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FÉNYKÉPFESTÉSZET
Gémes Péter kiállítása

Gémes Péter (1951-1996) képeit nézve valószí
nűleg senki nem vitatkozna Merleau-Ponty azon
állításával, mely szerint a 'festészetnek meta
fizikai értelme' van . A Raiffeisen Galéria kiállí
tása az 1980-as évek elejétől az 199D-es évek ele
jéig-közepéig készült fényképeit, fényképmon
t ázsait mutatja be. Valóban: nem az a pontos
kifejezés, hogy "között" készült alkotások, hi
szen jó néhány mű folyamatosan 10-11 évig
készült (például Etúdök 1-2-3,1981-1992). Va
lami lényegeset világítanak meg ezek az indif
ferensnek tűnő dátumok: hogy az alkotó szűn

telen űl, kitartóan ugyanazon dolgozott, hogy a
kifejezésként választott fotó számára nem esz
köz, nem is cél volt, hanem saját élete szinte
összeolvadt. eggyé vált műveivel. E hosszú eg
zisztenciális folyamat eredményét a képek
érettsége, átgondoltsága, a véletlen és kiszámít
hatóság összhangjának megjelenítése, az össze
téveszthetetlen képi nyelv és univerzum megte
rem tése mutatja.

Gémes Péter fotói úgy festőiek, hogy ellene
mondanak szinte minden festői eszköznek és
követelménynek, úgy re álisak, hogy megcáfol
ják a fotóról alkotott 'valósághűség' koncepció
ját, és e hiedelem illuzórikus voltára irányítják a
figyelmet. A fotós látásmódja olyan világot tár
fel, amely majdnem lecsupaszított vagy archai
kus , maszkot, jelmezt viselő figuráival a rég
múltat és a jövőt kötik össze, pontosabban a
végtelenre és az örök időre utalnak. Az egyipto
mi ábrázolásokra emlékeztető,hangsúlyozottan
kétdimenziós beállítások, a f ényeknek. árnyé
koknak és az áttetszőségnek a legszélsőbb hatá
rig elvitt megjelenítései, egyfajta végsőkig feszí
tett és lehetőségeiben a lehető legmesszebbre
eljutott képi és gondolati világot teremtenek.
Gémes Péter intellektu ális-meditatív fotói a ha
sonló gondolati-kontemplatív világ szintjén ta
lálkoznak Vajda Lajos grafikáinak, festményei
nek univerzum ával. Mindketten ' átlátnak' a
világ dolgain és lényein, és ezt az áttetszőséget

mindketten sajátosan építik be képi vil águkba.
Gémes Péter a fotó eszközeivel szinte mintha
érzékelhetővé tudná tenni ennek a transzpa
renei ának a valóságosságát és mindenkori jelen
és körűl őttünk-l ét ét,

Fotói felnyitják a szernet , és rányitják arra a
világra, amely létezik, de 'félszemmel vagy fé
Iig nyitott szemmel', bizon yos érzékenység és
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odafigyelés nélkül nem érzékelhető. Szeme látja,
kamerája pedig láttatni tudja a realit ásori túli
nak vélt, de valóságos léttel bíró világot: termé
szetesen utal ásszerűen, hiszen nem kisajátítani
akarja, nem is kényszeríteni azt , hogy bárki így
lássa. Csupán jelzéseket tesz, nyomoka t hagy,
és helyet a kétkedésnek is. Fotói azt rnutatj ák,
hogy számára a ,képkész ítés' , az alkotás: cselek
vés, olyan tett-folyamat, ami szélsőségesen szub
jekt ív, mégis és éppen ezáltal tud interszub
jektívvé lenni egy saját, és sajátos olvasást
igénylő képi nyelv által.

Gémes Péter fény-kép-festészete a látványt
és a lényeget, a redukciót és a dekorativit ást, az
áttetszőséget és a tömörséget úgy egyesíti és
összegzi, hogya számára látható tájat hitelesen
tudja megmutatni mindenki számára; hogy a
testi létre kényszerült ember ne csak azt láthas
sa, érz ékelhesse, hogy a mindennap átszorítóan
bekebelezi, hanem hogy áttetsző, átitatódott és
áthatott egy másik világ révén és annak számá
ra is. (Raiffeisen Galéria, 2004. október 18. - de
cember 5.)

MÁTHÉ ANDREA

KALANDOZÁSOK A SZÉPSÉG KÖRÜL

Alaposan elgondolkodtatja a figyelmes olvasót
Tamás Attila Határhelyzetben című kötetének
egyik írása: Lehet-e még napjainkban időszerűsége

a szépnek? - kérdezi a kiváló irodalomtud ós. s
e felvetésével nincs egyedül. Már Sík Sándor
Esztétikájának is egyik meghatározó fogalma ez,
s ha elfogadjuk azt a véleményt, hogy a szépség
fogalma tört énelmileg változó, s hogy sz ép le
het a rút, még akkor sem látjuk teljes bonyolult
ságában a kérdéskört, s hogy visszautaljak Ta
más Attila kérdésére: tényleg beszélhetünk
szépségrőlmai kultúrkörnyezetünkben? Abban
a nagyon mélyelemzéssorban, amelyben
Romano Guardini Rilke Duin6i elégiáit tekinti át
(.Sehol világ, csakbelül..") a "beteljesedés" jelenti
a sz épet, azaz a műalkotás az istenivel szembe
síti olvasóját. Némiképp más összefüggések
mentén értelmezte a szép fogalmát Heller Ag
nes, kinek könyvéről ugyancsak ír Tamás Atti
la. Egyetérthetünk bírálata egyik végkövetkezte
tésével: " ...ha kiiktatnánk lényegi értékelési
szempontjaink közül a szépre irányulás vizsgá
latát - az emberlét alapföltételeinek biztosítá
sához sz üks éges értékek meglétének vagy hiá
nyának a kérd éskörét -, akkor a művészetek



fölszámolásának folyamata előtt is kaput nyit
nánk. Némi aggodalommal figyelhetjük, amint
napjainkban ez a kapu mind szélesebbre tárul. ..
Mert valóban "határhelyzetben" vagyunk, bizo
nyos értékek elhomályosulnak, hogy másoknak
adjanak teret. Nagy kérdés azonban, hogy ezek
az újnak mondottak valóban értékek-e.

Ha a szépségről s az ezt megjelenítő művészi
alkotásokról eszmélkedünk, gyakran támadhat
olyan érzésünk, hogy utóvéd-harcokba bonyo
lódunk. "Sehol világ csak belül" - idézi Rilkét
értelmezője. "Sehol világ, csak kívül" - ez az
utóbbi esztendők mottója. Az ember látása ta
lán éppen bűnös volta miatt korlátozott. Kap
csolatba léphet ugyan azzal is, amit nem lát,
vagy amint Rilke írja: "A teremtett lény mind
egyik szemével - nézi a tártat" , de újra meg
újra csapdába esünk: "Csak a mi szemünk /
zárja ki magát ebből, csapdaként / állja el szinte
a szabad kijárást. / Mi van kint, csak az állati
tekintet / közli velünk; mert már a gyermeket /
kényszerítjük, forduljon el, alakzat / csupán a
vissza legyen neki, tárt ne, / ami oly mély az ál
latarcban." (Nyolcadik elégia. Tandori Dezső for
dítása.)

A "kint", amiről itt szó esik, lIa minden földi
kötöttségtől mentes tiszta lét szabadsága", s
mint ismeretes, a szépség fogalmába jeles gon
dolkodók beleértették a szabadságot is, amely a
kisgyermekben még megmutatkozik, s csak a
nevelés sorvasztja el, amikor megszűnika "sza
bad kijárás", s a "vissza" legyen az alakzat.
Ilyesformán Rilke szemében a szépség veszít
teljességéből, mert nem érzékelhetjük a "tiszta
teret, amelyben végtelenség a virágnyílás" . Az
ember számára sokkal fontosabb a harmonikus
rend; Tamás Attila Gadamert idézi: lIa kozmosz
a jólrendezettség mintaképe, egyben a szépség
legmagasabb példája aláthatóban".

Azokban a korszakokban - a mienk is ilyen
-, amelyben a szépség összetevői, a rend, a
szabadság, az igazság elérésének lehetősége, a
beteljesedés korlátozotta válnak, a különféle
művészeti ágakban fogódzókat keresnek, meg
nő a múlt iránt tanúsított vonzódás, még akkor
is, ha úgy érezzük, a hagyományok egyre távo
lodnak tőlünk. Az emlékezés vagy az elemző

múltszemlélet visszaidézheti az élet és a művé

szet olyan tartományait, amelyekben a szépség
vagy elérésének reménye tapinthatóan volt je
len. Ezt a törekvést éreztem megvalósulni, hogy
két eltérő, de jellemzőpéldát idézzek, Lőkös Ist
ván Atölelő szivárvány című életrajzi és művelő

déstörténeti kalandozásait összefoglaló művé

ben s egy látszólag teljesen más területre
vezérlő tudós munkában: Fried István Greg Jó
kai nem vén Jókai című tanulmánykötetében.
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Egy régikönyv margójára jegyzi föl gondolata
it Lőkös István. Szemléletére annyira jellemzők

indítósorai, hogy érdemes idézni őket: "Egy
régi könyvet őrzök hosszú évek óta. Nem dí
szes kötésű fóliáns, egyszerű fűzött példány, a
borítója is hiányzik már, csak a belső címlap
árulja el címét, rendeltetését és eredetét. Evről

évre előveszem, s fellapozva mindig újabb él
ményt kínál, s a múltbamerülés örömét, de egy
fajta tudás forrását is." Milyen volt Eger
1931-ben, kérdi a szerző a múltba merülve,
szinte lubickolva az emlékekben, a szépség igé
zetében. Milyen volt az a kor, amelyben az öre
gedő Jókai igyekezett megőrizni a régi ideálo
kat? - kérdi Fried István, akinek tudósi
habitusát ugyancsak jellemzi a múlt felfedezé
sének áhítata, s aki úgy jár-kel szorongva a rnű

vek világában, mint az öreg Szindbád, aki meg
érezte: valamit elveszítettünk, s helyette nem
találunk más vigasztalót. Bizony igaza volt
Mécs Lászlónak, aki Bakonyi látomásában ezt
kérdezte - állította "Ki a betyár? Ki a szent? /
Magyarhonban ki a szent? / Ha a mérték tönk
rement, / Senki, semmi meg nem ment." A köl
teményt Cs. Varga István idézi A megszakított
folytonosság. Szent művészet - szakrális költészet
című tanulmányában, amely a magyar művelő
dés történetének fontos epizódjait tárgyaló
Testis temporumban jelent meg. A kötet különbö
ző korokat és jelenségeket felvillantó írásai azt
jelzik, régebben megvolt még az a mérték, amely
nem engedte eluralkodni a "betyárságot".

Juhász Ferenc az ötvenes évek közepén meg
jelentetett Szarvas énekében (később: A szarvassá
változott fiú kiáltozása a titkokkapujából) pontosan
érzékelte, hogyan lett a szépség fogalma érde
kek játékszerévé. Nem véletlenül - Bartókra
rájátszva - idézte az alábbi, önvallomásként is
értelmezhető képet: "az én lombos szarvam dü
börgő világ-fa, / csillag a levele, tejút a mohája,
/ csak szagos füveket vehetek szájamba, / nem
ihatok én már virágos pohárból, / csak tiszta
forrásból, csak tiszta forrásbóll"

A költő születésnapjának tiszteletére kiadott
tanulmánykötetében (Szarvas-ének) Vasy Géza
meggyőzően bizonyítja, hogy lírájában dacos
elkötelezettséggel tesz hitet az értékek és a
szépség mellett, átérezve ezek veszélyeztetett
voltát. "Fáj az isteni roncsokban látni, / a koz
mosz szívűt a művész merengni." Az Ady Endre
utolsó fényképéről írtak a világegészre is érvé
nyesek: roncsok között élünk, roncsolt szívek
kel, a szépségre és harmóniára érzéketlenül. ..

Tamás Attila a szép befogadása egyik elemé
nek az egyéni ízlést és igényt tartja, egyfajta ér
zelmi vagy éppen értelmi rezonancia születését.
Ezt a képességünket, nyitottságunkat rontják le



azzal, hogy a kultúra is árucikk lett, a műalko

tások, műsorok, lapok meghatározó címkéjévé
téve eladhatóságukat. Fried István arra figyel
meztet, hogy az idős Jókai, felismerve az ízlés
változását, igyekezett meghaladni addigi írásai
nak idealizmusát, hogy alkalmazkodjék a las
san uralkodóvá váló "realizmushoz". Használt
művészetének? Nem memék egyértelmű igen
nel válaszolni, a tanulmányíró is említi ekkori
alkotásainak "egyenetlen színvonalát" . Ez a
váltás mindenesetre bizonyítja, hogya szépség
iránt való fogékonyságunk történelmileg deter
minált, de az a szivárvány, amelyről Lőkös

István könyvének címe utal, előhívható s erőfor

rásként szemlélhető. A szemlélés azonban nem
minden. Rilke írjé!: "Mert, tudd meg, nem határ
talan a nézés. / Es a nézéssel elbirtokolt világ /
szeretetben akar cseperedni." (Negyedik elégia.
Tandori Dezső fordítása.)

Ehhez a belső érlelődéshez valóban nem elég
nézni. A harmóníát, a szépséget a lélek által
tudjuk megragadni. életformáló készségünkké
tenni. Hogy így lehessen, annak érdekében ho
vatovább a minket körülvevőhamis látszatok, a
művi világ ellenében kell élnünk, egyre több
ször befelé figyelve. (Tamás Attila: Határhelyzet
ben. Csokonai Könyvtár, Debrecen, 2003.; R9
mano Guardini: "Sehol világ, csak belűl.:" Uj
Ember, Budapest, 2003; Lőkös István: Atölelő

szivárvány. Gonda Könyvkiadó, Eger, 2003;
Fried István: Öreg J6kai nem vén J6kai. Ister, Bu
dapest, 2003.; Testis temporum. ELTE TFK 
Alapiskolai Tanárképzésért Alapítvány, Buda
pest, 2003; Vasy Géza: Szarvas-ének. Széphalom
Könyvműhely,Budapest, 2003)

RÓNAY LÁSZLÓ

ÁTHOSZI JERONDASZ PAISZIOSZ:
KAPPADÓKIAI SZENT ÁRSZENIOSZ

Paisziosz atya az elmúlt évtizedek egyik legis
mertebb áthoszi szerzetes-alakja. Műveit tucat
nyi nyelvre lefordították, és hazájában, Görög
országban is előszeretettel olvassák - nem egy
könyvének már a sokadik újranyomása készül.
Paisziosz atya egyszerű ember volt, és olyan
egyszerűen is írt, ahogyan élt: mindig pontosan
fogalmazott, és arra törekedett, hogy ne mond
jon semmi fölöslegeset. Sorain újra és újra átüt
az a kivételes alázat, amellyel tárgyához közelít.
Teljes életműve nyolc könyv; ezekben szent éle
tű öregekről. áthoszi atyákról. a mindennapi
lelki küzdelemről beszél, illetve a levélben hoz
zá fordulóknak válaszol.

Egy görög származású fiatal orthodox teoló
gus, Horeftosz Konstantin elhatározta, hogy
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sorra lefordítja és kiadja a közelmúltban el
hunyt Paisziosz atya összes munkáját magya
rul. A ,sorozat első darabjaként a kappadókiai
Szent Arszeniosz atya (1840 körül- 1924) életé
ről szóló könyvecske látott napvilágot. Kiadása
háromszoros örömet jelent az olvasó számára.
Egyrészt maga a szent alakja, személyisége az,
ami megörvendezteti az embert: a szemtanúk
visszaemlékezései alapján összegyűjtött kis tör
ténetek egy rendkívüli lelki jártasságról tanús
kodó falusi szerzetespapról szólnak, aki maga
is rejtegette életszentségét. Másrészt, mintegy a
szent életének hátterében, kirajzolódik egy is
meretlen, egyszervolt világ, a csaknem kétezer
éves múlttal rendelkező kisázsiai görög keresz
ténység világa, amely 1923-ban a kisázsiai ka
tasztrófával nyomtalanul eltűnt a föld színéről.

A szent életének történetei a kappadókiai falusi
élet hétköznapjairól is számot adnak. A harma
dik öröm a kötettel kapcsolatban már a könyv
szerető emberé: a Paisziosz atya hagyatékát ke
zelő apácák azzal a feltétellel járultak hozzá a
könyv megjelentetéséhez, hogy külalakjának
meg kell egyeznie a mintának tekintett - im
már huszonharmadik - görög kiadás külalak
jával. így ez a kivételes könyv kivételesen szép
formában jelenhetett meg: öröm már csak kézbe
venni is. Pontosan olyan visszafogottan, nem
hivalkodóan szép, mint ahogyan az áthoszi
Paisziosz szerzetes írt a nincstelen falusi papról,
Szent Arszeniosz atyáról. (Ford. Horeftosz
Konstantin; Theol6gus Szent János Evangélista Ko
lostor, Thesszaloniki - Szuroti, 2004)

NACSINÁK GERGELYANDRÁS

BENKŐ ANTAL - SZENTMÁRTONI
MIHÁL Y: A GYÓGYÍTÓ JÉZUS
NYOMÁBAN; TESTVÉREINK
SZOLGÁLATÁBAN

A két jezsuita szerző neve nem ismeretlen az ol
vasák számára, hiszen az elmúlt években több
cikk, könyv jelent meg tőlük a lelkigondozás és
pasztorálpszichológia kérdéskörében. Benkő An
tal (1920) hosszú tanulmányok után 1954-1975-ig
Rio de [aneiróban tanított pszichológiát, ké
sőbb Ausztriában a Szolgálat című folyóirat
szerkesztője, majd a burgenlandi szeminárium
spirituálisa volt. Számos tanulmány szerzője, a
római Teológiai Kiskönyvtár sorozatban megje
lent Bevezetés a va/láslélektanba című könyv is az
ő tollából született. 1996-tól Magyarországon él,
lelkivezető, a pszichológia és a valláslélektan
professzora, kutatója. Szentmártoni Mihály
(1945) római doktorátusa után Zágrábban dol
gozott klinikai pszichológusként és tanárként.



1991 óta Rómában él, a Pápai Gergely Egyetem
professzora. Számos könyve jelent meg magya
rul és más nyelveken is a lélektan és a paszto
rálpszichológia témaköreiben. 2003-ban teológi
ai munkásságáért Stephanus-díjjal tüntették ki.

E két könyv a Prugg Verlag jóvoltából és a
nyugaton élő magyar jezsuitáknak köszönhető

en már a 80-as évek elején megjelent (Testvéreink
szolgálatában, 1981; A lelkiélet lélektanához, 1984),
nagy szolgálatot téve a magyarországi pasz
torációs munkának. A rendszerváltásig katolikus
szerzőktől magyarul szinte csak ez a két mű sze
repelt, mint pasztorálpszichológiai kézikönyv.
Időközben a könyveket már végképp nem Iehe
tett beszerezni, az érdeklődők csak könyvtárból
vagy antikváriumból juthattak hozzá. A szer
zőknek és az Uj Ember Kiadónak köszönhetően

a közelmúltban ismét megjelenhetett ez a két
nagyszerű munka, immár bővítveés átdolgozva.

A Testvéreink szolgálatában című könyv alcímet
is kapott: A pasztorálpszichol6giár61 mindenkinek. A
könyv egyrészt tisztázza a pasztorálteológia és
a pasztorálpszichológia fogalomkörét, majd a
lelkipásztori tanácsadás alapjait olvashatjuk.
Több fejezet szól az emberi életút különbözö
lelki eseményeiről és megpróbáltatásairól, ame
lyekkel a hívő embernek is szembe kell néznie
(szorongás, depresszió, öregedés, hisztéria, fó
biák, krízis, fogyatékosság, abortusz). Végül az
együttműködő lelkipásztori munkáról szól, mi
vel a lelkipásztor sem képes csak egymagában
megadni a segítséget, szakmai csoporttal kell
együtt dolgoznia. A gy6gyftó Jézus nyomában
című kötet alcíme a korábbi cím: A lelkiélet lélek
tanához. Szent Ignáera támaszkodva nyújt segít
séget az Isten útjait kereső embernek a könyv
elején, majd az elmélkedés lélektani alapjait
mutatja be, és a lelki élet lélektani alapjait tárja
az olvasó elé. Hosszú fejezet foglalkozik a pszi
chopatológia és életszentség kapcsolatával nyolc
személyiségtipushoz rendelve, nyolc ismert egy
háztörténelmi személyiséget bemutatva. Végűl

a kiengesztelődés lelkipásztori-gyógyító dimen
ziójáról olvashatunk.

A két könyv máig sem veszített aktualitásá
ból, sőt! Ahogy a két korábbi kiadás is egyre ak
tuálisabbá vált, így az új kiadás éppen időszerű

volt. Az elmúlt tíz évben végre megszületett a
felismerés, hogyalélektannak megvan a méltó
helye a lelkipásztori szolgálatban, illetve az arra
való felkészülésben. Ennek a szemléletnek volt
úttörője Gyökössy Endre református lelkipász
tor és pszichológus, különösen a Magunkról ma
gunknak című művével. Az ő magvetésének is
köszönhető, hogy mi katolikusok is megismer
hettük és megszerethettük a helyes értelemben
vett pasztorálpszichológiát. E két jezsuita szerző
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pedig hozzá társulva, a katolikus lelkigondozás
fejlődéséhez is nagyban hozzájárult.

Ez a két könyv szerény terjedelmük ellenére
is nagy értéket hordoznak, hiszen a lelki élet és
a lelkipásztori szolgálat olyan aspektusaira hív
ják fel a figyelmet, amelyekről az utóbbi negy
ven évben nagyon keveset hallhattunk, olvas
hattunk magyarul. A könyvek bibliográfiája is
mutatja, külföldön milyen kiterjedt irodalma
van már e kérdésnek mind katolikus, mind pro
testáns szerzőktől. Mára e két mű mellé más, a
pasztorálpszichológiával foglalkozó mű fordítá
sa is napvilágot látott. Szentmártoni Mihály pe
dig újabb tankönyveket, segédanyagokat is írt
azóta, melyek bekerültek már a teológus kép
zés anyagába is. E két mű azonban kaput nyi
tott a valláspszichológia irányába is, hiszen an
nak is szoros rokona. A valláspszichológia
kutatása pedig nekik is köszönhetően Magyar
országon is kezd megszületni más, hívő szak
emberek és pszichológusok közreműködésé

vel. (Ennek jegyében jön össze már 1994 óta
minden év novemberében Dobogókőna Faludi
Ferenc Akadémia szervezésében a Keresztény
Pszichológusok és Teológusok Baráti Köre, elő

adásokat és eszmecserét folytatva a hit és a
pszichológia határkérdéseiró1.)

Mára tehát e két pasztorálteológiai-paszto
rálpszichológiai mű alapkönyv lett mindazok
számára, akik az egész ember szolgálatára pró
bálnak vállalkozni. Gyökössy Endre nem egy
szer kihangsúlyozta, hogy amint a teológiai
képzésben nagyon komolyan megtanítják a
Szentírás magyarázatát, az egzegézist, úgy meg
kell ismernünk az ember egzegézisét is, hogy
közelebb jussunk hozzá, mint Isten teremtmé
nyéhez és gyermekéhez. S ahhoz, hogy jól vet
hessük el a magot, ismernünk kell azt a földet
is, amibe a magot vetjük. Ebben segít számunk
ra ez a két könyv mind szemléletében, mint
szakmaiságában mindazok számára, akikre
akár csak egy ember is bízatott. Mert csak így
lehetünk egymás segítői, vezetői az élet útjain.
E könyvek önmagunk lelki életének jobb megis
merésében is segítenek, illetve jobban megért
hetjük mindazt, ami a másik ember lelkében
történik. Es biztos, hogy mindig lesznek olya
nok, akik adott helyzetben még nálunk is ma
gukra hagyatottabbak és nyomorultabbak. Ak
kor pedig rajtunk a sor, hogy melléjük álljunk
segítő kezet nyújtvat készségesen a meghallga
tásra és a szólásra. Igy válhatunk valóban em
berré, Jézus szeretetének közvetítőjévé, eszkö
zévé testvéreink felé. (Új Ember Kiadó, Budapest,
2002; 2003)

MEDGYESSY L. EMMÁNUEL



NAGY GYULA: EVANGÉLIKUS
DOGMATIKA IlII

A kötet formai és tartalmi szempontból szerves
folytatása a 2000-ben megjelent első kötetnek. A
recenziók alapján (Vigilia, 2001. 4.; Theologiai
Szemle, 2001. 3.) állíthatjuk, hogy az új evangé
likus dogmatika első kötetét a szakma és az
egyházi közvélemény örömmel fogadta, és már
várta a második kötet megjelenését. Nagy Gyu
la ny. teológiai tanár és püspök Karl Barth mód
szerét követve most csak részkötettel (II/l) je
lentkezett, melynek alcíme: A bűn lényege,
eredete és következményei (hamartiológia).

Sajnálatos módon a bűnről legtöbbször csak
erkölcsteológiai szempontból szoktunk beszél
ni. Szívesen értékeljük és minősítjük a bűnös

cselekedeteket. A hamartiológiának külön kö
tetben való megjelentetése figyelemreméltó,
mert hangsúlyozza, hogy a dogmatikus kitart
amellett, hogya bűn elsősorban nem erkölcsi,
hanem teológiai fogalom. A bűn az Istentől el
idegenedett ember alaphelyzete. Rendellenes
ség az emberi természetben - nem az Isten ál
tal teremtett hiba, hanem az emberiség bukott
állapotából eredő válság, amely az emberi léte
zés minden - személyes, társadalmi és struk
turális - szintjén megjelenik. A sokat látott és
tapasztalt szerzővel együtt reméljük, hogy "ez a
bűn mélységeiről és halálos veszedelmeiről szö
ló részkötet is adhat némi segítséget Krisztus
evangéliuma örömhírének teljesebb megismeré
sében és hittel a szívünkbe fogadásában" (8.).

Az elmúlt évtizedekben a katolikus dogma
tikákban új traktátusok (témakörök) születtek:
pneumatológia, ekkleziológia és teológiai antro
pológia. Ezek közül különösen is figyelemre
méltó a teológiai antropológia, amely az ember
re reflektál az üdvtörténeti tapasztalás alapján.
Az ember teológiai meghatározásának öt eleme
van: 1. teremtmények vagyunk; 2. bűnösök let
tünk, 3. Jézus Krisztus megváltott minket; 4. az
egyház tagjai vagyunk, 5. meghívást kaptunk
az örök életre (vö. W. Beinert: A katolikus dogma
tika lexikona. Vigilia, 2004, 606.). Nagy Gyula
dogmatikájának első kötetében (290-335) össze
foglalta az ember teremtményi mivoltára vonat
kozó hitigazságokat, most pedig a dogmatika
sajátos módszerével rádöbbent bennünket arra,
hogy bűnösök lettünk.

A dogmatika az ősbűn, az áteredő bűn és a
világ bűne fogalmával szokta megvilágítani az
ember eredendőbűnösségét.Nyilvánvaló, hogy
a szerző először a bűn és az ősbűn problemati
káját fejti ki (25., 26. fej.), majd az ősbűn követ
kezményei közül kiemelten tárgyalja (27. fej.) az
áteredő bűnt (a könyv az eredendő bűn elneve-
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zést jobbnak tartja) és annak következményeit
(szenvedés, testi-lelki halál; 30-31. fej.). Az utol
só fejezet a bűn, a sokféle rossz, a szenvedés és
halál mögött jelenlévő, láthatatlan, emberfeletti
személyes Gonoszra irányítja az olvasók figyeI
mét. A katolikus teológia újabban arra is felhív
ja figyelmünket, hogya Gonosz személytelen
formában is jelen van ebben a világban, amire a
"világ bűne" (Jn 1,29) fogalommal szoktunk
utalni. "Ezzel a kifejezéssel jelöljük azt a nega
tív hatást, amelyet bizonyos közösségi helyze
tek, társadalmi struktúrák, az emberek bűnei

nek gyümölcsei gyakorolnak a személyekre
(KEK 408).

A szerző a dogmatörténeti részben (75-85)
intellektuális becsületességgel kifejti, hogy elté
rés van a katolikus és protestáns teológia között
az áteredő bűn következményeinek a megítélé
sében. A katolikus tanítás szerint az áteredő bűn

következtében az emberi természet meggyengült
(vulneratus est), Luther és követői szerint "meg
romlott" (corruptus est). A bűnös ember "szabad
akarata" körüli szóváltás a megigazulás kérdé
se körüli vitákban újra előjött. A reformáció teo
lógusai szerint az eredendő bűn következtében
akaratunk teljesen megromlott, Isten kegyelme
nélkül az ember nem képes semmi jóra. Ezért
ők az ember megigazulását egyedül Isten ke
gyelmének tulajdonították (sola gratia) és nem
hangsúlyozták eléggé a szabad akaratú ember
együttműködésének jelentőségét (Mitwirkung).
A szerző kettős hívatásából (püspök és teoló
gus) adódóan örömmel állapítja meg, és fejti ki
(86-89.), hogya kontroverz teológiának ezt a
klasszikus témáját manapság már ámyaltabban
látjuk, hiszen öt évvel ezelőtt az evangélikus és
katolikus egyház vezetői közös nyilatkozatot ír
tak alá a megigazulás kérdéséről (Augsburg,
1999. október 31.). "A lutheránusok és a katoli
kusok között a megigazulástant illető alapigaz
ságokra vonatkozólag olyan egyetértés jött lére,
hogy a megigazulás nyelvezetében, teológiai ki
fejtésében és hangsúlyelhelyezésében fennálló
különbségek elviselhetők" (40.).

Pascal szerint "csak akkor lehet igaz egy val
lás, ha megismerte az emberi természetet. Ha
felismerte nagyságát és kicsinységét, és magya
rázatot adott az egyikre is, másikra is." (Gondo
latok, 433.). Megalapozottan állíthatjuk, hogy az
evangélikus dogmatika második részkötete
megfelelő módon mutat rá az ember kicsinysé
gére. Bízunk abban, hogya következőkötet
amely a megváltó személyéről és művéről fog
szólni - rávilágít majd nagyságára és méltósá
gára. (Luther Kiadó, Budapest, 2004)
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