
páduai egyetem – amely a bolognai után következett hírnév terén – tanszékein a kor leghíresebb tudósai fordultak meg, akik nem töltöttek itt el
hosszabb időt, de a városi vezetésnek volt rá gondja, hogy a megüresedett állást újabb nagyhírű tudós foglalja el. A fiatalok kedvelték ezeket
az előadásokat, és a sok külföldi diák között szép számmal akadtak magyarok is. Csak sejteni lehet, hogy Sztárai a teológiai kollégium tagjaként a szentatyák iratait, metafizikát, morális filozófiát tanult legfőképpen, ami később a költeményeiben visszatükröződik. Zenei képzettségét
pedig az éneklés, zeneszerzés, hegedűjáték terén kamatoztatta. Azt nem
tudni, hogy ő maga mennyi időt töltött külföldön, mert az akkori tanulmányi idő 1-5 évre is kiterjedhetett. Az viszont biztos, hogy külföldről
hazatérve, Pálóczy Antalnak, Sárospatak urának lett az udvari papja, akit
a mohácsi csatába is elkísért. A nagy vereség, nemzeti gyász után visszatért Sárospatakra, amely ekkor került Perényi Péter birtokába, mivel
Pálóczy, Mohácsnál életét vesztette.
Forrásaink kivétel nélkül a legelső reformátorok között említik
őt. A sárospataki hagyományok alapján eléggé körülményes volt Sztárai
Mihály „áttérése”, és házassága, mikor a rendből kilépve, Bánóczy István özvegyét vette feleségül. Míg általában német kereskedők hozták az
országba az új vallást, addig Sztárai magában, lelki ösztöneire hagyat9

Skaricza Máté: Vita Stephani Segedini – „Theologiae sincerae loci communes”
Basileae 1555.
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kozva készült a reformátori pályára. Hogy hite nem pillanatnyi szeszély
eredménye, hanem aprólékos, mélyreható tanulmányozás eredménye, a
régi és új egyház tanait összehasonlítva, bírálgatva, minden kis érvet
latba véve haladt az új tanok elsajátításában, azt bizonyítja a későbbi
pályája folyamán tanúsított hitbeli szilárdsága és buzgalma is. Erős hite,
meggyőződése Kopácsi Istvánt, a sárospataki ferences rend főnökét is
áttérésre ösztönözte. Valószínűleg 1530-ra esik ez az időszak.
Perényi Péter és családja is ekkortájt tér át a lutheránus hitre,
1531-ben pedig megalapítja Sárospatakon a protestáns főiskolát. Legelső
tanítói Kopácsi István és rendtársa Sztárai Mihály voltak. Perényi Péter a
mohácsi vészt követő két király időszakában a szelídebb gondolkozású I.
Ferdinand oldalára állt, de ezért a szolgálatáért vallás és lelkiismeret
szabadságot kért, sőt a Budán székelő török parancsnoktól védő levelet
eszközölt ki, – és évente megújíttatta – hogy biztosítsa a török által megszállt területeken a protestánsok vallásszabadságát. Erről tesz említést
Simándi, dunántúli szuperintendens: „Nekem sok leveleim vannak a
hatalmas vezérektől török és magyar nyelven megíratva és megpecsételve... s a vitézlő török uraktól is minden becsületünk és oltalmunk megvagyon panasz nélkül... leveleink vannak, hogy minket senki ne háborgasson, sem török, sem jobbágy, hanem tisztünkben eljárhassunk”10. Ez
azt bizonyítja, hogy Perényinek gondja volt a hazára, az egyházra és az
iskolára is. 1542-ben gyanúba került, hogy a török fennhatóságának elismerésével magának akarja a koronát megszerezni. Ezért I. Ferdinánd
elfogatta, hat évig börtönben tartotta. A fogsága idejére eső nagyszombati országgyűlésen az egész nemzet felajánlotta magát kezesként Perényiért, de a király hajthatatlan maradt. Feltehetően Melanchton volt az, aki
tanítványa, Bódog Józsa közvetítésével – aki egyébként Perényi titkára
volt – bátorította a fogoly főurat a bibliai iratok tanulmányozására. Egy
1545-ben datált leveléből kiderül, hogy a híres reformátor 1545-re időzítette Krisztus újbóli eljövetelét és a végítéletet11. Az ítélet nélkül bebör10

Erdélyi János, A sárospataki ref. főiskola háromszázados ünnepe, Sárospatak,
1860., 93 p.
11
Sztárai Mihály: História Perényi Ferenc kiszabadulásáról. Szépirodalmi kiadó,
Budapest, 1985., 24-25 p.
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tönzött Perényi már csak a végítéletben reménykedett. Az időközben
török fogságból kiszabadult fiának, Ferencnek, nem engedték meg, hogy
találkozzon apjával, akinek 1548 márciusában bekövetkezett halála után
mindent elkövettek, hogy fia ne is örökölhesse meg atyai birtokait, végvárait. A főúr tetemét a terebesi templomba temették, ahonnét csontjait a
pálos szerzetesek szétszórták12.
1543. november 24-én Sztárai levélben13 megköszöni Francesco
Contarininek, hogy megbízta őt Perényi Péter fiának, Ferenc történeté12

Sztárai Mihály: História Perényi Ferenc kiszabadulásáról. 1985., 26 p.
„A velencei Francesco Contarini nagyságos urat, tisztelt pártfogóját üdvözli a
magyar Sztárai Mihály. Nagyságos uram és igen tisztelt patrónusom, mindig
igen szerencsétlen országnak tartottam Magyarországot, mert mindenfélében
bővelkedik ugyan, de a deáki tudomány mégis oly rideg fogadtatásra talált benne, hogy tudtommal máig sem akadt senki, aki az ország történetét papírra akarta volna vetni, leszámítva egy barbárnál barbárabb kifejezésekkel megírt és
tetszetős hazugságoktól hemzsegő Cronicá-t, melynek bárki volt is szerzője, úgy
vélem, sohasem tanult Itáliában, sőt még magába a grammatikába sem nagyon
kapott bele. Nem tagadom, akadt Magyarországon is számtalan sok, igen bölcs
férfiú, különösen azok között, akik elméjük kiművelésére nem röstellték bejárni
Itáliátokat, de mert semmi becsben nem tartották őket a zsarnok királyok, senki
sem vette rá őket e dolgok megírására. Bizony nem is nagyon csodálkozom
ezen, mert – mint a vers mondja – a megbecsülés táplálja a tudományokat, és az
erény dicsérve gyarapszik. Mindezt nem azért írom, mintha én mindenkivel
szemben magamnak követelném e dolgok megírását, mert még ha szerencsés
tehetséggel és tökéletes ékesszólással volnék is megáldva, akkor sem gondolnám magamról, hogy elég alkalmas volnék erre, mert ezekről nincs semmiféle
följegyzés, vagy már csak azért sem, mert nem vagyok olyan korú, hogy ezekben az eseményekben részt vehettem volna, vagy akár azért sem, mert nem
hallhattam azokat, akik ezeknél a dolgoknál jelen voltak. De azokat az eseményeket, amelyekről tudok, és amelyekben részt vettem, vagy amelyeket egybehangzóan előadó, megbízható emberektől vettem át, megírom talán valamikor,
ha csekély képességeimet jobban kiművelem majd itt a ti egyetemeteken, kiváltképpen akkor, ha időközben senki sem akad, aki ettől a munkától megszabadít engem. Mielőtt azonban ezekre sor kerülne, hallgasd meg azt a történetet,
hogyan szabadult ki nagyságos Perényi Ferenc úr, nagyságos Perényi Péter úr
fia, aki a Magyarországon levő Abaúj vármegye főispánja volt valaha, most
ellenben, jaj, kemény fogságban van. Nem akárkitől, hanem magától nagyságos
Perényi Ferenc úrtól vettem ezt, akinek kiszabadulása után nevelője lettem: ő
mesélte nékem, annak rendje-módja szerint. A történetet tehetségem szerény
13
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nek megírásával, aki 1542-ben kiszabadult a török fogságból, de hazájában nem talált igazi otthonra, mert ott újabb megpróbáltatások vártak rá.
A fent említett levélből kitűnik, hogy a reformátor egy ideig nevelője
volt a fogságból szabadult Ferenc úrfinak. Ebből pedig arra lehet következtetni, hogy a reformátor megvárta ura halálát, és csak azután ment
végleg Baranyába. Így találkozhatott Dévaival, aki már 1539-től Patakon
hirdette Kálvin tanait. Viszont azt nem tudni pontosan, hogy Sztárai miért ment el Sárospatakról, ura halála miatt bánkódott-e, vagy Dévaival
volt nézeteltérése. Ám az tény, hogy 1543-ban már ő is a helvét irányú
reformáció tanait hirdette.
Legközelebb a baranyai Laskón találkozunk vele, és idevezető
útjára nem nehéz következtetni. Ugyanis Valpó, Siklósvár és környéke a
mohácsi vész után Perényi Péter tulajdonában volt, aki birtokain utazgatva magával vitte udvari papját is, akinek így módjában állt a reformáció tanait hirdetni. Nem véletlen, hogy Sztárai Baranyát választotta, mert

voltának tudatában azonban aligha merészeltem volna megírni, ha nagyságod
tekintélye – amit mindenkinek nagyon tisztelnie kell – nem buzdított vagy inkább kényszerített volna rá. Ha nagyságod gondoskodik kinyomtatásáról, más
dolgok megírására is nagyban fog majd serkenteni. De ha nem, akkor is boldog
leszek, hogy nagyságodnak valahogy kedvére tehettem. Mégis reménykedem,
hogy – ilyen a te emberséged – nem veti meg ezeket, bármilyenek volnának is;
te, aki oly nagy barátsággal, nyájasan fogsz meghallgatni engem, ismeretlent,
aki ugyanazokat, csak a főbb pontokat érintve és sok egyebet is mesélek. Ha
meg mindez megtetszene, abban sem kételkedem, hogy nagyságod költségén –
ne látsszék ez kérkedésnek – az általam magyar nyelvre fordított vasárnapi
evangéliumok és levelek is ki lesznek nyomtatva, és akkor majd elviszem ezeket
a szegény magyarok földjére, akiket, jaj, már teljesen leigáztak a kegyetlen
törökök: hogy a törökök kemény rabságában nyögő Krisztus-hívők, akik közt
már nyíltan nem szabad igét hirdetni, legalább titokban, saját nyelvükön olvashassák és érthessék meg mindezt, nehogy teljesen felejtsék a keresztény hitet, és
legyen nekik valami, ami a végveszélyben vigaszukra szolgál. Krisztus árassza
el tehát nagyságodat bőséges ajándékkal, aki mindenkiért meghalt, és aki boldog, ha az evangéliummal – melynek hirdetését mindenkinek parancsolta –
valamennyiünk szívét vezérli. Légy jó egészséggel, és vedd jó néven, aminek
megírására nekem parancsot adtál. Padovában, az Úr 1543. esztendejében, november 24.én. (Sztárai Mihály: História Perényi Ferenc kiszabadulásáról, 1985.,
29-31 p.)
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urával való utazgatása során megismerte a vidéket, és tisztán látta, hogy
a „talaj kellően kész a magok befogadására”. Csak megfelelő emberre
várnak, aki ezeket a magokat elhinti. Ő ekkor már 50 év körüli lehetett,
Kálvin tanai megszilárdultak lelkében, hű maradt hozzájuk élete végéig,
és ebben a szellemben szervezte az egyházakat is. A birtokunkban lévő
adatok szerint: 1543-1551 között Laskón, 1553-tól Tolnán találkozunk
vele, ahova talán korábbi ismeretsége alapján, vagy talán egyik társának,
Eszéki Zigerius Imrének ajánlása alapján hívták meg. A közbeeső két
évben, vagyis 1551-1553 között Gyulán tevékenykedett. Tanári és papi
teendőkkel is foglalkozott. Ekkor találkozott Szegedi Kis Istvánnal, aki
ekkor szintén gyulai tanár, Sztárai mellett Tolnán segéd, majd 1554-től
Laskón prédikátor, később baranyai szuperintendens lett. Ebben az időben már Sztárai is viselte a superintendensi tisztet a tolnai kerületben. Itt
szintén huzamosabb ideig tartózkodott, mert az 1557-ben írt és 1559-ben
kiadott Athanasius c. drámájának utolsó versszakában Tolnát (Altínium)
jelöli meg tartózkodási helyéül. Itt is jelentős tevékenységet fejtett ki, és
Skaricza Máté valamint Pathi Sámuel bizonysága szerint a harc az ó-, és
új-egyház hívei között itt is fennállt. Ugyanis – itt Tolnán – szintén sok
heves vitája volt Sztárainak a „tar papokkal”, különösen József baráttal.
Feltehetőleg még Sztárai prédikátorsága alatt a római katolikusok teljesen kiszorultak a városból, és a templomot is át kellet, hogy adják a reformátusoknak. Itt már betegeskedett, mint azt az Athanasiusban említi:
„Ezer Ötszázötven és hét esztendőben,
Ez éneknek két részét a Duna mentében
Egy nyomorult ember rendelé versekben.”
Így végződik az ének 3. része is:
„Tolna városában az Duna mentében,
Az ezer ötszázban és az ötven hétben
Egy nyomorult ember ezt írta versekben”14
A fentiekből kitűnik, hogy a harmadik részt meg is írja még ebben az évben, de még mindig nyomorult embernek nevezi magát. Úgy
14

Esze Tamás: Sztárai Gyulán, Debrecen, 1973., 116 p.
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látszik, lassú hosszantartó betegségben sínylődik, mert munkásságában
gátolja, de teljesen nem akadályozza meg. Lassú felépüléséről tesz tanúbizonyságot az a tény, hogy a régi, tőle megszokott színvonalon írja meg
az Igaz papság tükörét, majd Cranmerus Tamás érseknek históriáját kezdi összefoglalni.
1559 végén elhagyja Tolnát. Debrecenbe költözik, ahol Huszár Gál és
Szegedi György voltak az elődei és Méliusz Juhász Péter előbb tiszttársa,
majd közvetlen utódja. Sztárainak Debrecenbe való meghívása, a nagy
reformátor életének mintegy megkoronázása volt, megérdemelten érte e
megtiszteltetés, hogy a fényes és gazdag debreceni református templomba hívják őt, mint prédikátort. Feltételezhető, hogy itt is viselte a szuperintendensi tisztet.
1560-ban itt fejezi be a Cranmerus Tamás érseknek históriáját,
de, már 1561. december 13-án a debreceni püspök Méliusz Péter. 1570.
február 7-én Pápáról Sopronba írt levelet, amit mint Michael Starinus írt
alá, aki az időben mint pápai prédikátor köszönetet mond Sopron városának, hogy őt hívták meg prédikátornak, és amint az utak megjavulnak,
máris indul szeretett magyarjait meglátogatni, és beleegyezésükkel vagy
maga fog köztük maradni, vagy mást küld maga helyett15.
15

Tóth Ferencz: Egyházi Tár. IV. darab. A levél, merőben ismeretlen lévén,
nem tartom feleslegesnek egész terjedelmében közölni:
Gratiam et Pacem a Domino Patre per Filium ejus unigenitum,
coaeternum atque con substantialem, verum Deum atque hominem, Dominun
uostrum Jesum Christum, mediatorem nostrum nnicum.
Magnum Divini Amoris testimonium, ejusque vim atque efficaciaim in vestris
Pectoribus residere, Domini et Patres Honorandi, Fratres in Christo Charissimi,
ex vestris facile cognovi litteris, qui primam atgue praecipuam muneris vestri
curam intelligentes, fraternaque charitate ardentes, populum Christianum vobis
subjectum verbo Dei pascere, eidemque Sacramenta a Deo instituta per veros,
Praedicatores pure administrare curatis : atqne in hoe ipso non solum inelytae
nationis vestrae Germanicae, sed etiam dispersae nostrae Nationis Hungaricae
curam habentes, ad illorum institutionem me indignum Domini nostri Jesu
Christi servulum ex istis Counfinibus Miserrimi Regnis nostri evocatis. Ego
vero pro vestro erga Deum fratresque vestros amorem (sic!), etiain in absentia
Principis nostri atque invitis omnibus hie me detinere volentibus, paratus essem statim vobis obtemperare et ad vos ascendere, vosque videre, nisi me
itineris difficultas propter equos meos satis macilentos domi detineret.
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Bauhofer egyháztörténész kellő szakértelemmel megvizsgálta, és elismerte a levél hitelességét. Azt is tudja, hogy a levél írója, nem fogadta el
ezt a lelkészi állást, és mikor 1574-ben a soproni parókia megüresedett,
maga kérte ezt az állást, de a soproniak Beythe Istvánt, a későbbi szuperintendenst hívták meg. (Viszont felmerül itt a kérdés, hogy e levél írója,
valóban lehet-e a mi Sztárai Mihályunk, aki ekkor már 80 év körüli lehetett, ha abból indulunk ki, hogy a mohácsi csatában 30 év körüli, tanulmányait befejezve, mint meglett férfi vett részt, 1574-ben még aktívan
állást vállalni készülne? Nagy Sándor itt azt érezteti az olvasóval, hogy a
soproni állásra jelentkező Sztárai inkább az ifjabbik Sztárai Mihály lehetne, akit az apja szintén papi pályára nevelt. Őt meghívhatták ekkor
apja érdemeire való tekintettel, talán Huszár Gál javaslatára soproni lelkésznek.) Nagy Sándornak eddig vannak kézzel fogható adatai, a híres
reformátorról. Viszont a magyar irodalomtörténet16 a következőket tartja
számon: Bornemissza Péter prédikációinak 1578-ban megjelent 4. részében róla, mint élőről emlékezik meg nagy elismeréssel. „Noha értelmes
és tudós ember, és sokat épített Magyarországban, de őtet is megbírja
néha az harag, néha az bor is”.
Baranyai püspöksége.
Baranyában végzett reformátori munkásságára vonatkozó adatokat magának Sztárai Mihálynak a leveléből merítjük, amit 1551. június
Conabor tamen, quam primum fieri poterit, vestris votis satis facere, et vos
atque Hungaros meos videre, quibus (si Deo visum fuerit) in annunciando Dei
verbo vel ego inserviam, vel alium aliquem idoneum eum voluntate vestra loco
mei illis substituam.
Christus Dominus vos eum vestra republica atque omnibus Christianis per
totum Orbem dispersis in hoe Novo anno quam felicissime conservet. — Datum
Papae, 7 Februarii Anno Domini 1570. Michael Starinus, Pastor et Concionator
ibidem.
Ab extus: Amplissimo Senatui, Magistro Civium, Judici atque Juratis Civibus
Civitatis Soproniensis, Dominis Patribus et. Fratribus in Christo honorandis et
Clarissimis. (Nagy Sándor: Sztárai Mihály élete és művei. Budapest, 1883. 19.
p)
16
A magyar irodalom története. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1964., 348 p.
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10-én írt Tuknai Miklóshoz Bécsbe, aki azonos lehet a Tolnai Miklós
nevű tolnai pappal az Ember Pál „Lampe”-ja szerint. A levél így hangzik:
„Kedves Miklós, megkaptam leveledet, amelyben kérsz, hogy Isten igéjének gyarapodása és gyümölcsözése felől tudósítással szolgálnék
nemcsak neked, hanem Bécsben és Bécsen túl élő testvéreinknek is s
részeltetnélek benneteket is a közös örömben. Bizony nem férne levélbe,
ha részletekbe akarnék bocsátkozni; azért csak a legfőbb pontokat fogom
érinteni. Hét éve múlt már, hogy én Isten akaratából a török uralma alatt
álló Alsó Baranyában – mint első és egyedüli – Laskó városában, mely
egy magyar mérföldre esik Eszéktől, az Úr igéjét hirdetni kezdtem és
már innen és túl a Dunán és Dráván, a többi testvérekkel s a Szentlélek
segélyével 120 egyházat építettem, amelyek közül mindenikben egy
értelem szerint hirdettetik és vétetik az Úr igéje, és pedig oly nagy tisztasággal, hogy sokan állítják, miszerint jobban szervezett egyházakat
azoknál sem láttak, akiknél az Úr igéje ide s tova 30 év óta hirdettetik.
Semmi dicsőséget nem kívánunk magunknak e részben, hanem az egészet Isten hatalmának tulajdonítjuk. Hosszú lenne elbeszélni kedves Miklós, micsoda összeütközéseink voltak e hét év alatt az Úr igéjének hirdetésében a pápa embereivel. Elég legyen csak annyit írni, hogy mindenütt
legyőztük, s mint farkasokat a Krisztus aklától messze, elűztük őket:
némelyeket a Tisza, másokat pedig a Száva folyón túl menni kényszerítettünk, t. i. túl a sarmatákon és túl a Jeges Kaukazuson, amint a költő
mondja. Ez évben pünkösd napján a Valpó és Vulkovár környékén tartott
zsinat alkalmával két ütközetben legyőztük őket és közülük némelyek a
félelem miatt kénytelenek voltak a teknő alá bújni, amelyen három aszszony ült, innen ered a szlávok eme közmondása: Popge pod Coritom,
pod Troyam senom. Isten veled.”17 Ennek a levélnek az alapján egyenes,
férfias, komoly kedélyű egyéniség bontakozik ki előttünk, ezt bizonyítja
Pathai Sámuel, tolnai prédikátornak, 1647. szeptember 10-én kelt, Szilágyi Benjámin sárospataki tanárhoz írott levele: „A megváltás 1617.
évében két álló esztendeig tanítói tisztet viseltem a laskói iskolában. Még
17

Nagy Sándor: Sztárai Mihály élete és művei.1883., 12 p.
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az időben éltek a régi öregek közül, kik szemtanúi, voltak a reformatio
kezdetének, melyet Alsó-Baranyában és a Dráva folyó két partján, az
innenső és túlsó részeken, úgy a magyarok, mint a szlávok közt Sztárai
Mihály indított meg. Ö alig ismert határt az egyházak reformálásában
(legalább ezek úgy mondták). Mikor hirdetni kezdte az evangéliumot a
nyilvános gyülekezeteknek, előbb Dávid zsoltárait, melyek közül a kiválóbbakat igen szép átdolgozásban hazai nyelvre tette át, amelyeket mai
nap is használunk az egyházakban, nagy áhítattal és különös kellemmel
énekelte a nép előtt. Énekeivel annyira felbuzdította a népet (mert azelőtt
ilyesmit soha sem hallottak), hogy a nagy sokaság a közel eső helyekből
mindenfelől hozzá tódult, s oly nagy számban, hogy alig lehetett hozzáférni. Minthogy pedig magas és egyszersmind csengő hanggal volt megáldva, mint zeneértő, oly szépen és oly kellemesen énekelt, hogy gyönyörű énekeitől egészen meg voltak igézve az emberek. Így az egész
hegyaljai vidéken gyorsan elterjedt a hír, hogy új vallás keletkezett, melyet még az öregek sem hallottak soha; ezért seregestül tódult a nép a
közel fekvő összes városokból és falukból Laskóra, mint valamely híres
vásárra. Látván azért a derék hírnök, Sztárai, hogy a tanulatlan nép oktatására a kedvező alkalom elérkezett, hogy az igaz vallást és az
evangéliomi igazság fényét nekik megmutassa, úgy alkalmazta beszédeit, hogy azokban az igazságot minél világosabb bizonyítékokkal mutatta
meg, s a misének, bűnbocsátó leveleknek és más szertartásoknak, mint
emberi találmányoknak hiábavalóságát annyira bebizonyította, hogy
csakhamar a r.cath. frátereket, papokat és szerzeteseket elbocsátva, a
pápától elszakadtak, az egyházat Sztárainak adták át.”18
Sztárainak sok baja volt a „tar papokkal”, akiket műveiben emleget. A Németországban már rég divatos hitviták ebben az időben kezdtek nálunk is meghonosodni, amiket a reformátor, mint „conflictus”-t
emleget. Ezek gyakran csaptak át fegyveres összetűzésbe és minden
ilyen összecsapás az új egyház diadalával végződött. Nem egyszer Sztárai is életveszélybe került, ezért mielőtt az ajtón kilépet, tököt tűzött botjára, az ajtón kidugva azt verték szét az ó-egyház hívei. A megtérített
18

Nagy Sándor: Sztárai Mihály élete és művei. 1883., 13-14 p.
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egyházak nagy részben ugyanazok lehettek, amelyeket Bod Péter felsorol, aki még a XVIII. században is 120-ra teszi a baranyai kálvinista
egyházak számát.
Sztárai baranyai püspökségét kimutatni külön adatokkal nem lehet, de nyilvánvaló, hogy az általa reformált és szervezett egyházakban
felsőbbséget gyakorolt. Sztárai akkor még nem említ „senior” címet, de
ez csak annyit bizonyít, hogy ez akkoriban tisztségnek és nem méltóságnak számított. Térítői munkásságával egy időben kezdődött meg és tartott lépést írói munkássága is. Az általa szerzett zsoltárok reformátori
munkásságának első éveiben készültek és további tevékenysége alatt
(nemcsak Baranyában) nagy szolgálatára voltak. Ezekkel a zsoltárokkal,
és egyházi tanításaival, az egész istentiszteletet magyar nyelvűvé tette, és
főleg az gyakorolt a népre nagy hatást, hogy nemcsak cicerói, műgonddal megírt remekművek voltak ezek, hanem a néphez szóló az ő szájízükhöz, és az aktuális körülményekhez alkalmazkodó fejtegető és buzdító
beszédek, amelyek a célnak nagyon megfeleltek. Ezt bizonyítja a 120
egyház létrejötte és az, hogy az ellenreformáció viharos idejét is átvészelték ezek, a minden bizonnyal szilárd alapra épített gyülekezetek.
Művészi szempontból bizonyára nem sorolhatók az énekek a többi költemény soraiba. Énekeinek tartalmára hagyatkozva valamilyen sérelem
érhette őt Baranyában, ami távozásának oka lehetett. Sokan úgy vélik,
hogy Szegedire neheztelt, de ő inkább hálátlan és engedetlen lelki gyermekeire gondolt: a baranyaiakra.19
Sztárai munkássága
Irodalomtörténeti szempontból nagy elismerés illeti a XVI. századi magyar költőket, protestáns papokat, iskolamestereket, mert nekik
köszönhetően jött létre a tulajdonképpeni magyar irodalom. E korszak
legkiemelkedőbb egyéniségének méltán nevezhetjük Sztárai Mihályt,
mert a XVI. századi énekköltészetünk, és a magyar dráma neki köszönhetően jött létre. Az énekköltészet területén a reformátor nyomdokain a
19
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későbbiekben sokan elindultak, de az ő énekei már abban az időszakban
is jelentősebbek voltak, mint kortársaié, akiknek dalaihoz viszonyítva,
ezek többletet tartalmaztak. Ez pedig pedig a dallamosság volt. De az
egész századon keresztül ő az egyetlen, aki a költészetnek mindhárom
nemében munkálkodott: az énekköltészetről az epikán át, csakhamar a
drámaírásra tért át, a természetes fejlődés menetét követve. Az ének és a
drámaköltészet terén a legelső volt. Mint előbb említettük, a költészeti
nemek szerint a legelső kísérletei a lírai költészet körébe esnek.
Legelőször vallásos énekek szerzésével, és Dávid zsoltárainak
átdolgozásával próbálkozott, azután tért át az elbeszélő és drámai költészetre. A XVI. század lírája kizárólag protestáns kezekben volt, mert a
megalakult új egyháznak énekekre volt szüksége, amiket a reformátorok
igyekeztek megalkotni. Különböző forrásokból próbáltak meríteni, például régi latin himnuszok mintájára, vagy Luther énekeit fordították,
vagy Dávid zsoltárai alapján írták énekeiket. Ezek általában komor
hangnemű énekek voltak, mindezek mellet az énekek fő jellemzője az
volt, hogy a szigorú felekezeti szellem mellet őszinte hazafias érzés és
mély vallásos hit mutatkozott bennük. Ennek a lírának legkiválóbb képviselője minden kétséget kizárva Sztárai volt, amit az bizonyít, hogy
zsoltárai egy évszázadon keresztül épp oly népszerűek voltak, mint
Szenczi Molnár Albertéi. Nagy Sándor adataira hagyatkozva ez szám
szerint 21 zsoltár.
Ezekben általában a vallási elem dominál, és csak egyszer tör ki
hazafias fájdalma:
„Hatalmaddal tarts meg minket Úr Isten
Őrizz meg e kegyetlen nemzet ellen,
Hogy örökké kik lészünk igaz hitben
Megmaradjunk a te isméretedben.
A hitetlen és kegyetlen pogányok
Mi környülünk járnak, mint oroszlánok.
Az egyházi fejedelmek gonoszok,
Azért győznek a hitetlen pogányok.
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(XII. zsoltár)20
Saját korának viszonyairól szólva, kortársait a hitetlenségük miatt megróva írja a XV. zsoltár elején:
„Sokan vagynak most olyatén emberek
Kik azt vélik, hogy ők jó keresztyének
Noha feslett és nem jámbor életek,
Söt mindenben Krisztussal ellenkeznek.”21
Vagy a XXXII. zsoltárban:
„Sok emberek vagynak e széles világon, kik tévelygésben vagynak,
az Úr Isten előtt az ő érdemükben igazulni akarnak:
mert az idvességről és boldogságról lám ők semmit sem tudnak,
Evangyeliomnak azért helyt nem adnak, sőt ellene állanak.”22
Ezek a fentiek a legpolemikusabb helyek az összes énekében,
mert énekeiből kitűnik,hogy igyekszik megmaradni emelkedett, méltóságos hangulatban, felekezete dogmáit úgy szövi bele énekeibe,hogy
ezek nem nyomják el a lírai elemeket. Főleg Dávid zsoltárai nyomán írta
énekeit, csak öt saját szerzeménye van, melyek bensőségesen fejezik ki a
szív áradó érzelmeit, jól eltalálják a vallásos hit és bizalom hangját. Ilyen
az „Adventi éneke” egyszerű, könnyed hangvitelű, gondolatai világosak,
belső formája befejezett egészet mutat, nyelvezete folyékony, versalakja
rövid, erős ritmusú sorokból áll, mely élénkíti a gondolatmenetet, és
hangulatot ad. „Hálaadó éneke” az előzőhöz áll közel, ép gondolataival,
tiszta lírai formával és nemes egyszerűséggel. A hitről, és poenitentiaról
írt éneke kevésbé sikeres, mint az előző két ének, versformája jó, de
ritmusa megromlik, taralmilag versbe szedett vallásos elmélkedés. „Vízkereszti éneke” irodalmi szempontból talán a legjelentéktelenebb. A
„Zsoltárok átdolgozása” sikeresnek mondható. Latin fordítás alapján
készültek. Az első – néha a második, vagy a harmadik – versszak vázolni
igyekszik az ószövetségi költő hangulatát, az utolsó versszakban pedig a
sorszámot adja meg. Ez tisztán Sztárai találmánya – később a többi hazai
epikus is alkalmazza – és meg is tartja ezt a szokását végig, ugyanúgy,
20

Nagy Sándor: Sztárai Mihály élete és művei. 1883., 25 p.
Nagy Sándor: Sztárai Mihály élete és művei. 1883., 25 p.
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Nagy Sándor: Sztárai Mihály élete és művei. 1883., 26 p.
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mint ahogy a kor szokása szerint a versfejekbe belefoglalja a nevét. Nem
fordít, csak parafrázisokban beszél. Csupán eszmét, hangulatot merít az
előtte lévő szövegből, ennek leírásához a szavakat saját szívéből veszi.
Zsoltáraiban nem a zsidó költő, hanem a keresztyén hit bajnoka a megalázott Magyarország gyermeke szólal meg. Éppen ezért nemcsak kortársai, de a következő nemzedék is megértette mondanivalóját. Zsoltárai
közül a 23. a legsikeresebb, ami érdem szerint az adventi után következik. Isten iránti feltétlen bizalmát őszinte hangon, szép képekben fejezi
ki, eredetileg a 6 versszakból álló művet jó hosszúra nyujtja, míg ugyanazt Szenci Molnár Albert jócskán lerövidíti. Szereti hosszúra nyújtani
énekeit. Ide sorolható a 38. Is. A 34. már kevésbé sikerült jól, gondolatai
száraz prédikációba illőek. A 37. zsoltárban pedig az alapeszme:
„A gonoszok Istentől megrontatnak
Az igazak pediglen megtartatnak.”23
32 versszakon át variálódik. A 74. zsoltár rövid, velős eszmei
tömörítésről árulkodik, alaphangulata az eredeti műé, gondolatait, érzelmeit a saját belső világából meríti. A 21. énekben 6 külön schéma található, melyek egytől egyig tiszta magyar üteműek. Pl.12 és 7 szótagú
sorok összetétele, melyből később a „Balassa féle strófa” alakul ki. Ezt
először Sztárai alkalmazta: „Hogy el ne / vesszenek // sőt veled / legyenek // mindörökké / megtartod.”24 (33. zsoltár)
Néha 16 szótagú sort is alkalmaz, de ez nem túl ritmusos. Leggyakrabban a 3 tagba oszló, 11-es sort használja mely a ránk maradt
dokumentumok alapján leggyakrabban fordul elő énekeiben. Ez erős
ritmusainál fogva kitűnően alkalmas a lélek szárnyaló gondolatának, a
már emelkedett érzéseinek kifejezésére. Mivel Sztárainak kifinomult
érzéke volt a népies ritmus iránt, nagy sikerrel alkalmazta e népies alakot. Másik, általa sikeresen alkalmazott erős ritmusú formula a 7 szótagú. De bármelyik formulát is alkalmazza mindegyik kitűnő művészi
érzékről, finom zenei hallásról tanúskodik és kortársai közül senki se éri
utol, csak megközelíti őt: Szkhárosi Horváth és Tinódi Sebestyén. Gyü23
24

Nagy Sándor: Sztárai Mihály élete és művei. 1883., 28 p.
Nagy Sándor: Sztárai Mihály élete és művei. 1883., 29 p.
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lekezeti énekeit 1574-től Huszár Gál énekeskönyvében találjuk, valamint
a Bornemissza-féle 1582. évi énekeskönyvében, de némelyek csak a
XVII. században jelentek meg.
A XVI. század epikai költészetének terén nagy változások mentek végbe. Szűz Mária és a szentek kultusza a reformációval megszűnik,
a középkori legendákat felváltják a Bibliából, az Ószövetségből merített,
bibliai tárgyú elbeszélések, de még ennél is gyakoribbak a tisztán világi
témával foglalkozó művek.
A bibliai epika művelői kizárólag protestáns férfiak, papok, iskolamesterek, akik a reformáció tanait szórakoztató olvasmányokban igyekeznek terjeszteni. Az Ószövetség igaz történetei szolgáltak forrásként,
mert az Ószövetség általános népszerűségén kívül ezt az is előmozdította, hogy a zsidó történeti könyvek regényes és tanulságos eseményeiben,
kerek elbeszéléseiben, a reformáció készen találta az olyan oktató, erkölcsi szempontból is nevelő célzatú históriákat, amelyekre az Újszövetség
apró epizódokból összeállított Jézus-életrajzában nem volt alkalmas elbeszélő anyag. Sztárai nem olyan jó elbeszélő, mint énekíró. Két bibliai
tárgyú elbeszélése van: A „Szent Illyésnek Ákháb királynak idejében lött
dolgokból – Szent Írás- ból mostan szerzetött ének”-ében „Az igaz keresztyéneknek kevés számokról, háborúságokról, és győzedelmekről, és
az hitetlenöknek koronként való sokaságokról, jó szerencséjekről, és
veszedelmekről”.25 Ez a mű 1549-ben, Laskón íródott és tulajdonképpen
történeti ének, mert ezt az értékes ószövetségi történetet a szerző nagyon
részletesen adta elő az olvasónak. Sztárainál ez a történet allegóriává
válik, intelem és vigasztalás a hazai protestantizmus válságos óráiban.
Hosszú, 164 versszakban van megírva, a végén pedig hosszú fejtegetésbe
bocsátkozik a kereszténység és saját korának viszonyáról. Száraz, józan,
hétköznapi, teologizáló stílusa miatt a maga korában keresett olvasmány
volt, akkoriban három kiadásban is megjelent.
A másik, ebbe a témakörbe tartozó mű a „Holofernes és Judit
asszony Históriája”, amit 1552-ben, nagy valószínűséggel Gyulán írt.
Története szintén a Bibliából ismert. Egységes, kerek cselekménye fel25
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dolgozásra kiválóan alkalmas. Judit asszony hazaszeretettől fűtött alakja
és vallásos buzgalma, példás magatartása, Tinódit is megragadta. Viszont Sztárai részletesebben jellemzi a szereplők lelkiállapotát, és a mű
egyes képeit is élénkebben festi le kortársánál. Szerkezetére nézve viszont feltételezhetően van még egy mű, amit Sztárainak tulajdoníthatunk, bár nem tartalmazza költőnk nevét, de 1552-ben arra a dallamra
írta a „Judit és Holofernes”-ét, mint amire „Az Istenfélő Eleázár papról
és a Kegyetlen Antiokhus királyról való história” c. mű is énekelhető.
Tárgyát a makkabeusokról elnevezett apokrif iratokból merítette szerzője. Az 1546-ban íródott mű sikeresebb az „Acháb király”-nál. Nagy Sándor szerint a két alábbi idézet teljesen meggyőző a két mű írójának azonosságáról. Judit asszony éneke így kezdődik:
„Régi nagy időben vala az Syriában
Egy hatalmas király oly nagy gazdagságában
Ki mind ez világot hódoltatja vala
Nagy hatalmasságában
Nabuchodonizor neve vala királynak.”26
Eleázár históriája pedig így kezdődik:
„Régen ó törvényben vala Jeruzsálemben
Egy hatalmas király ő nagy kevélységében,
Hogy ki a zsidókat mind öleti vala
Ő nagy kevélységében.
A királynak neve az Antiochus király.”27
Ezeken kívül még két elbeszélő költemény maradt ránk, az
1557-ben Tolnán készült, és még ugyanabban az évben megjelent latin
című: „Historia de Vita Beati Athanasii Alexandriae Episcopi
fidelissimi”. Az a fontos dogma, amelyért Athanasius egész életében
harcolt –Krisztus istenségének dogmája – beletartozik a protestáns felekezetek dogmái közé, és Sztárai a művében az igaz hit elszánt bajnokát,
26
27

Nagy Sándor: Sztárai Mihály élete és művei.1883., 38 p.
Nagy Sándor: Sztárai Mihály élete és művei.1883., 38 p.
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nem a IV. század teológusát igyekeznek ábrázolni. A IV. és XVI. század
közötti hasonlóságot könnyű megtalálni, de találhatók hasonló vonások a
főhős és a költő között is. Kétségtelen, hogy egyes alakok és jelenések
leírásába a valós életből vett vonások vegyültek.
A 4. – idő szerint utolsó – művében külföldi történelmi eseményt
dolgoz föl Sztárai: „História Cranmerus Tamás Érseknek az igaz hitben
való állhatatosságáról”. Ez 1582-ben, Debrecenben jelent meg, de nem
lehetetlen, hogy ez előtt már egyszer kiadták. Egyetlen példánya maradt
fenn, ami jelenleg a British Museumban található28. Alapeszménye az
előző három mű alapgondolatával megegyező. A nagy angol reformátor
hitbeli állhatatosságát tárja elénk a szerző. Különböző elméletek vannak
arról, hogy Sztárai honnan vette e témát, hogyan ismerkedett meg e
tárggyal?
1, A nagy angol reformátor, aki Kálvin tanait hirdette a kontinensen levő
reformált felekezeteknek is ismert volt.
2, A németeknél leírták az angol reformátor történetét, de Sztárai művével egy időben jelent meg.
3, Francia, vagy angol históriás ének átdolgozása lehet a mű. Ez azonban
valószínűtlennek tűnik.
Irodalomtörténeti szempontból drámái a legértékesebbek. Drámairodalmunk legelső nyomai ezek, bár igazi drámai elem alig van bennük, inkább az iskolai drámák közé sorolhatóak, de lényegükben még
attól is különböznek. Már első tekintetre kitűnik, hogy felnőtteknek szólnak, száraz hitvitákat tartalmaznak, melyek felvilágosítani, meggyőzni
igyekeznek. A szerző hitvallásának tisztaságát akarja bizonyítani. Ezt
nem igyekszik valamilyen érdekes történetbe összefoglalni, hanem tárgyilagos okokkal, teológiai bizonyítékokkal. Cselekményt nem alkot,
hanem hitvitát tart szereplői között, olyan szellemben, ahogy ő maga is
gyakran vitázott „tar papokkal”.
Az egyik ilyen dráma a „Comoedia de matrimonio sacerdotum”,
1550-ben íródhatott és a töredéke Toldi Ferenc birtokában volt. „A papok házasságáról” szóló darabnak szereplői ugyanazok, mint a kilenc
28
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évvel később írott darabnak. A fennmaradt kis töredékből29 kitűnik, hogy
Tamás pap a pápa előtt bizonygatja, hogy a papoknak is szabad házasod-

29

Beszélő személyek: Antal bíró; Borbás bíró; Bereck pap; Tamás pap;
Vicárius; Pápa; Gyermek.
TAMÁS PAP beszél: Bonifacius pispek, locundus nevű papnak fia volt.
Gelásius pápa, Valerius pispeknek fia volt. Polykrates, az Ephesumbéli pispek,
más pispek fia volt. Eccles. Hist; lib. 5. cap. Krisztus Urunk halalának utána
négyszázkilencvennégy esztendőbe élt Agapétus pispek, ez Gordiánus papnak
fia volt. Ismét Krisztus Urunk halalának utána ötszázharminchárom esztendőjébe élt Adriánus pispek, ez Hilárius pispeknek fia volt. Ismét Krisztus Urunk
halála után nyolcszázhetvenhárom esztendőbe élt romai János pispek, ez Leó
papának fia volt. Immár kedig teljességgel csak ötszázötvenhárom esztendő,
hogy teljességgel elvötték a papoktól feleségeket.
PÁPA: Az időbe, melyről te most emlekezel, úgy vagyon, házasak voltak a
papok: De nem papkorokba házasodtak meg: hanem azelőtt, es úgy löttek azután pappá.
TAMÁS PAP. Szent Pál ezt mondja: 1. Corinth. 9: Avagy nem szabad-e, úgymond, minékünk feleségűnket vélűnk viselnünk, miképen Pétemek es Jakabnak? Szent Pál, mikor ezt írta, micsoda állapatbéli ember volt akkor? Szűz volté: házas avagy özvegy volt-é?
PÁPA. Bezzeg szűz volt.
TAMÁS PAP. Ezt nem bizonyíthatod soha: Inkább ezt bizonyíthatjuk az ő
mondásából, hogy szinte akkor is felesége volt. No, legyen ez, hogy szűz volt:
Vedd eszedbe, mit mond itt: avagy szűz, avagy özvegy volt, de azt mondja itt,
hogy szabadsága vagyon feleséget venni, es azt véle viselni. Szent Pál kedig pap
volt-é akkor, mikor ezt írta, avagy nem?
PÁPA. Bezzeg pap.
TAMÁS PAP. Ha pap volt, es azt mondja, hogy szabadsága vagyon feleséget
venni, es véle viselni, hogy nem volna tahát a papoknak szabad megházassodni.
VICARIUS beszél: atyámfia Bereck pap: Keressünk mi is egyet-egyet magunknak: Mert az uraim megosztozának az apácákkal.
BERECK PAP. Találunk mi is magunknak: csak ne restelkedjünk.
VICÁRIUS. Nem kellene ám szinte hátra maradnunk.
BERECK PAP. Hadd énreám csak: En megszerzem jó vicárius uram. Vaj ki
szép két leánt tudok együtt.
BORBÁS BÍRÓ. Hiszen vége lehet volt etzer a sok hamisságnak.
ANTAL BÍRÓ. Ezt szeretem, hogy jámborúl meg akarnak házasúlni, maga
bizony előszer nem tetszik vala.
BORBÁS BÍRÓ. Nám mondám, jó szomszédom, hogy jó az igaz házasság.
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niuk, aminek eredménye képen a vikárius és Böröck pap feleséget választanak maguknak. A darabot egy gyermek fohásza fejezi be.
A másikat – amely gróf Apponyi Antal könyvtárából került elő –
csak 1868-ban mutatták be a Magyar Tudományos Akadémia gyűlésén.
Ez az 1559-ben, Magyaróváron megjelent „Comoedia lepidissima de
sacerdotio – „Az igaz papságnak tiköre”. Ez már akkor is, mint később a
XIX. századi tragédiák többsége, öt felvonásból áll, de jelenetekre nincsenek felosztva. A prológusban bemutatják a mű célját, előre felhívják
rá a közönség figyelmét. A beszélő rövid mondókája komoly tudományos könyvek bevezetőjére hasonlít, de a vége felé mintha a karácsonyi
misztérium játékok tréfás előadásából lenne merítve. A darab története
szembeállítja a katolikus és protestáns vallás képviselőit. Borbás bíró
szinte prédikációt tart Antal bírónak, hogy belsőleg mindnyájan papok
vagyunk, mivel áldozunk dicséretekkel, jó cselekedettel, imádkozással.
Antal bíró habozik, hallani szeretné saját felekezetének papjait is, és
Böröck papot idézteti meg, a vikárius elé. Ő nem bízik magában, segítségül Lukács frátert hívja. Borbás bíró pedig Tamás pappal áll elő, aki
bőbeszédű, vitára felkészült teológus. Árad belőle a szó, az idézet a Bibliából, a szent atyáktól. A katolikus papság felfogását, hatalmaskodását
támadja. Az ellenfél védekezése szinte annyira gyarló, hogy az író ezzel
az ő lehetetlenségüket ábrázolja. Tamás és Borbás győzelme teljes, a

ANTAL BÍRÓ. Bizony jó: de én annak előtte ennyi végre nem értettem volt:
mert engemet is elhitettek volt a sok hamis papok, barátok. De ageb volna, ki ezt
jóvá nem hadnaja.
BORBÁS BÍRÓ. Bátor, még holnapután is a legyen, aki ezt jóvá nem hadnaja.
ANTAL BÍRÓ. Kérlek, tégedet, jó Borbás bíró, jó szomszéd uram, hogy
ennékem megbocsáss, hogy ilyen dérrel-durral szóltam veled: mert, amint ennek
előtte is megmondám, engemet a sok hamis papok barátok hitettek volt el.
BORBÁS BÍRÓ. Isten megbocsássa, de ennek utána magadat efféléktől megoltalmazd.
ANTAL BÍRÓ. Minden igyekezetem es akaratom az: azért, jó szomszédom,
Isten legyen veled.
BORBÁS BÍRÓ. Teveled is, jó Antal uram. Ámen.
(Toldy Ferenc: Irodalmi arcképek. Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1985., 178180 p.)
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pápa fel akarja magát akasztani szégyenében, a katolikus papok pedig
mesterséget választanak.
A mű iránya és célja e rövid vázlatból nyilvánvalóvá lesz. Forrása ennek a műnek is az a reformátori buzgalom, mely felekezete híveinek
minden úton érvényt akar szerezni.
Antal bíró a régi tanok híve, szimpatizál az új eszmékkel, de a
régi hittel való hirtelen szakításra nincs még elég lelkiereje. Habozik,
ingadozik, mindig új kétségei támadnak. Bár szeretne hinni az új tanokban, de nem mer addig, míg a régi tanok tekintélyeit egytől egyig nem
látja megbukni. Áttérése az új hitre nem jár nagy válsággal, jól elő van
készítve, régi bálványainak ledőlése nem okoz megrázkódtatást.
Borbás, Antal bírónak merő ellentéte. Minden tekintetben ízigvérig protestáns, kemény kálvinista, szilárd meggyőződéssel, rendíthetetlen hittel és paphoz illő teológiai felkészültséggel.
Mindkét alak egy-egy típusú embert, vagy csoportot jellemez
egyéni jellemvonások nélkül. Míg Antalban a laikus tömeg karakterét,
addig Borbásban a kálvinista hívők típusát mutatja be. Ami cselekmény
a darabban van, a szereplők lelki világában játszódik le. Antal megszabadul a gyötrő aggodalomtól és helyébe új, szilárd hit lép, míg Tamás
pap fényes győzelmet arat. A címből kitűnik, hogy mit is akart ezzel a
darabbal bemutatni a szerző: teoretikus meghatározásokat, hit- és erkölcstani fejtegetéseket, élő példa bemutatása által. Az első felvonásban
Borbás és Antal bíró közt heves vitát produkál, az utolsóban pedig Tamás pap lép fel, mint a protestáns hittérítők tipikus alakja. Toldi Ferenc
és Nagy Sándor szerint a mű eredeti alapjául Sztárai a saját, a „tar papokkal” való konfliktusait használta fel. Lehet némi hasonlóság közte és
Tamás pap között, bár ez utóbbinak a darabban nincs egyetlen jellemvonása sem kidomborítva. Tulajdonképpen bármelyik protestáns pap beállhatna vitázni Tamás pap helyébe.
Annak sincs nyoma, hogy 1550 és 1559 között, még több drámát
is írt volna, mert el volt foglalva egyházi és írói teendőivel és talán ez az
oka annak, hogy a két dráma között nagy a hasonlóság és nem igazán
lehet kimutatni köztük az író fejlődését. Művészi alakításról, drámai
szerkezetről – mai értelemben – szó sem lehet, de mindkét darab jól van
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kidolgozva. Nyelvezete velős, népies, magyaros, példabeszédek, közmondások, népies szólás-mondások, hasonlatok élénkítik. Bár néha a
tréfa durvább alakot ölt, de a kor nyersebb erkölcse, fejletlen ízlése, vallásos bizalma magyarázza.
Az életmű értékelése
Sztárai munkásságához annyit hozzá kell fűzni, hogy formailag a
kor legkitűnőbb termékei, míg tartalmilag hagynak maguk után némi
kívánnivalót, bár szakavatott kéz nyomát hordozzák magukon. Mai irodalmi szemmel nézve, vannak hiányosságok ezekben a művekben, de a
XVI. század embere számára ezek tanító, nevelő, szórakoztató művek
voltak.
Mint életrajzi adataiból kitűnik, Sztárai sokfelé megfordult, de
stílusára nem jellemző, egyik nyelvjárás szóhasználata sem, hanem inkább az akkor fejlődésnek induló irodalmi nyelvhez hasonlít műveinek
nyelvezete. Itt-ott azért akad egy-egy tájszó is, például Szent Athanasius
históriájában. Tiszta magyaros népies nyelven ír, régi szavakat, ódon
szerkezetű mondatokat használ, viszont stilisztikai és költői szempontból, ma sem lebecsülendők ezek a művek.
A költő mellet nem szabad megfeledkeznünk Sztáraiban a hazafiról sem. A korszak, amelyben élt, a nemzeti meghasonlás zavaros kora
volt. Az ország két ellenséges pártra szakadt, és így a hazafias közvélemény is meghasonlott önmagával. Mindkét párt a haza javát akarta, bár a
gyenge Ferdinándtól nem sok jót várhattak, míg a gyermek János Zsigmond hívei féltek a hatalmas pártfogótól, és gyűlölték a ravasz barátot,
Martinuzzit. Sztárai politikai gondolkozása műveiben a vallási tendencia
mellett alig tudott kibontakozni. Mivel huzamosabb ideig tartózkodott
Perényi Péter udvarában, volt alkalma figyelemmel kísérni a politikai
élet minden jelentős mozzanatát, tisztán láthatta úgy az ország, mint a
saját helyzetét is. Bár politikai meggyőződéséről semmi bizonyosat nem
tudunk, valószínű, hogy a nemzeti párt felé hajlott. Erre az Acháb király
utolsó versszakaiból lehet következtetni. Bár itt is, mint minden művében, a hazafias érzés csak annyiban mutatkozik meg, amennyiben a val-
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lás és politika az egyház és állam, kapcsolatban van egymással. Műveiben a vallásos buzgalom uralkodott a hazafias érezésen.
Életművéből arra következtethetünk, hogy ízig-vérig a reformáció szülötte volt és nem csak az egyházban, hanem az irodalomban is,
saját kora eszméinek, vágyainak szószólója volt. Kortársaitól elütő, kifinomultabb művészi érzéke nagy hatással volt az olvasóközönségre, és
költőtársaira egyaránt. A műveiben szereplő jó tulajdonságokat, pozitív
vonásokat, költőtársai az idők folyamán lassan beleolvasztották nyelvünkbe, irodalmunkba és így azok a szellemi fejlődés tényezőit alkotják.
A tudatos művészi törekvés, finom ritmusérzék Sztárainál kezdi szárnyát
bontogatni. Ez a későbbi korok művészeinek természetes velejárója lesz.
Mint írót és költőt ugyanazok az eszmék lelkesítették, amelyeknek a szószéken is buzgó hirdetője volt. Írói munkássága így nem egyéb,
mint a reformáció elveinek terjesztése az irodalomban és az irodalom
által. A közönségre gyakorolt hatása a XVI. században kezdődő magyar
irodalom fejlődését, és a protestantizmus megszilárdítását eredményezte.
A XXI. század emberének nem valószínű, hogy lenyűgöző olvasmány lenne egy Sztárai mű, ám egy nyelvésznek, irodalomtörténésznek, de még inkább egyházi énekköltőnek, aki néhány őszinte vallásos
hangot, néhány szívhez szóló kifejezést akar lelni, valóságos aranybánya
és tárház a Sztárai életmű.
Felhasznált irodalom
Sőtér István (szerk): A magyar irodalom története. Akadémiai
Kiadó, Budapest, 1964. ISBN 963 05 1639 X
Beöthy Zsolt – Badics Ferenc: Magyar irodalom története. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt, Budapest, 1896.
Balogh Ferencz: A magyar protestáns egyháztörténelem részletei, a reformátio korától jelenig. Debrecen, 1872.
Bardocz Attila: Történelem és közjogi ismeretek. Poli-Kvitt Kiadó, Budapest, 1992. ISBN 963-8192-18-6
Bucsay Mihály: A protestantizmus története Magyarországon
1521-1945. Gondolat, Budapest, 1985. ISBN: 9632815327
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Erdélyi János: A sárospataki ref. főiskola háromszázados ünnepe, Sárospatak, 1860.
Esze Tamás: Sztárai Gyulán. In: A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának Közleményei. Debrecen, 1973
Nagy Sándor: Sztárai Mihály. In: Egyetemes Philológiai Közlöny, 1883/7., 8.9. 785. 803., 969.997. p
Dr. Pálhegyi Ferenc: Neveléstörténeti olvasmányok Fináczy Ernő műveiből. Budapest, 1992.
Sztárai Mihály: História Perényi Ferenc kiszabadulásáról. Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1985. ISBN 963-15-2947-9
Toldy Ferenc: Irodalmi arcképek. Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1985. ISBN: 9631527549
Tolnai világtörténelem IX. kötet – a középkori intézmények
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Czinke Zsolt:
Varga Imre válogatott bibliográfiája
Varga Imre (Györke, 1905. október 1. – Brno, 1980. december
10.) református püspök. Teológiát Losoncon (1925-28) és Halléban
(1928-29) tanult. 1929-től Munkácson missziói segédlelkész, 1930-tól
püspöki káplán. 1931-től haláláig rimaszombati lelkipásztor. 1932-1938
között a losonci Teológiai Szemináriumban az újtestamentumi tárgyakat
adta elő. 1953-tól a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke.
A prágai Comenius Fakultás 1955-ben díszdoktorává avatta. A Református Világszövetségnek két cikluson át alelnöke, majd haláláig a Református Világszövetség Végrehajtó Bizottságának és a Keresztyén Egyházak Európai Konferenciája Végrehajtó Bizottságának, valamint a Keresztyén Békekonferencia Folytatólagos Bizottságának tagja volt.
BARÁTI SZÓ
–

Varga Imre: A szolgálat ifjúsága
In.: Baráti Szó I. évf. 1930/december 1. p.

–

Varga Imre: Baráti Szó: Beszélgetés Sörös Bélával
In.: Baráti Szó I. évf. 1930/december 2-9. p.

–

V. I.: Erdély ifjúsága: (Az „Erdélyi Fiatalok” ismertetése.)
In.: Baráti Szó I. évf. 1930/december 22-23 p.

–

V. I.: Irodalom: Max Plank: A theoretikus fizikáról
In.: Baráti Szó I. évf. 1930/december 31 p.

–

Varga Imre: Móricz Zsigmond a mienk.
In.: Baráti Szó II. évf. 1931/1-2. sz. január-február 20-22 p.

–

Varga Imre: A prágai Főiskolás Cserkész-kör megalakulásához.
In.: Baráti Szó II. évf. 1931/1-2. sz. január-február 27-28 p.
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–

V. I.: Főiskolás megmozdulások: Lapszemle
In.: Baráti Szó II. évf. 1931/1-2. sz. január-február 29-30 p.

–

Varga Imre: „Magunk reviziója”
In.: Baráti Szó II. évf. 1931/3-4. sz. március-április 1. p.

–

Varga Imre: Magyar őstehetség sorsa: Beszélgetés Adám Gyula
munkácsi szobrásszal.
In.: Baráti Szó II. évf. 1931/3-4. sz. március-április 17-20. p.

–

Varga Imre: Fiatalok és a kisebbségi jövő
In.: Baráti Szó II. évf. 1931/3-4. sz. március-április 25-26. p.

–

Varga Imre: Szemle: Magyar Kisebbség
In.: Baráti Szó II. évf. 1931/3-4. sz. március-április 29-30. p.
REFORMÁTUS VILÁGSZEMLE

–

Varga Imre: A losonci református theologia
In.: Református Világszemle VI. évf. 1938/3. sz. 101-104. p.
REFORMÁTUS EGYHÁZ ÉS ISKOLA

–

Varga Imre: A protestáns egyházak és az 1936. évi állami költségvetés
In.: Református Egyház és Iskola XVI. évf. 1936/16. sz. 1-2. p.

–

Varga Imre: Lukács Géza 1855-1938
In.: Református Egyház és Iskola XVIII. évf. 1938/28. sz. 2-3. p.
IGAZSÁG ÉS ÉLET

–

Varga Imre: A csehszlovákiai magyar reformátusság létkérdései
In.: IéÉ 1938. IV. évf. 2. sz. (89–92. p.)
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Varga Imre: A csehszlovákiai magyar reformátusság létkérdései
In.: IéÉ 1938. IV. évf. 3. sz. (118–127. p.)
KÁLVINISTA SZEMLE

–

Varga Imre: Egyházunk és a 218/1949 számú törvény
In.: KSz XXIII. évf. 1952/9. sz. 3-4. p.

–

Varga Imre: Karácsonyi evangélium
In.: KSz XXIII. évf. 1952/15. sz. 1. p.

–

Varga Imre: Szolgálatunk megújulása
In.: KSz XXIV. évf. 1953/1. sz. 1-2. p.

–

Varga Imre: Nagytiszteletű Egyházmegyei szervezkedő közgyűlés!
In.: KSz XXIV. évf. 1953/2. sz. 3-4. p.

–

V. I.: Tanulságok egyházi életünkből
In.: KSz XXIV. évf. 1953/5. sz. 2-3. p.

–

Részletek Varga Imre, h. egyetemes esperes igehirdetéséből, amint
az új egyházmegyék vezetőit tisztükbe beiktatta.
In.: KSz XXIV. évf. 1953/7. sz. 2-3. p.

–

Varga Imre, h. egyetemes esperes üdvözlő beszéde a vegyes nyelvű
egyházmegyék Elnökségéhez.
In.: KSz XXIV. évf. 1953/7. sz. 3. p.

–

Varga Imre zsinati elnök-püspök székfoglaló beszéde
In.: KSz XXIV. évf. 1953/10. sz. 1-5. p.

–

Varga Imre, zsinati elnök-püspök üdvözlő beszéde a fogadalom tétel
alkalmával
In.: KSz XXIV. évf. 1953/10. sz. 10-11. p.

–

Varga Imre: Úgy szerette Isten a világot…
In.: KSz XXIV. évf. 1953/12. sz. 1-2. p.
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–

Dr. Csáji Bertalan s. k., főgondnok – Varga Imre s. k., püspök: Szeretett Atyánkfia!
In.: KSz XXV. évf. 1954/1. sz. 1-2. p.

–

Varga Imre püspök üdvözlőbeszéde a Bratislavai ökumenikus konferencián
In.: KSz XXV. évf. 1954/6. sz. 2. p.

–

V. I.: Az Egyházak Világtanácsának II. nagygyűlése Evanstonban
In.: KSz XXV. évf. 1954/10. sz. 5-6. p.

–

Varga Imre, püspök: A választások előtt
In.: KSz XXV. évf. 1954/11. sz. 1-2. p.

–

V. I.: A Református Világszövetség 17. közgyűlése Princetonban
1954 július 27.-től augusztus 5.-ig
In.: KSz XXV. évf. 1954/11. sz. 3-4. p.

–

A református ember becsületes munkája az Egyházunknak is hasznos: Szemelvények a püspöki jelentésből, amelyet Varga Imre püspök olvasott fel a Szlovákiai református keresztyén Egyház Zsinati
Tanácsának ülésén Bratislavában 1954. december 2.-án.
In.: KSz XXV. évf. 1954/12. sz. 2-3. p.

–

V. I.: Elmenvén e széles világra…: A II. princetoni altéma: Az Egyház terjedése
In.: KSz XXV. évf. 1954/12. sz. 4-5. p.

–

dr. Csáji Bertalan s. k. főgondnok – Varga Imre s. k. püspök: Újévi
üdvözlet: Zsinati elnökségünk egyházunk gyülekezeteinek
In.: KSz XXVI. évf. 1955/1. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Krisztus a világ reménysége: Az evanstoni főtéma
In.: KSz XXVI. évf. 1955/1. sz. 4-5. p.

–

V. I.: Krisztus hármas tiszte: (A III. princetoni altéma: Különféle
szolgálatok az egyházban)
In.: KSz XXVI. évf. 1955/2. sz. 4. p.
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–

V. I.: Találkozásom az elhúnyt Mott Jánossal
In.: KSz XXVI. évf. 1955/3. sz. 2-3. p.

–

V. I.: Az Egyházak Világtanácsának szervezete
In.: KSz XXVI. évf. 1955/3. sz. 3. p.

–

Ünnepi megemlékezés a Csehszlovák Köztársaság felszabadulásának
tizedik évfordulója alkalmából: Elmondotta a Szlovákiai református
keresztyén Egyház zsinati tanácsának ünnepi ülésén 1955. május 6án Rimaszombatban Varga Imre püspök.
In.: KSz XXVI. évf. 1955/4. sz. 3-6. p.

–

V. I.: Dr. Pradervand Marcel látogatása
In.: KSz XXVI. évf. 1955/5-6. sz. 3-5. p.

–

V. I.: Egyház állam és társadalom: (A negyedik princetone altéma.)
In.: KSz XXVI. évf. 1955/3. sz. 3. p.

–

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház zsinati lelkészelnöknek jelentéséből, amelyet Varga Imre püspök Bratislavában
1955. november 10-én mondott el.
In.: KSz XXVI. évf. 1955/10. sz. 3-6. p.

–

Varga Imre püspök előadása
In.: KSz XXVI. évf. 1955/12. sz. 5-6. p.

–

Dr. Csáji Bertalan s. k., főgondnok – Dr. Varga Imre s. k., püspök: A
Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Elnökségének újévi körlevele
In.: KSz XXVII. évf. 1956/1. sz. 1-3. p.

–

V. I.: A németországi testvérek között
In.: KSz XXVII. évf. 1956/1. sz. 4. p.

–

Varga Imre püspök előadása
In.: KSz XXVII. évf. 1956/1. sz. 5-7. p.
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–

A kegyelem ajándékai: Dr. Varga Imre püspök igehirdetése Bratislavában 1955. nov. 9-én papszentelés alkalmából.
In.: KSz XXVII. évf. 1956/2. sz. 2-3. p.

–

V. I.: Négy nemzetközi egyházi találkozó
In.: KSz XXVII. évf. 1956/9. sz. 3-4. p.

–

Dr. Csáji Bertalan s. k. főgondnok – Dr. Varga Imre s. k. püspök:
Újévi körlevél a Szlovákiai Ref. Ker. Egyház gyülekezeteihez
In.: KSz XXVIII. évf. 1957/1. sz. 1-2. p.

–

Varga Imre: Békesség néktek
In.: KSz XXVIII. évf. 1957/4. sz. 1-2. p.

–

V. I.: A Református Világszövetség munkájáról
In.: KSz XXVIII. évf. 1957/5. sz. 3. p.

–

V. I.: Egyházmegyei közgyűlés
In.: KSz XXVIII. évf. 1957/6. sz. 3. p.

–

V. I.: Az európai protestáns egyházak konferenciája
In.: KSz XXVIII. évf. 1957/6. sz. 7. p.

–

V. I.: Genfi képek
In.: KSz XXVIII. évf. 1957/9. sz. 3. p.

–

Dr. Varga Imre, püspök: Meghalt köztársaságunk elnöke Antonín
Zápotocký
In.: KSz XXVIII. évf. 1957/11. sz. 1. p.

–

Az egyház is csatlakozik a termonukleáris fegyverek elleni harchoz:
(Keresztyén hozzászólás a modern háború és az atomfegyverek kérdéséhez) – Részletek dr. Varga Imre püspök, a prágai ökumenikus
konferencián 1957. december 5-én elhangzott előadásából.
In.: KSz XXIX. évf. 1958/1. sz. 2-3. p.

–

Dr. Varga Imre: Mit várunk presbitereinktől?
In.: KSz XXIX. évf. 1958/4. sz. 1. p.
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–

Dr. Varga Imre: A Csehszlovák Köztársaság 40 éves
In.: KSz XXIX. évf. 1958/10. sz. 1-2. p.

–

Dr. Varga Imre: Karácsony gazdagsága
In.: KSz XXIX. évf. 1958/12. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Csehszlovákiai egyházi küldöttség a Szovjetunióban
In.: KSz XXIX. évf. 1958/12. sz. 3. p.

–

Dr. Csáji Bertalan, főgondnok – Dr. Varga Imre, püspök: Kegyelem
és békesség…(Újévi körlevélből a Szlovákiai Ref. Ker. Egyház gyülekezeteihez)
In.: KSz XXX. évf. 1959/1. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Európai egyházi konferencia Dániában
In.: KSz XXX. évf. 1959/1. sz. 3. p.

–

Dr. Varga Imre: Jézus Krisztus – szolga, mi – az ő szolgái
In.: KSz XXX. évf. 1959/2. sz. 1-2. p.

–

Dr. Varga Imre: Érettünk halt meg
In.: KSz XXX. évf. 1959/3. sz. 1-2. p.

–

dr. Varga Imre: Felméne mennyekbe…
In.: KSz XXX. évf. 1959/4. sz. 1-2. p.

–

Dr. Varga Imre: „Akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.”
In.: KSz XXX. évf. 1959/5. sz. 1-2. p.

–

V. I.: A genfi jubileumi ünnepségek
In.: KSz XXX. évf. 1959/5. sz. 2. p.

–

Dr. Varga Imre: Hiszek egy közönséges keresztyén anyaszentegyházat
In.: KSz XXX. évf. 1959/6. sz. 1-2. p.

–

Dr. Varga Imre: Genfi emléknapok
In.: KSz XXX. évf. 1959/7-8. sz. 3. p.

98

Teológiai Fórum 2011/1

–

dr. Varga Imre: A mi reformációnk
In.: KSz XXX. évf. 1959/10. sz. 1-2. p.

–

Dr. Varga Imre: A Református Világszövetség 18-ik nagygyűlése
In.: KSz XXX. évf. 1959/10. sz. 2-4. p.

–

Dr. Varga Imre: Az övéi közé jöve…
In.: KSz XXX. évf. 1959/12. sz. 1. p.

–

Dr. Varga Imre: Az Úr szolga – mi az Ő szolgái
In.: KSz XXX. évf. 1959/12. sz. 3-4. p.

–

Dr. Varga Imre: A kilencvenedik zsoltár
In.: KSz XXXI. évf. 1960/1. sz. 3. p.

–

Dr. Varga Imre: Boldog, ki gyönyörködik az Úr törvényében: (Az I.
zsoltár)
In.: KSz XXXI. évf. 1960/2. sz. 1-2. p.

–

Dr. Varga Imre: A theologia szolgálata (A 18. Ref. Világszövetségi
nagygyűlés)
In.: KSz XXXI. évf. 1960/2. sz. 3-4. p.

–

Dr. Varga Imre: Úr Isten, az én imádságom…: (Az V. zsoltár)
In.: KSz XXXI. évf. 1960/3. sz. 1-2. p.

–

Dr. Varga Imre: Az egyház szolgálata (A 18. Református Világszövetségi nagygyűlés)
In.: KSz XXXI. évf. 1960/3. sz. 3-4. p.

–

Dr. Varga Imre: Óh felséges Úr, mi kegyes Istenünk!: (VIII. zsoltár)
In.: KSz XXXI. évf. 1960/4. sz. 1-2. p.

–

dr. Varga Imre: Az Úr énnékem őriző pásztorom: (A XXIII. zsoltár)
In.: KSz XXXI. évf. 1960/5. sz. 1. p.

–

Dr. Varga Imre: A keresztények szolgálata
In.: KSz XXXI. évf. 1960/5. sz. 2, 4. p.
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–

Dr. Varga Imre: Szívemet Hozzád emelem: (A XXV. zsoltár)
In.: KSz XXXI. évf. 1960/6. sz. 1, 3. p.

–

dr. Varga Imre: Dicsérlek Uram Tégedet: (XXX. zsoltár)
In.: KSz XXXI. évf. 1960/7. sz. 1-2. p.

–

Dr. Varga Imre: Boldog ember: (A XXXII. zsoltár)
In.: KSz XXXI. évf. 1960/8. sz. 1-2. p.

–

Dr. Varga Imre: Három karácsonyi ajándék: (Lukács 2,1-20)
In.: KSz XXXI. évf. 1960/12. sz. 1. p.

–

Dr. Varga Imre: 400 éves a skót református Egyház
In.: KSz XXXI. évf. 1960/12. sz. 2-3. p.

–

V. I.: Az európai egyházak konferenciája
In.: KSz XXXI. évf. 1960/12. sz. 3. p.

–

Dr. Varga Imre: Örvendezzetek az Úrban!: (XXXIII. zsoltár)
In.: KSz XXXII. évf. 1961/1. sz. 1-2. p.

–

Dr. Varga Imre: Mindenkoron áldom az Urat…: (XXXIV. zsoltár)
In.: KSz XXXII. évf. 1961/2. sz. 1. p.

–

Dr. Varga Imre: Légy kegyelmes, Uram…: (A XXXVIII. zsoltár)
In.: KSz XXXII. évf. 1961/3. sz. 1-2. p.

–

Dr. Varga Imre: Várván vártam az Urat…
In.: KSz XXXII. évf. 1961/4. sz. 1-2. p.

–

dr. Varga Imre: Keresztyén Béke - Világgyűlés előtt
In.: KSz XXXII. évf. 1961/4. sz. 3-4. p.

–

dr. Varga Imre: Mint a szép híves patakra…: (A 42. és 43. zsoltár)
In.: KSz XXXII. évf. 1961/5. sz. 1. p.

–

Dr. Varga Imre: Az igazi hálaáldozat: (Az L. zsoltár)
In.: KSz XXXII. évf. 1961/6. sz. 1-2. p.
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Dr. Varga Imre: A Keresztyén Béke - Világnagygyűlés előtt
In.: KSz XXXII. évf. 1961/6. sz. 3, 6. p.

–

A világ Isten szeretetének a tárgya: Dr. Varga Imre megnyitó beszéde
In.: KSz XXXII. évf. 1961/6. sz. 4-5. p.

–

Imádság: melyet a konferencia megnyitása előtt elmondott Dr. Varga
Imre püspök
In.: KSz XXXII. évf. 1961/6. sz. 7-8. p.

–

Dr. Varga Imre: Tiszta szívet teremts bennem…: (LI. zsoltár)
In.: KSz XXXII. évf. 1961/7. sz. 1-2. p.

–

Dr. Varga Imre: Kiáltásom halld meg Isten…: (61. zsoltár.)
In.: KSz XXXII. évf. 1961/8. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Csendes bizalom Istenben: (62. zsoltár.)
In.: KSz XXXII. évf. 1961/9. sz. 1, 3. p.

–

V. I.: Tiéd a dicséret
In.: KSz XXXII. évf. 1961/10. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Az európai ref. egyházak konferenciája
In.: KSz XXXII. évf. 1961/10. sz. 2. p.

–

V. I.: Vágyakozás a szent hajlék után: (63. zsoltár.)
In.: KSz XXXII. évf. 1961/11. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Vágó Ede (1894-1961)
In.: KSz XXXII. évf. 1961/11. sz. 2. p.

–

Dr. Varga Imre: Az Egyház békeszolgálata a jelenlegi nemzetközi
feszültségben
In.: KSz XXXII. évf. 1961/11. sz. 3-4. p.

–

V. I.: Örvendj egész föld az Istennek: (66. zsoltár.)
In.: KSz XXXII. évf. 1961/12. sz. 2. p.
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–

V. I.: New Delhi: (Az Egyházak Világtanácsának harmadik nagygyűlése)
In.: KSz XXXII. évf. 1961/12. sz. 3. p.

–

V. I.: Hirdetem a te csudadolgaidat: (71. zsoltár)
In.: KSz XXXIII. évf. 1962/2. sz. 1, 4. p.

–

Dr. Varga Imre: Az Egyházak Világtanácsának indiai nagygyűlése
In.: KSz XXXIII. évf. 1962/2. sz. 2-3. p.

–

V. I.: Diadalének: (68. zsoltár)
In.: KSz XXXIII. évf. 1962/3. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Niemöller Márton 70 éves
In.: KSz XXXIII. évf. 1962/3. sz. 4-5. p.

–

V. I.: A Nemzetközi Missziói Tanács és az Egyházak Világtanácsának egyesülése
In.: KSz XXXIII. évf. 1962/4. sz. 3. p.

–

V. I.: Isten az igaz bíró: (75. zsoltár)
In.: KSz XXXIII. évf. 1962/5. sz. 1. p.

–

V. I.: Krisztus a világ világossága
In.: KSz XXXIII. évf. 1962/5. sz. 3-4. p.

–

V. I.: Dr. Keller Adolf 90 éves
In.: KSz XXXIII. évf. 1962/5. sz. 4. p.

–

V. I.: Kegyelem és igazság: (76. zsoltár)
In.: KSz XXXIII. évf. 1962/6. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Krisztus a világ világossága
In.: KSz XXXIII. évf. 1962/6. sz. 4, 8. p

–

V. I.: Az Úr cselekedetei: (77. zsoltár)
In.: KSz XXXIII. évf. 1962/7. sz. 2. p.
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V. I.: Az EVT indiai nagygyűlésének eredményei
In.: KSz XXXIII. évf. 1962/7. sz. 3-4. p.

–

V. I.: Isten ítélete és kegyelme: (78. zsoltár)
In.: KSz XXXIII. évf. 1962/8. sz. 2. p.

–

V. I.: Az EVT indiai nagygyűlésének eredményei
In.: KSz XXXIII. évf. 1962/8. sz. 3. p.

–

V. I.: A hálaadó ünneplés: (81. zsoltár)
In.: KSz XXXIII. évf. 1962/9. sz. 1. p.

–

V. I.: Az Egyházak Világtanácsa indiai nagygyűlésének eredménye
In.: KSz XXXIII. évf. 1962/9. sz. 5-6. p.

–

V. I.: Európai egyházak konferenciája Dániában
In.: KSz XXXIII. évf. 1962/11. sz. 4. p.

–

V. I.: Advent és karácsony: (Lukács 2,1-20)
In.: KSz XXXIII. évf. 1962/12. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Az Úrnak irgalmát örökké éneklem: (89. zsoltár.)
In.: KSz XXXIV. évf. 1963/2. sz. 1. p.

–

V. I.: Isten szárnyainak árnyékában: (91. zsoltár.)
In.: KSz XXXIV. évf. 1963/3. sz. 1. p.

–

V. I.: 400 éves a Heidelbergi Káté
In.: KSz XXXIV. évf. 1963/3. sz. 3. p.

–

V. I.: A Református Világszövetség munkája 1962-ben
In.: KSz XXXIV. évf. 1963/3. sz. 5. p.

–

V. I.: Az igazságos Isten dicsérete: (92. zsoltár)
In.: KSz XXXIV. évf. 1963/4. sz. 1. p.

–

V. I.: Jertek, örvendjünk mindnyájan: (95. zsoltár)
In.: KSz XXXIV. évf. 1963/5. sz. 1. p.
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–

V. I.: Isten minden nép ura: (96. zsoltár)
In.: KSz XXXIV. évf. 1963/6. sz. 1. p.

–

V. I.: A Heidelbergi Káté ökumenicitása
In.: KSz XXXIV. évf. 1963/6. sz. 2-3. p.

–

V. I.: Az Úr uralkodik, örüljön a föld: (97. zsoltár)
In.: KSz XXXIV. évf. 1963/7. sz. 1. p.

–

V. I.: Az Úr uralkodik…: (99. zsoltár)
In.: KSz XXXIV. évf. 1963/8. sz. 1. p.

–

V. I.: Hálaadó zsoltár: (100. zsoltár)
In.: KSz XXXIV. évf. 1963/9. sz. 1. p.

–

V. I.: Kegyelem és igazság…
In.: KSz XXXIV. évf. 1963/10. sz. 1. p.

–

V. I.: Montreal 1963
In.: KSz XXXIV. évf. 1963/10. sz. 3-4. p.

–

V. I.: Panasz és dicséret: (102. zsoltár)
In.: KSz XXXIV. évf. 1963/11. sz. 1. p.

–

V. I.: A Református Világszövetség princetoni üléséről
In.: KSz XXXIV. évf. 1963/11. sz. 3-4. p.

–

V. I.: Áldjad én lelkem az Urat!: (103. zsoltár: adventi és karácsonyi
ének)
In.: KSz XXXIV. évf. 1963/12. sz. 1-2. p.

–

Dr. Varga Imre püspök: Jövel teremtő lélek…(Újesztendei levél)
In.: KSz XXXV. évf. 1964/1. sz. 1-2. p.

–

Gyümölcsöt vár tőlünk az Úr: (A Szlovákiai Református Keresztyén
Egyház Zsinati elnökének Léván, 1963. november 13-án elhangzott
jelentéséből.)
In.: KSz XXXV. évf. 1964/1. sz. 3-4. p.
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V. I.: A teremtő dícsérete: (104. zsoltár.)
In.: KSz XXXV. évf. 1964/2. sz. 1. p.

–

Egyházunk ökumenikus szolgálata: (Dr. Varga Imre püspök lévai
zsinaton elhangzott jelentéséből.)
In.: KSz XXXV. évf. 1964/2. sz. 3-4. p.

–

V. I.: Adjatok hálát az Istennek: (105. zsoltár.)
In.: KSz XXXV. évf. 1964/3. sz. 1. p.

–

Hogyan szolgáltunk?: Részletek a püspök Jelentéséből
In.: KSz XXXV. évf. 1964/3. sz. 3-4. p.

–

V.: A Református Világszövetség egy éve
In.: KSz XXXV. évf. 1964/3. sz. 5-6. p.

–

V. I.: A megváltó hálaéneke: (107. zsoltár.)
In.: KSz XXXV. évf. 1964/4. sz. 1. p.

–

V. I.: Krisztus királysága és papsága: (110. zsoltár)
In.: KSz XXXV. évf. 1964/5. sz. 1. p.

–

V. I.: Hálaadás a szabadításért: (116. zsoltár)
In.: KSz XXXV. évf. 1964/6. sz. 1. p.

–

V. I.: Isten népének öröméneke: (118. zsoltár)
In.: KSz XXXV. évf. 1964/7. sz. 1. p.

–

V. I.: Az Úr Igéjének és törvényének dicsősége: (119. zsoltár)
In.: KSz XXXV. évf. 1964/8. sz. 1. p.

–

V. I.: Isten népének őrizője: (121. zsoltár)
In.: KSz XXXV. évf. 1964/9. sz. 1. p.

–

V. I.: Bizodalmas könyörgés: (123. zsoltár)
In.: KSz XXXV. évf. 1964/11. sz. 1. p.

–

V. I.: A szabadulás éneke: (124. zsoltár)
In.: KSz XXXV. évf. 1964/12. sz. 1. p
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V. I.: Az Úrba vetett bizalom: (125. zsoltár)
In.: KSz XXXVI. évf. 1965/1. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Hála és reménység: (126. zsoltár)
In.: KSz XXXVI. évf. 1965/2. sz. 1. p.

–

V. I.: A Frankfurti nagygyűlés jelentősége: A református egyházak
életében
In.: KSz XXXVI. évf. 1965/2. sz. 3-4. p.

–

V. I.: Emberé a munka, Istené az áldás: (127. zsoltár)
In.: KSz XXXVI. évf. 1965/3. sz. 1-2. p.

–

V. I.: A Református Világszövetség és a gyülekezetek (A frankfurti
nagygyűlés tanulságai)
In.: KSz XXXVI. évf. 1965/3. sz. 3-4. p.

–

V. I.: Házi áldás: (128. zsoltár)
In.: KSz XXXVI. évf. 1965/4. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Egységre való törekvések az Egyház történetében
In.: KSz XXXVI. évf. 1965/4. sz. 3-4. p.

–

V. I.: A mélységből szabadit meg: (130. zsoltár)
In.: KSz XXXVI. évf. 1965/5. sz. 1-2. p.

–

Dr. Varga Imre: Húsz év békében
In.: KSz XXXVI. évf. 1965/5. sz. 3-4. p.

–

V. I.: Könyörgés a Sionért: (132. zsoltár)
In.: KSz XXXVI. évf. 1965/6. sz. 1. p.

–

V. I.: Az Egyházak Világtanácsának megalakulása
In.: KSz XXXVI. évf. 1965/6. sz. 4. p.

–

V. I.: A testvéri egyetértés áldása: (133. zsoltár)
In.: KSz XXXVI. évf. 1965/7. sz. 1-2. p.
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V. I.: Megbékélés: (131. zsoltár)
In.: KSz XXXVI. évf. 1965/8. sz. 1. p.

–

V. I.: Teremtés és kiválasztás: (135. zsoltár)
In.: KSz XXXVI. évf. 1965/9. sz. 1. p.

–

V. I.: Dicsér téged teljes szívem: (138. zsoltár)
In.: KSz XXXVI. évf. 1965/10. sz. 1. p.

–

V. I.: A mindenható kezében: (139. zsoltár)
In.: KSz XXXVI. évf. 1965/11. sz. 1. p.

–

V. I.: Áldott legyen a béke fejedelme: (72. zsoltár)
In.: KSz XXXVI. évf. 1965/12. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Isten a mi megtartásunk és szabadításunk: (140. zsoltár)
In.: KSz XXXVII. évf. 1966/1. sz. 1-2. p.

–

Dr. Varga Imre: 1966 – zsinatunk éve
In.: KSz XXXVII. évf. 1966/1. sz. 3. p.

–

V. I.: Estéli könyörgés: (141. zsoltár)
In.: KSz XXXVII. évf. 1966/2. sz. 1, 3. p.

–

V. I.: Segedelemkérés: (142. zsoltár)
In.: KSz XXXVII. évf. 1966/3. sz. 1. p.

–

V. I.: Hallgasd meg, Uram, kérésemet!: (143. zsoltár)
In.: KSz XXXVII. évf. 1966/4. sz. 1. p.

–

V. I.: Hálaadás és könyörgés: (144. zsoltár)
In.: KSz XXXVII. évf. 1966/5. sz. 1. p.

–

V. I.: Isten jó és hatalmas: (145. zsoltár)
In.: KSz XXXVII. évf. 1966/6. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Az Egyház a Szentlélek munkája
In.: KSz XXXVII. évf. 1966/6. sz. 2, 4. p.
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V. I.: Áldjad én lelkem az Urat!: (146. zsoltár)
In.: KSz XXXVII. évf. 1966/7. sz. 1. p.

–

V. I.: Isten hatalma és gondviselése: (147. zsoltár)
In.: KSz XXXVII. évf. 1966/8. sz. 1. p.

–

V. I.: Dicsérjétek az Urat!: (148. zsoltár)
In.: KSz XXXVII. évf. 1966/9. sz. 1. p.

–

V. I.: Győzedelmes ének: (149. zsoltár)
In.: KSz XXXVII. évf. 1966/10. sz. 1. p.

–

V. I.: Egyház és társadalom: (Genfi világkonferencia)
In.: KSz XXXVII. évf. 1966/10. sz. 3. p.

–

V. I.: Dicsérjétek az Urat!: (150. zsoltár)
In.: KSz XXXVII. évf. 1966/11. sz. 1. p.

–

V. I.: Jövendölés a Messiásról: (2. zsoltár)
In.: KSz XXXVII. évf. 1966/12. sz. 1-2. p.

–

A zsinat lelkészi elnökének jelentéséből
In.: KSz XXXVII. évf. 1966/12. sz. 6-7. p.

–

V. I.: A Léleknek gyümölcse: szeretet (Galata 5,22)
In.: KSz XXXVIII. évf. 1967/1. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Zsinat lelkészi elnökének Dr. Varga Imre püspöknek jelentéséből
In.: KSz XXXVIII. évf. 1967/1. sz. 3-4. p.

–

V. I.: A Léleknek gyümölcse: öröm (Galata 5,22)
In.: KSz XXXVIII. évf. 1967/2. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Zsinat lelkészi elnökének Dr. Varga Imre püspöknek jelentéséből
In.: KSz XXXVIII. évf. 1967/2. sz. 3-4. p.
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V. I.: A Léleknek gyümölcse: békesség (Galata 5,22)
In.: KSz XXXVIII. évf. 1967/3. sz. 1-2. p.

–

V. I.: A Léleknek gyümölcse: béketűrés (Galata 5,22)
In.: KSz XXXVIII. évf. 1967/4. sz. 1. p.

–

V. I.: A Léleknek gyümölcse: szívesség (Galata 5,22)
In.: KSz XXXVIII. évf. 1967/5. sz. 1-2. p.

–

V. I.: A Léleknek gyümölcse: jóság (Galata 5,22)
In.: KSz XXXVIII. évf. 1967/6. sz. 1-2. p.

–

V. I.: A reformáció 450 éves
In.: KSz XXXVIII. évf. 1967/6. sz. 3. p.

–

V. I.: A Léleknek gyümölcse: hűség (Galata 5,22)
In.: KSz XXXVIII. évf. 1967/7. sz. 1-2. p.

–

V. I.: A Léleknek gyümölcse: szelídség (Galata 5,22)
In.: KSz XXXVIII. évf. 1967/8. sz. 1-2. p.

–

V. I.: A Léleknek gyümölcse: mértékletesség (Galata 5,22)
In.: KSz XXXVIII. évf. 1967/9. sz. 1-2. p.

–

V. I.: A reménységben örvendezők (Róma 12,12)
In.: KSz XXXVIII. évf. 1967/10. sz. 1. p.

–

V. I.: Jubiláló egyház
In.: KSz XXXVIII. évf. 1967/10. sz. 3. p.

–

V. I.: A háborúságban tűrők… (Róma 12,12)
In.: KSz XXXVIII. évf. 1967/11. sz. 1. p.

–

Dr. Varga Imre: Dr. Csáji Bertalan 60 éves
In.: KSz XXXVIII. évf. 1967/11. sz. 2. p.

–

(Ford.: V. I.) – AIK: További jelentős évfordulók
In.: KSz XXXVIII. évf. 1967/11. sz. 2. p.
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–

V. I.: A könyörgésben állhatatosak… (Róma 12,12)
In.: KSz XXXVIII. évf. 1967/12. sz. 1, 3. p.

–

V. I.: Hozzád kiáltok, Uram…: (Zsolt 28,1)
In.: KSz XXXIX. évf. 1968/1. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Imádkozzál a te Atyádhoz…: (Máté 6,6)
In.: KSz XXXIX. évf. 1968/2. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Mi atyánk, ki vagy a mennyekben…: (Máté 6,9)
In.: KSz XXXIX. évf. 1968/3. sz. 1-2. p.

–

V. I.: A III. összkeresztyén békegyűlés
In.: KSz XXXIX. évf. 1968/3. sz. 3. p.

–

V. I.: Szenteltessék meg a Te neved: (Máté 6,9)
In.: KSz XXXIX. évf. 1968/4. sz. 1-2. p.

–

Dr. Csáji Bertalan s. k. főgondnok – Dr. Varga Imre s. k. püspök:
Üzenet a Szlovákiai Ref. Ker. Egyház gyülekezeteihez
In.: KSz XXXIX. évf. 1968/4. sz. 2. p.

–

V. I.: Jöjjön el a te országod: (Máté 6,10)
In.: KSz XXXIX. évf. 1968/5. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Dr. Viktor Hájek (1900-1968)
In.: KSz XXXIX. évf. 1968/5. sz. 4. p.

–

V. I.: Legyen meg a te akaratod
In.: KSz XXXIX. évf. 1968/6. sz. 1-2. p.

–

V. I.: A mi mindennapi kenyerünk: (Máté 6,11)
In.: KSz XXXIX. évf. 1968/7. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Újjá teszek mindeneket
In.: KSz XXXIX. évf. 1968/7. sz. 3. p.

–

V. I.: Bocsásd meg a mi vétkeinket: (Máté 6,12)
In.: KSz XXXIX. évf. 1968/8. sz. 1-2. p.

110

Teológiai Fórum 2011/1

–

V. I.: Ne vígy minket a kisértetbe: (Máté 6,13)
In.: KSz XXXIX. évf. 1968/9. sz. 1-2. p.

–

V. I.: De szabadíts meg minket a gonosztól…: (Máté 6,13)
In.: KSz XXXIX. évf. 1968/10. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség: (Máté 6,14)
In.: KSz XXXIX. évf. 1968/11. sz. 1-2. p.

–

Varga Imre: Konkoly Thege István (1898 – 1968)
In.: KSz XXXIX. évf. 1968/11. sz. 3. p.

–

V. I.: A közös miatyánk: (Máté 6,9-13)
In.: KSz XXXIX. évf. 1968/12. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Péter
In.: KSz XL. évf. 1969/1. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Újévi levél egy presbiterhez
In.: KSz XL. évf. 1969/1. sz. 2-3. p.

–

V. I.: Jakab
In.: KSz XL. évf. 1969/2. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Barth Károly
In.: KSz XL. évf. 1969/2. sz. 3. p.

–

V. I.: János
In.: KSz XL. évf. 1969/3. sz. 1-2. p.

–

V. I.: András
In.: KSz XL. évf. 1969/4. sz. 1-2. p.

–

V. I.: A zürichi reformáció jubileuma
In.: KSz XL. évf. 1969/4. sz. 3-4. p.

–

V. I.: Filep
In.: KSz XL. évf. 1969/5. sz. 1-2. p.
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–

V. I.: Batta Pál (1910 – 1969)
In.: KSz XL. évf. 1969/5. sz. 4. p.

–

V. I.: Bertalan
In.: KSz XL. évf. 1969/6. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Tamás
In.: KSz XL. évf. 1969/7. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Máté
In.: KSz XL. évf. 1969/8. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Jakob, az Alfeus fia
In.: KSz XL. évf. 1969/9. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Simon, a zelóta
In.: KSz XL. évf. 1969/10. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Taddeus
In.: KSz XL. évf. 1969/11. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Júdás
In.: KSz XL. évf. 1969/12. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Hasznos a tanításra
In.: KSz XLI. évf. 1970/1. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Az Ó- és Újszövetség Istene
In.: KSz XLI. évf. 1970/2. sz. 1-2. p.

–

V. I.: A láthatatlan Isten dicsősége
In.: KSz XLI. évf. 1970/3. sz. 1-2. p.

–

V. I.: A Szentírás középpontja
In.: KSz XLI. évf. 1970/4. sz. 1-2. p.

–

V. I.: A keresztről való beszéd
In.: KSz XLI. évf. 1970/5. sz. 1-2. p.
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–

V. I.: A Szentlélekről
In.: KSz XLI. évf. 1970/6. sz. 1-2. p.

–

V. I.: A hit
In.: KSz XLI. évf. 1970/7. sz. 1-2. p.

–

V. I.: A hit és tudomány
In.: KSz XLI. évf. 1970/8. sz. 1-2. p.

–

V. I.: A Szentírás tanítása a bűnről
In.: KSz XLI. évf. 1970/9. sz. 1-2. p.

–

V. I.: A bűnből való szabadulás
In.: KSz XLI. évf. 1970/10. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Az imádság helye életünkben
In.: KSz XLI. évf. 1970/11. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Nairobi 1970
In.: KSz XLI. évf. 1970/11. sz. 3-4. p.

–

V. I.: A meg nem hallgatott imádság
In.: KSz XLI. évf. 1970/12. sz. 1-2. p.

–

Dr. Csáji Bertalan s. k. főgondnok – Dr. Varga Imre s. k. püspök: A
Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinatának Testvéri üzenete a gyülekezetekhez.
In.: KSz XLII. évf. 1971/1. sz. 1-2. p.

–

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Lelkészi Elnökének Jelentése
In.: KSz XLII. évf. 1971/1. sz. 3-4. p.

–

V. I.: A keresztség
In.: KSz XLII. évf. 1971/2. sz. 1-2. p.

–

Nairobi: (Részlet zsinati lelkészi elnök jelentéséből)
In.: KSz XLII. évf. 1971/2. sz. 2-4. p.
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V. I.: Gyülekezet
In.: KSz XLII. évf. 1971/3. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Nemzedékről nemzedékre…
In.: KSz XLII. évf. 1971/4. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Úrvacsorai közösség
In.: KSz XLII. évf. 1971/5. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Megelégedés
In.: KSz XLII. évf. 1971/6. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Szenvedés – betegség
In.: KSz XLII. évf. 1971/7. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Nyborg VI.: Az európai egyházak konferenciája
In.: KSz XLII. évf. 1971/7. sz. 3-4. p.

–

V. I.: Miért vannak csapások?
In.: KSz XLII. évf. 1971/8. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Örökélet
In.: KSz XLII. évf. 1971/9. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Mindenre van erőm…
In.: KSz XLII. évf. 1971/10. sz. 1. p.

–

V. I.: Kevés által
In.: KSz XLII. évf. 1971/11. sz. 1. p.

–

V. I.: Egymás terhét hordozzátok…
In.: KSz XLII. évf. 1971/12. sz. 1. p.

–

V. I.: A IV. Keresztyén Béke Nagygyűlés
In.: KSz XLII. évf. 1971/12. sz. 2. p.

–

V. I.: Hitünkről vallást teszünk
In.: KSz XLIII. évf. 1972/1. sz. 1-2. p.
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I. V.: Hiszek…
In.: KSz XLIII. évf. 1972/2. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Hiszek egy Istenben
In.: KSz XLIII. évf. 1972/3. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Mindenható Atyában…
In.: KSz XLIII. évf. 1972/4. sz. 1. p.

–

V. I.: Mennynek és földnek Teremtőjében…
In.: KSz XLIII. évf. 1972/5. sz. 1-2. p.

–

V. I.: És a Jézus Krisztusban…
In.: KSz XLIII. évf. 1972/6. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Ő egyszülött fiában…
In.: KSz XLIII. évf. 1972/7. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Mi Urunkban…
In.: KSz XLIII. évf. 1972/8. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától
In.: KSz XLIII. évf. 1972/9. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Szenvede Poncius Pilátus alatt
In.: KSz XLIII. évf. 1972/10. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Jenčo János (1894 – 1972)
In.: KSz XLIII. évf. 1972/10. sz. 3. p.

–

V. I.: Megfeszítteték, meghalt és eltemetteték, szálla alá poklokra
In.: KSz XLIII. évf. 1972/11. sz. 1-2. p.

–

Varga Imre: Reformátusok Indonéziában
In.: KSz XLIII. évf. 1972/11. sz. 3-4. p.

–

V. I.: Harmadnapon halottaiból feltámada
In.: KSz XLIII. évf. 1972/12. sz. 1-2. p.
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–

V. I.: Felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján
In.: KSz XLIV. évf. 1973/1. sz. 1-2. p.

–

Hálaadás múltért, a jelenért és a jövőért: (Dr. Varga Imre püspöknek,
a zsinat lelkészi elnökének záróbeszéde Kassán, 1972. november 28án.)
In.: KSz XLIV. évf. 1973/1. sz. 3. p.

–

V. I.: Onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat
In.: KSz XLIV. évf. 1973/2. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Hiszek Szentlélekben
In.: KSz XLIV. évf. 1973/3. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Közönséges keresztyén anyaszentegyház, szenteknek egyessége
In.: KSz XLIV. évf. 1973/4. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Bűneink bocsánatát
In.: KSz XLIV. évf. 1973/5. sz. 1-2. p.

–

Nem vagyunk a meghátrálás emberei: (Dr. Varga Imre püspök, a
Zsinaton elhangzott beszédéből)
In.: KSz XLIV. évf. 1973/5. sz. 4. p.

–

V. I.: Testünknek feltámadását és az örök életet. Ámen
In.: KSz XLIV. évf. 1973/6. sz. 1. p.

–

V. I.: Őstörténet
In.: KSz XLIV. évf. 1973/7. sz. 1. p.

–

V. I.: Isten világa
In.: KSz XLIV. évf. 1973/8. sz. 1-2. p.

–

V. I.: A KBK új feladatok előtt
In.: KSz XLIV. évf. 1973/8. sz. 3. p.

–

V. I.: A teremtés dicsérete
In.: KSz XLIV. évf. 1973/9. sz. 1-2. p.
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–

V. I.: Teremté Isten az embert
In.: KSz XLIV. évf. 1973/10. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Mit jelent az ember a földön
In.: KSz XLIV. évf. 1973/11. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Élettárs
In.: KSz XLIV. évf. 1973/12. sz. 1-2. p.

–

V. I.: A kígyó ravaszsága
In.: KSz XLV. évf. 1974/1. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Hol van Ábel a te atyádfia?
In.: KSz XLV. évf. 1974/2. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Ádám utódai
In.: KSz XLV. évf. 1974/3. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Isten szomorúsága
In.: KSz XLV. évf. 1974/4. sz. 1-2. p.

–

V. I.: A kegyelmes reménység
In.: KSz XLV. évf. 1974/5. sz. 1-2. p.

–

V. I.: A Bibliánk
In.: KSz XLV. évf. 1974/6. sz. 1-2. p.

–

-V. I.-: Az igazságos Isten
In.: KSz XLV. évf. 1974/7. sz. 1. p.

–

V. I.: Közösségben élünk
In.: KSz XLV. évf. 1974/8. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Van-e adósságom?
In.: KSz XLV. évf. 1974/9. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Ítélet és kegyelem
In.: KSz XLV. évf. 1974/10. sz. 1-2. p.
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–

V. I.: A Szentlélek munkája
In.: KSz XLV. évf. 1974/11. sz. 1-2. p.

–

I. V.: Bűnbánat és megtérés
In.: KSz XLV. évf. 1974/12. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Lelkigondozás
In.: KSz XLVI. évf. 1975/1. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Az Ige hirdetése és hallgatása
In.: KSz XLVI. évf. 1975/2. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Gyülekezet és templom
In.: KSz XLVI. évf. 1975/3. sz. 1-2. p.

–

V. I.: A gyülekezet központja
In.: KSz XLVI. évf. 1975/4. sz. 1-2. p.

–

Varga Imre: Ünneplésünk
In.: KSz XLVI. évf. 1975/4. sz. 2-3. p.

–

V. I.: A békét szolgáljuk
In.: KSz XLVI. évf. 1975/5. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Imádkozni
In.: KSz XLVI. évf. 1975/6. sz. 1. 3. p.

–

V. I.: Add ki a vagyonból rám eső részt!
In.: KSz XLVI. évf. 1975/7. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Elmegyek az én atyámhoz
In.: KSz XLVI. évf. 1975/8. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Megesett rajta a szíve
In.: KSz XLVI. évf. 1975/9. sz. 1-2. p.

–

V. I.: A nagyobbik fiú
In.: KSz XLVI. évf. 1975/10. sz. 1-2. p.
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–

V. I.: Hallgatás és cselekvés
In.: KSz XLVI. évf. 1975/11. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Sáfárkodjatok egymásnak
In.: KSz XLVI. évf. 1975/12. sz. 1-2. p.

–

V. I.: A ledöntött válaszfalak
In.: KSz XLVII. évf. 1976/1. sz. 1-2. p.

–

V. I.: A hívő engedelmesség
In.: KSz XLVII. évf. 1976/2. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Az EVT V-ik nagygyűlése
In.: KSz XLVII. évf. 1976/2. sz. 3. p.

–

V. I.: A megfáradt próféta
In.: KSz XLVII. évf. 1976/3. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Jézus Krisztus felszabadít és egyesít: Nairobi 1975
In.: KSz XLVII. évf. 1976/3. sz. 3-4. p.

–

V. I.: Bizalom és vigyázás
In.: KSz XLVII. évf. 1976/4. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Jézus Krisztus felszabadít és egyesít – Nairobi 1975 (3)
In.: KSz XLVII. évf. 1976/4. sz. 3-4. p.

–

V. I.: A hit, szeretet és remény
In.: KSz XLVII. évf. 1976/5. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Jézus Krisztus felszabadít és egyesít: Nairobi 1975 (4)
In.: KSz XLVII. évf. 1976/5. sz. 3-4. p.

–

V. I.: Nóé a vízözön után
In.: KSz XLVII. évf. 1976/6. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Jézus Krisztus felszabadít és egyesít: Nairobi 1975 (5)
In.: KSz XLVII. évf. 1976/6. sz. 3. p.
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–

V. I.: Hallgassatok reám…
In.: KSz XLVII. évf. 1976/7. sz. 1. p.

–

V. I.: Jézus Krisztus felszabadít és egyesít: Az egyház egysége –
Nairobi 1975 (6)
In.: KSz XLVII. évf. 1976/7. sz. 3. p.

–

V. I.: Várakozó kézség
In.: KSz XLVII. évf. 1976/8. sz. 1-2. p.

–

Püspök atyánkfia levele Genfbe
In.: KSz XLVII. évf. 1976/8. sz. 2. p.

–

V. I.: Jézus Krisztus felszabadít és egyesít: Nairobi 1975 (7)
In.: KSz XLVII. évf. 1976/8. sz. 3-4. p.

–

V. I.: Kegyelemmel erősítessék meg a szív
In.: KSz XLVII. évf. 1976/9. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Jézus Krisztus felszabadít és egyesít: Felszabadulásra való
nevelés és közösség: Nairobi 1975 (8)
In.: KSz XLVII. évf. 1976/9. sz. 3-4. p.

–

V. I.: Ma teljesedett be ez az írás
In.: KSz XLVII. évf. 1976/10. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Jézus Krisztus felszabadít és egyesít: Igazságtalan rendszerek
és a szabadságért való küzdelem: Nairobi 1975 (9)
In.: KSz XLVII. évf. 1976/10. sz. 3-4. p.

–

V. I.: Mennyei jutalom
In.: KSz XLVII. évf. 1976/11. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Jézus Krisztus felszabadít és egyesít: A hatalom, a technológia
és az élet: Nairobi 1975 (10)
In.: KSz XLVII. évf. 1976/11. sz. 3-4. p.

–

V. I.: Vámszedők és bűnösök barátja
In.: KSz XLVII. évf. 1976/12. sz. 1-2. p.
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–

V. I.: Arccal a jövendő felé
In.: KSz XLVIII. évf. 1977/1. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Püspök lelkészszentelési igehirdetése
In.: KSz XLVIII. évf. 1977/1. sz. 3-4. p.

–

V. I.: Hallgatás és megtartás
In.: KSz XLVIII. évf. 1977/2. sz. 1-2. p.

–

Dr. Varga Imre püspöknek, a Zsinat lelkészi elnökének jelentése az
Egyház helyzetéről
In.: KSz XLVIII. évf. 1977/2. sz. 3-4. p.

–

V. I.: Bizalom és engedelmesség
In.: KSz XLVIII. évf. 1977/3. sz. 1-2. p.

–

Dr. Varga Imre püspök jelentéséből az egyház helyzetéről
In.: KSz XLVIII. évf. 1977/3. sz. 3. p.

–

V. I.: Az állhatatos imádkozás
In.: KSz XLVIII. évf. 1977/4. sz. 1-2. p.

–

Részletek Dr. Varga Imre püspök zsinati jelentéséből
In.: KSz XLVIII. évf. 1977/4. sz. 3-4. p.

–

V. I.: Egység a gyülekezetben
In.: KSz XLVIII. évf. 1977/5. sz. 1-2. p.

–

Varga Imre: Sörös Béla (1877 – 1939)
In.: KSz XLVIII. évf. 1977/5. sz. 1-2. p.

–

A püspök Zsinat elé terjesztett jelentéséből
In.: KSz XLVIII. évf. 1977/5. sz. 3. p.

–

V. I.: Az igazi istentisztelet
In.: KSz XLVIII. évf. 1977/6. sz. 1-2. p.

–

Dr. V. I.: Sörös Béla (1877 – 1939)
In.: KSz XLVIII. évf. 1977/6. sz. 1-2. p.
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–

V. I.: Az Atya és a Fiú egysége
In.: KSz XLVIII. évf. 1977/7. sz. 1-2. p.

–

Dr. Varga Imre.: Sörös Béla (1877 – 1939)
In.: KSz XLVIII. évf. 1977/7. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Az Szentlélek munkája az Egyházban
In.: KSz XLVIII. évf. 1977/8. sz. 1-2. p.

–

V. I.: A világvallások konferenciája
In.: KSz XLVIII. évf. 1977/8. sz. 3. p.

–

V. I.: Az elveszített és megtalált élet
In.: KSz XLVIII. évf. 1977/9. sz. 1-2. p.

–

V. I.: A főpapi imádság
In.: KSz XLVIII. évf. 1977/10. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Keresztelő János
In.: KSz XLVIII. évf. 1977/11. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Református konzultáció Skóciában
In.: KSz XLVIII. évf. 1977/11. sz. 3-4. p.

–

V. I.: Meg ne keményítsétek szíveiteket
In.: KSz XLVIII. évf. 1977/12. sz. 1-2. p.

–

V. I.: A vigyázó szolga
In.: KSz XLIX. évf. 1978/1. sz. 1-2. p.

–

Dr. Varga Imre püspök köszöntő beszéde Dr. Csáji Bertalan főgondnok 70. születésnapja alkalmából
In.: KSz XLIX. évf. 1978/1. sz. 3. p.

–

V. I.: Az irgalmas és kegyelmes Isten
In.: KSz XLIX. évf. 1978/2. sz. 1-2. p.

–

Varga Imre: A februári győzelem 30. évfordulója
In.: KSz XLIX. évf. 1978/2. sz. 2. p.
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–

V. I.: Az élő víz forrása
In.: KSz XLIX. évf. 1978/3. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Isten képmása
In.: KSz XLIX. évf. 1978/4. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Krisztus eljövetelének igérete
In.: KSz XLIX. évf. 1978/5. sz. 1-2. p.

–

V. I.: A megátkozott föld
In.: KSz XLIX. évf. 1978/6. sz. 1-2. p.

–

V. I.: „A békesség Istene”
In.: KSz XLIX. évf. 1978/7. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Jákób álma és fogadalma
In.: KSz XLIX. évf. 1978/8. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Nem hétszer, de hetvenhétszer
In.: KSz XLIX. évf. 1978/9. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Igyekezzetek a városnak jólétén
In.: KSz XLIX. évf. 1978/10. sz. 1-2. p.

–

Varga Imre: Dr. Hans Schaffert látogatása egyházunkban
In.: KSz XLIX. évf. 1978/10. sz. 3. p.

–

V. I.: Élő reménység
In.: KSz XLIX. évf. 1978/11. sz. 1-2. p.

–

Varga Imre: Nikodim Metropolita
In.: KSz XLIX. évf. 1978/11. sz. 2-3. p.

–

V. I.: A siketek hallanak és a vakok látnak
In.: KSz XLIX. évf. 1978/10. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Készségek minden jóra
In.: KSz L. évf. 1979/1. sz. 1-2. p.
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–

Varga Imre: Négy hét Amerikában
In.: KSz L. évf. 1979/1. sz. 3-4. p.

–

V. I.: A szenvedők és szegények öröme és vigassága
In.: KSz L. évf. 1979/2. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Erő, szeretet és józanság
In.: KSz L. évf. 1979/3. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Imé igen jó
In.: KSz L. évf. 1979/4. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Az én atyámnak dolgai
In.: KSz L. évf. 1979/5. sz. 1-2. p.

–

V. I.: A Szabadulás öröme
In.: KSz L. évf. 1979/6. sz. 1-2. p.

–

V. I.: A gyülekezet gazdagsága
In.: KSz L. évf. 1979/7. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Figyeljetek, hallgassatok reám
In.: KSz L. évf. 1979/8. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Isten gyermekei vagyunk
In.: KSz L. évf. 1979/9. sz. 1-2. p.

–

V. I.: A várakozás áldása
In.: KSz L. évf. 1979/10. sz. 1-2. p.

–

V. I.: A kisértés áldása
In.: KSz L. évf. 1979/11. sz. 1-2. p.

–

V. I.: A hálátlan szőlőskert
In.: KSz L. évf. 1979/12. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Isten vándorló népe
In.: KSz LI. évf. 1980/1. sz. 1-2. p.

123

124

Teológiai Fórum 2011/1

–

V. I.: A megszabadultak öröme
In.: KSz LI. évf. 1980/2. sz. 1-2. p.

–

V. I.: A hűséges szolga
In.: KSz LI. évf. 1980/3. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Gyűlölöm ünnepeiteket
In.: KSz LI. évf. 1980/4. sz. 1-2. p.

–

I. V.: Jelkivánások
In.: KSz LI. évf. 1980/5. sz. 1-2. p.

–

V. I.: A sziklazúzó pöröly
In.: KSz LI. évf. 1980/6. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Krisztus hármas feltétele
In.: KSz LI. évf. 1980/7. sz. 1-2. p.

–

V. I.: A nép szabadulása
In.: KSz LI. évf. 1980/8. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Kedves vendégeink voltak
In.: KSz LI. évf. 1980/8. sz. 4. p.

–

V. I.: Megbocsátás és megújulás
In.: KSz LI. évf. 1980/9. sz. 1-2. p.

–

V. I.: A bűnösök közé számláltatott
In.: KSz LI. évf. 1980/10. sz. 1-2. p.

–

V. I.: A bűnösöket hivogatja a megtérésre
In.: KSz LI. évf. 1980/11. sz. 1-2. p.

–

V. I.: Az aranyborjú
In.: KSz LI. évf. 1980/12. sz. 1-2. p.

–

V. I.: A hit nyugalma és ereje
In.: KSz LII. évf. 1981/1. sz. 1-2. p.
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–

V. I.: Én élek, ti is élni fogtok
In.: KSz LII. évf. 1981/1. sz. 4. p.

–

Tegyetek tanítványokká minden népeket: (Dr. Varga Imre püspök
zsinati jelentése – I.)
In.: KSz LII. évf. 1981/2. sz. 3-4. p.

–

Hit, tudomány és jövő: (Dr. Varga Imre püspök zsinati jelentése –
II.)
In.: KSz LII. évf. 1981/3. sz. 3. p.

–

Keresztyén Békekonferencia: (Dr. Varga Imre püspök zsinati jelentése – III.)
In.: KSz LII. évf. 1981/5. sz. 3-4. p.

– Varga Imre: Húsz év tanulságai
Debrecen, 1939
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A Teológiai Fórum kéziratainak leadási feltételei:
A kéziratokat elektronikus formában kérjük, lehetőleg doc, docx,
vagy rtf formátumban. A kézirat 12-es betűméretű Times New Roman
betűtípussal, normál stílusbeállítással és 1-es sorközzel készüljön.
A jegyzetekre, forrásanyagokra és a felhasznált irodalomra való
hivatkozásokat folyamatosan a lábjegyzetben helyezzék el, lehetőség
szerint a szerző vezetéknevének, keresztneve első betűjének, a mű címének, kiadási évének és a hivatkozás oldalszámának jelölésével. Pl. Bándy
Gy.: Bevezetés az Újszövetségbe. 2008., 92 p. A lábjegyzeti citátumok
és hivatkozások formája a szerző dolga. Az egységes jelölést szerkesztőségünk nem követeli meg, csak törekszik rá.
A felhasznált irodalom jegyzékét a tanulmány végén kérjük ábécé sorrendben. Könyvek, monográfiák esetében: a szerző teljes neve, a
mű címe, alcíme, esetleg kötetszám, a megjelenés helye, a kiadó, a megjelenés éve, az esetleges sorozat címe, száma, ISBN. Pl.: Bándy György:
Bevezetés az Újszövetségbe. Komárom: Selye János Egyetem, 2008.
ISBN 978-80089234-50-9. Tanulmánykötetben megjelent írás esetében:
a szerző teljes neve, a tanulmány címe, esetleg alcíme, a tanulmánykötet
szerkesztőjének neve, a kötet címe, a megjelenés helye, a kiadó, a megjelenés éve, ISBN, a tanulmány oldalszáma tól-ig. Pl.: Molnár János: Az
iszlám Jézus-tradíciója. In.: Karasszon István, Molnár János (szerk.): A
szent hely: Tanulmányok Dr. Erdélyi Géza püspök tiszteletére 70. születésnapja alkalmából. Komárom: Selye János Egyetem Református Teológiai Kara – Calvin J. Teológiai Akadémia, 2007. ISBN 978-80-8923439-4, 24-36 p. Folyóiratban megjelent munka esetén: a szerző teljes neve, az írás címe, esetleg alcíme, a folyóirat címe, ISSN, éve, évfolyama,
lapszáma, az írás oldalszáma tól-ig. Pl.: Somogyi Alfréd: Egyháztagság
és választójog: az egyháztagság és a választójog összefüggésének vizsgálata a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház érvényes jogrendjében. In.: Theológia Fórum, ISSN 1337-6519, 2007. I. évf. 1. sz. 41-60 p.
Internetes források felhasználása esetén: a szerző teljes neve, az írás
címe, esetleg alcíme, a hordozó fajtája, a megjelenés helye, a kiadó, a
megjelenés éve, az idézés dátuma, ISBN, hozzáférhetőség és belépés. Pl.
Karasszon István: Az Ószövetség fényei: Veterotestamentica. (online).
Budapest: Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 2002. (id.: 2010.10.31.).
ISBN 9789638033 (http://www.tankonyvtar.hu/szentiras/oszovetsegfenyei-080904-39). A terjedelmet tekintve, az 1-1,5 íves (kb. 40-50.000
karakter) terjedelmű kéziratot tekintjük optimálisnak.
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