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HANS H EIN RICH  SCHMID

Teljesítmény és hit

Egy évvel ezelőtt, 1988. május 7-én hangzott el ez a beszéd, amelyet meditációs 
vezérfonalként közlünk. Témája és a benne tárgyalt ószövetségi ige önmagában 
is hasznos elmélkedési tárgyat kínál. A dolgoknak érdekes találkozása, hogy az 
áhítat egy zürichi egyházi gimnázium alapítása százéves jubileumának alkalmáról 
való, a mi egyházunk pedig most áll az Evangélikus Gimnázium megnyíló kapu
jában. (Szerkesztő)

Lehet, hogy első pillantásra különösnek tűnik  e két fogalomnak, „teljesít
m ény” és „h it”, oly szoros összekapcsolása, m int e beszéd címében látjuk. 
Viszont ha annak a ténynek fényében vizsgálódunk, amit ma ünnepiünk, a 
fogalmazás, a kérdésfelvetés egészen természetes.

Egy gimnáziumról van szó, amely hivatásánál fogva nem tehet mást, m int 
hogy a teljesítm ényre összpontosítja figyelmét, hiszen nem utolsósorban az 
a rendeltetése, hogy diákjait az egyetemi tanulm ányokra készítse elő, amely 
ugyancsak teljesítm ényt követel. Csakhogy itt  egy olyan gimnáziumról van 
szó, amely száz évvel ezelőtt tö rtén t alapításától fogva mind a mai napig 
keresztény iskolának tartja magát, és am int az iskola ötvenéves jubileuma 
alkalmával az 1336-ban kelt zürichi céhalkotmány szövegéből vett idézetként 
elhangzott, „Isten dicsőségére és városunknak, Zürichnek hasznára és épü
lésére” kíván munkálkodni.

Világos, hogy m indkettő: „teljesítm ény” és „hit” honos illetőséggel tarto 
zik ehhez az iskolához, m indkettő egyidejűleg, — éspedig együtt, nem el
szakítva egymástól. Mégis nézzük meg közelebbről, hogyan tartoznak tu laj
donképpen össze.

Ennek a fogalomnak: teljesítmény — a mai em ber fülében nagyon kétélű 
csengése van. Egyrészt tudatában vagyunk annak, hogy az a társadalom, 
amely lemond a teljesítményről, virágzásának és jólétének döntő alapjától 
fosztja meg magát. Másrészt hallanunk kell a modern „teljesítm énytársada
lom” keserű kritikáját. Azt vetik szemére e társadalom nak és iskoláinak, 
hogy a merő siker kedvéért elhanyagolják a humánumot, a belső embert, a 
művészit, az érzést, az önkifejezés és kreativitás szabadságát. Maga a „stréber” 
minősítés ellenszenves, mert olcsó alkalmazkodást, egoizmust, felfuvalkodott- 
ságot gyanít az em ber mögötte. Egy keresztény iskolában meg a teljesítmény 
egyenest konkurens versenyre kelhet a hittel. M ert az Ú jtestam entum  ta 
núsága szerint h itre jutni, de még inkább Istennek az emberhez hajlását el
érni legkevésbé lehet „teljesítm ény” által. Annál élesebben m erül fel tehát 
a kérdés: hogyan tartozik össze ez a kettő: „Teljesítmény és h it” ?
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Ha éppen teológus az az ember, aki ezt a kérdést boncolgatja, csak te r
mészetes, hogy a Bibliában keres iránym utatást. így  ju to ttam  el ahhoz az 
ószövetségi igéhez, amely közvetlenül a „teljesítm ény” tém áról szól és ezzel 
kapcsolatban feltűnő m egállapításokat tesz.

„Azt is láttam a nap alatt, hogy nem  a gyorsak győznek a futásban, nem  
a hősök a harcban, nem  a bölcseknek ju t a kenyér, nem  az értelmeseknek 
a gazdagság és nem  a tudósoknak a jóindulat, m ert m indezek az időtől és 
véletlentől függnek. Nem tudja az ember azt sem, hogy m ennyi ideje van 
még. Ahogyan a halak veszedelmes hálóba kerülhetnek, ahogyan a mada
rak tőrbe eshetnek, ugyanúgy ju tnak kelepcébe az emberek is, ha hirte
len rájuk szakad a veszedelem ideje.” (Préd 9,11—12)

Az ige olvastán óhatatlanul az az em ber első benyomása: Aki ezeket a sza
vakat leírta, csak egy sötét pesszimista lehetett! Az em ber futkos, fárado
zik, megtesz minden tőle telhetőt — de hogy mi vár rá a végén, az egészen 
m ás lapra tartozik, azt nem a mi teljesítményünk dönti el, hanem egyedül 
az idő és a körülmények. Tehetsz, am it akarsz, alig kapsz észbe, m áris utolér 
a balszerencse, és végül nyakon csíp a halál — m int halat a háló, m adarat 
a hurok.

Az ember önkéntelenül tiltakozik ez ellen a szöveg ellen. Ez így nem  lehet 
igaz! Teljesítm ényünknek meg kell hogy legyen az értelme, kell hogy elérje 
célját. Igenis kell, hogy a gyorsaké legyen a díj, a hősöké a győzelem és a 
bölcseké a kenyér. Kell, hogy kifizetődő legyen a teljesítmény, és életszín
vonalunk arányban legyen azzal, am it m unkánk értéke követel. Csak így 
van értelme az em beri létnek, csak így lehet az em ber önrendelkezéséről, ön
bizalmáról és felelősségéről beszélni.

Ha ennek a bibliai szövegnek igaza lenne, hogy végül is minden munkánk 
és törekvésünk jelentéktelen, akkor mi értelme lenne valam it is tenni, egy
általán munkálkodni? Nem lenne akkor jobb a P rédikátor könyvének egy 
m ásik mondatával együtt azt m ondani: Minden hiábavalóság, azért együnk, 
igyunk és élvezzük az életet!?

Hogyan kerül egy ilyen szöveg a Bibliába? Nem azt várnánk-e a Bibliától, 
hogy biztasson bennünket, bátorítson munkára, küzdelemre, gondolkodásra, 
k itartásra? M intha ez a szöveg egyenesen az ellenkezőre biztatna bennünket. 
De éppen azért, m ert elképzeléseinknek ellentmond, tartsunk csak ki mel
le tte  és ne toljuk félre sebtiben. M ert a végén m indig azok a  m ondatok visz
nek előbbre, amelyek első pillantásra bosszantanák —, sokkal inkább mint 
azok, amelyek csak olyasmit mondanak, amit m ár úgyis tudunk.

E sorok szerzője a pesszimista benyomását te tte  ránk. Ő azonban ezzel a 
megítéléssel aligha értene egyet. Ö valószínűleg realistának m ondaná magát, 
így vezeti be a m ondatot: „Azt is láttam  a nap alatt.” A Prédikátor könyvé
ben ez nem valami általános világnézeti szemlélet bevezető formulája, ha
nem  — mint ma m ondani szokás — empirikus tapasztalaté. Az, hogy nem a 
gyorsaké a dij, nem  a hősöké a győzelem, nem a bölcseké a kenyér, nem az 
ő teóriája, hanem az az ő valóság megismerése, tapasztalata; és aki az igaz
ságot keresi, nem becsülheti le a tapasztalatot.

H át nincs a Prédikátornak végső soron igaza? Lehet, hogy 99 esetben a 
rendes emberre a boldogság mosolyog és a századikban, talán a legdöntőbben 
balszerencse éri, az idő és a véletlen dönt. Lehet, hogy valaki 99 esetben jog
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gal úgy érzi, ő maga szerencséjének a kovácsa, a századik esetben, talán a 
legdöntőbben, az idő és a véletlen dönt. Lehet, hogy valaki úgy véli, előre
látó óvatossággal oly raffináltan  bebiztosította magát, ahogyan csak lehet; s 
egyszer mégis ott találja magát, m int hal a hálóban, madár a hurokban.

Hát nem  az emberi élet egyik alapvető tapasztalatát fejezi ki alapigénk? 
— azt a tapasztalatot, hogy időnk végül is soha nincs kezünkben, hogy éle
tünk végső értelemben soha nem formálható, hogy sokkalta inkább az idő 
és a véletlen függvénye?

De mi köze ennek Istenhez és a hithez? Egész egyszerű a dolog: Ha a vi
lág egydimenzionálisan lenne szerkesztve, hogy m indig a gyorsé lenne a pál
ma és a hősé a diadal, akkor tulajdonképpen nem lenne szükségünk Istenre 
és a hitre. De m ert nincsen így, m ert tud juk , hogy a világ végső soron nincs 
hatalm unkban, hanem mindig nagyobb és erősebb m int mi, éppen ez indít 
bennünket arra, hogy m agunkat, a mi időnket és ezt a véletlent Isten  kezére 
bízzuk. A hit, vagyis a bizonyosság, hogy Isten hordozza a mi világunkat, óv 
meg m inket attól, hogy teljesítm ényünk határait lá tv a  a rezignáció áldozatai 
legyünk. M ert bizony sokszor gondolunk szorongva arra, mily keveset re
mélhetünk teljesítm ényünktől és m ennyi minden kisiklik  kezeink közül. így 
kerül meglepetésszerűen és váratlanul nagyon is szoros összefüggésbe „telje
sítmény” és „hit”.

De ez az összefüggés még mélyebben is belemarkol az életünkbe. Fentebb 
azt a megjegyzést te ttük  a Prédikátor szavaival szemben, hogy jólétünknek 
arányosnak kellene lennie teljesítm ényünk értékével ahhoz, hogy életünk
nek értelm e legyen. De valóban ezt szeretnénk-e? Valóban azt szeretnénk, 
hogy a világ csak azt nyújtsa nekünk, am it mi „teljesítm ényeinkkel” terem 
tettünk? Csak azt szeretnénk kikanalazni, amit ügyeskedésünkkel főztünk? 
Nem szeretnénk, ha valam it abból, am it teljesítettünk — vagy éppen nem 
teljesítettünk, elhagyhatnánk? Bizony mi sokszor szeretnénk m inden konti
nuitás dacára új kígyóbőrt ölteni, szeretnénk szabadok lenni, szabadok az 
idő és szabadok a jövő számára, hogy aztán ebben a szabadságban m últun
kat is vállalhassuk.

De meg tudjuk ezt tenni? Lehetséges egy új kezdet? Nem csak jám bor 
óhaj és üres utópia ez? Nem üldöz bennünket m últunk, saját ellentmondá
sos teljesítményünk, kergetve bennünket lépésről lépésre? Szabadok vagyunk 
mi ilyen értelemben?

Kellene, hogy valaki jöjjön és így szóljon hozzánk: Van ilyen szabadság, 
nem vagytok tetteitekhez kötve, nem m agatartástok határoz meg titeket. Kel
lene, hogy valaki jöjjön és így szóljon hozzánk: Kezdhettek ú jat! — és csak 
hinnünk kellene neki.

De hát eljött ez a valaki és pontosan ezt mondta: a  Názáreti Jézus. Szem
ben az akkori zsidóság katekizmusával és a saját teljesítményből rem élt em
berség m inden formájával és kísérletével azt az újdonságot hirdette meg Jé
zus, hogy az embert nem  saját tettei határozzák meg, hogy az em ber nincs 
teljesítményeihez szegezve. Az új kezdet kegyelme készen van — csak meg 
kell ragadnia. Az Újszövetség így nevezi ezt: „Bűnök bocsánata” és „Nem 
cselekedetek által, hanem kegyelemből való megigazulás” ; és ennek megfele
lően hirdeti meg az Űjtestam entum  a nagy szabadságot, amelyben a bűneitől 
m egszabadított keresztény ember él.

Bizony ostobák volnánk, ha nem ragadnánk m eg az új kezdetnek ezt a 
kegyelmét. Ez a kegyelem bátorít bennünket arra, hogy vidáman kezdjünk
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hozzá akkor is, ha a gyorsabbak, a bölcsebbek, az értelmesebbek közé tarto 
zunk, akkor is, ha nem vagyunk az elsők között. Az új kezdet kegyelme erőt 
ad nekünk, hogy ott is fu tn i merjünk, ahol utoljára nem  nyertünk díjat, ott 
is munkához lássunk, ahol legutóbb nem  m ent a dolog. Bölcsességet ad, hogy 
felismerjük határainkat, és józanul bevalljuk, hogy elbizakodottak voltunk. 
Az emberekkel való együttélést is ú jjáterem ti: egymást kölcsönösen ne csak 
tetteink és teljesítményeink mértékén m érjük; tudjunk m egtörtént dolgokat 
megbocsátani és elfelejteni. Ez az új kezdet felszabadít, felszabadít teljesít
ményre, de egyszersmind szabaddá tesz a siker görcsös kergetésétől is.

Mindezek figyelembe vételével hogyan valósulhat meg a teljesítmény és 
a hit kapcsolata? Már a bevezetésben említettem azt a kétélűség'et, sőt el
lentmondásosságot, ahogyan korunk a teljesítményre tekint. Egyik oldalról 
olyan hangosan kritizálják, m int soha azelőtt. Szinte attól félünk, hogy tel
jesítményével az ember nem  kevesebbet, m int a világot fenyegeti pusztulás
sal. M ásrészt meg m indent az ember teljesítményétől remélünk. Teljesítmé
nyével az embernek nem  kevesebbet, m int a világot kell megmentenie. Az 
alaposabb vizsgálat azonban azt m utatja, hogy mindegyik elvéti a realitás 
határait.

Az egyik oldal lebecsüli az ember teljesítményét. Az, hogy az em bernek a 
világot formálnia kell, gondolkodnia, cselekednie, teljesítm ényt produkálnia, 
az nemcsak sorsa, hanem a megbízatása. Ha megtagadná ezt, emberi mivol
tát vétené el. A másik oldal pedig túlbecsüli az em ber teljesítményét. Nem 
ismeri fel, hogy az emberi teljesítménynek megvannak a határai, hogy az 
emberi teljesítmény óhatatlanul osztozik az ember és a  világ ideiglenességé
ben, és produktum a soha nem egyértelmű. Nem ismeri fel, hogy a teljesít
mény tém ájával elválaszthatatlanul össze van kötve a bűn problémája is.

A teljesítm énynek ebben a kétélűségében van a helye a hitről való beszéd
nek. M ert nemcsak az em ber m utatja fel a maga teljesítményét, hanem  a hit 
is, sőt csak az igazán. A hit teljesítménye abban áll, hogy az emberi telje
sítményt az azt megillető helyre utalja:

A hit bátorítja és szabadítja fel az em bert a teljesítményre. Egyidejűleg 
azonban meg is szabadítja tőle, hogy higgadtan tudjon bánni evilági teljesít
ményével. Az ember nem azonos a teljesítményével, egyszerűen az új kezdet 
kegyelme úgy adatott neki, az ígéret, amiből él, nagyobb, mint ami az ő ere
jéből valaha is telnék, és a világ sorsa végül is nem az ember teljesítményé
től függ.

A helyzet tehát az, hogy teljesítmény és hit éppen a hit teljesítménye által 
függ oly szorosan össze. Ezeket az összefüggéseket tudatossá tenni, azokat a 
teljesítmény komoly, de higgadt szándékával élni, ez lehet a keresztény hit 
alapján tájékozódó, eredményes iskola egyik legmagasztosabb hivatása — 
„Isten dicsőségére és városunknak hasznára és épülésére”. így lehet „a föld 
sava” — társadalm unk javára és tudom ányunk javára is.

Tekintsünk vissza erről a magaslatról még egyszer alapigénkre, amely azt 
a tapasztalatot ju tta tja  kifejezésre, hogy az emberi teljesítmény nem tudja 
mindenestül meghatározni az ember sorsát. Most egyszerre nem pesszimista 
szöveg többé; ellenkezőleg: hála Istennek, hogy úgy van, hogy nem  mindig 
a gyorsaké a pályadíj, nem  mindig a hősöké a diadal. Mert csak így lehet
séges, hogy az ember nem  teljesítménye függvénye, csak így kerül igazi he
lyére a teljesítmény, csak így marad tekintetünk szabad Annak számára, aki
nek m agunkat és a világunkat köszönhetjük — még mielőtt csak u jjúnkat
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is m ozdíthattuk volna. Csak így lehetséges, hogy nem vagyunk kizárva a 
pályadíjból, a győzelemből és az üdvösségből, noha mi végül is valameny- 
nyien elmondhatjuk, hogy nem tartozunk a leggyorsabbak, a legbátrabbak 
és legbölcsebbek közé.

Az Ószövetség Prédikátora még sem m it sem tud  arról az alapvető ígéret
ről, am ely minden emberi teljesítm ényt átfog, lehetővé tesz és felülhalad. Ö 
még csak az Üjszövetség kapujában áll. ö  még csak a teljesítmény határait 
látja, s azon túlmenően csak az időről és a véletlenről tud beszélni. De éppen 
így ta rtja  szabadon a helyet Istennek az időben való döntő cselekvése szá
mára, amely által sokkalta több ju to tt nekünk osztályrészül, m in t amit a 
„véletlen”, ez az elkoptatott szó egyáltalán jelenthet. A P rédikátor úgy fo
galmazza meg tapasztalatát, hogy az egy bizonyos irányba m utat, amelynek 
célját ő maga még nem  ismeri. De éppen az ő szkepszise aziránt, hogy em
ber és világ a saját teljesítménye által m egvalósíthatja önmagát, a legmé
lyebb előkészítése az evangéliumnak. És alapjában véve az evangélium  csak 
azok számára elérhető, akik a P rédikátor tapasztalatának ú tjá t m ár végig
járták .

Bojtos Sándor fordítása

Miatyán k-parafrázis
(Walter Leopold: Von Tag zu Tag. Gütersloh 1975.)

M iatyánk,
aki it t  vagy a közelben,
Neved számunkra ismerős . .. 
szereteted feltartóztathatatlan 
akaratod számunkra parancs,
add meg nekünk a napi örömfejadagot, ami életszükségletünk
Bocsásd meg, ha valahol adósok m aradtunk  a szeretettel
Ne engedd, hogy az erőszakkal kísérletezzünk
őrizz meg a hatalom gyilkos következményeitől
M ert Te itt  vagy a közelben
M ert Te ellenállhatatlan vagy
M ert Te tökéletesen emberséges (Isten) vagy. Ámen

Hafenscher K ároly fordítása



HARMATI BÉLA

A vallás és az erkölcsi értékek jelentősége 
a nemzet és az állam számára
A  Lutheránus Világszövetség tanulm ányi programja a „civil religion” ku ta
tásáról

A Nemzetközi Humanista és Etikai Unió legutolsó kongresszusát Oslóban, 
Norvégiában tarto tták  1986. augusztus 3—7. között. Ezen mintegy ötszáz 
résztvevő képviselt huszonöt országból különböző ateista, szekuláris, raciona
lista, szabadgondolkozó, „nem -theista”-szekuláris, „vallásos” 'humanista és 
etikai-kulturális egyesüléseket. Az utolsó nap egyik szónoka sokak óhaját 
fejezte ki, am ikor a hum anista befolyásnak az egész világon történő erősí
tésére hívott föl azzal, hogy terem tsék meg a vallás nélküli világot (1).

A XIX. század gondolkodási modelljeire alapozva (Ludwig Feuerbach és 
mások) sokszor írtak teológusok is arról századunk elején, hogy a szekulari- 
zálódás, a társadalom nak a vallástól való elszakadása és elfordulása „vallás
talan  világot”, „vallástalan társadalm at” hoz m ajd létre. A svájci K arl Barth 
és követői nyom án az ún. dialektikus teológia a személyes hitet hangsúlyozta, 
és a „vallás” m int kultusz és filozófia elmarasztaló bírálatot kapott. Barth 
úgy vélte, hogy „Isten kinyilatkoztatása a vallás megszüntetése” (2). Ám bár 
B arth  későbbi éveiben pozitívabban látta a vallást és a vallással kapcsolatos 
elutasító álláspontja módosult, hatása a vallás értékeléséről érvényesült az 
ökumenikus mozgalomban (3).

A dialektikus teológia gondolkodását akkor értjük meg, ha tudjuk, hogy 
ellenhatásként jelentkezett az ún. vallástörténeti felfogás kritikájaként. Ez 
a látásmód ugyanis a vallások fejlődésének csúcsaként értelmezte a keresz
ténységet, a történeti, emberi, etikai elemet hangsúlyozva (4).

Milyen beállítottság tapasztalható jelenleg a vallással kapcsolatban a tá r
sadalomban és a politikában? Beszélhetünk-e m a a vallás szerepének gyengü
léséről vagy erősödéséről és m iért? Vajon a mai „szekuláris” és „keresztény
ség u táni” vagy „vallás u tán i” világunk a „vallásos a-priori” nélküli világ-é? 
Szüksége van-e a mai m odern társadalm aknak a saját identitásuk, össze
tartásuk  biztosítása érdekében a vallásra? Mennyiben függnek össze az alap
vető erkölcsi értékek egy-egy társadalom ban a megfelelő ottani vallással vagy 
vallásokkal, és mennyiben függetlenek azoktól? Hogyan kell értékelnünk azt 
a folyamatot, hogy sok országban a politikai vezetők számára a vallás jelen
tősége fokozódik? Ilyen és hasonló kérdések vezették a Lutheránus Világszö
vetség Tanulm ányi Osztályát Genfben, am ikor 1971-től kezdve tanulm á
nyozta azt a jelenséget, am it civil religionnal jelzünk.

M it nevezünk civil religionnak? Ez a megjelölés a felvilágosodás korára 
és elsősorban J. J. Rousseaura utal vissza (5), a Lutheránus Világszövetség
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tanulm ányi programjaihoz azonban az am erikai szociológia és ezen belül is 
Robert N. Bellah kutatásai adtak indítást, aki a mai am erikai társadalmi 
valóság leírására használja a fogalmat. Ugyanannak a jelenségnek a megkö
zelítésére az am erikai szociológusok és teológusok közül Joan F. Wilson a 
„nyilvános vallás”, Richard F. Neuhaus „nyilvános kegyesség”, John Dewey 
„közös h it”, Will Herberg „az am erikai életforma vallása”, M artin E. Marty 
„társadalm i vallás”, Sidney E. Mead „a köztársaság vallása” kifejezést hasz
nálja. Robert N. Bellah maga a következőket írja  a terminológiáról: „1967- 
ben közzétettem egy dolgozatot, amely nagy feltűnést keltett. Ebben azt a 
té telt állítottam fel, hogy Am erikában van valam i civil religion [„polgári val
lás”] féle. Ez egyrészt határozott elutasításra, másrészt széles körű egyet
értésre talált. A fogalom kritikusai nem egységesek. Némelyek azt állítják, 
hogy ilyesmi egyáltalán nem létezik és én olyasmit találtam  volna ki, ami 
egyszerűen nincs. Mások úgy vélik, hogy van valami ilyesmi, de nem  lenne 
szabad léteznie. Ismét mások azt mondják, hogy van ilyen, de m ás nevet kel
lene adni neki, például ’társadalm i kegyesség’ civil religion helyett. Azok, 
akik tám ogatják véleményemet, sajnos még kevésbé egyeznek meg egymás
sal. [.. .] Meg kell vallanom, hogy ebben a kavarodásban m agam  is hibás 
vagyok, minthogy a civil religionnal olyan fogalmat választottam, amely sok
kal tendenciózusabbnak és kihívóbbnak bizonyult, m int ahogy az t eleinte fel
tételeztem. Ma az a véleményem, hogy a megfelelő fogalmat választottam, és 
az ezzel kiváltott v ita termékeny. Olyan, inkább semleges fogalm ak, mint 
amilyenek a ’politikai vallás’, a ’köztársaság vallása’ vagy ’társadalm i ke
gyesség’, soha nem  keltettek volna olyan erős empirikus kétértelműségeket, 
m int a civil religion fogalma, amelyben kétezer évnyi történelem  lapul és 
érezteti hatását.” (6)

A Lutheránus Világszövetség genfi központja az utóbbi évek során a ta
nulm ányi m unkát ötvenkét országban folytatta és a következő m unkadefi
níciót alkalmazta: „A civil religion olyan szimbólumok, gondolatok és cse
lekvési módok szövevénye, amelyek a társadalm i intézmények tekintélyét 
igazolják. Tájékozódást jelent azon alapvető értékek területén, amelyek együt
tes nyilvános cselekvésre kötik össze a népet. Vallásos annyiban, amennyi
ben elkötelezettséget jelent és egy egységes világszemléleten belül kifejezi 
egy nép alapvető érzékét saját értékére, azonosságára és sorsára vonatko
zólag. ’Civil’, társadalm i annyiban, amennyiben olyan alapvető nyilvános in
tézményekhez van köze, amelyek egy társadalomban, nem zeten vagy más 
politikai egységen belül a hatalm at gyakorolják. A civil religion ismertető 
jegyei lehetnek szertartások, ünnepek, szenthelyek, dokumentumok, törté
netek, hősök vagy más jelenségek, hasonlóan az ism ert történeti vallásokhoz. 
A civil religion tartalm azhat bizonyos körülmények között olyan elméletet 
is, amelyik ideológiaként kerülhet előtérbe. A társadalom egyes tagjai saját 
civil religion-jüknek különböző m értékben lehetnek tudatában. A civil reli- 
gion-t a népesség messzemenően vagy korlátozottan fogadhatja el, miközben 
az a társadalmi intézmények igazolását mint középponti funkcióját tölti be.”
(7)

A civil religion kutatásában teh á t négy tényező interdiszciplináris vizsgá
lata kezdődött meg arról, milyen összefüggésben van a vallás, az erkölcsi ér
tékek, a nemzet és az állam. M int az evangélikusok, az evangélikus egyházak 
világszervezetének tanulm ányi osztálya arra  összpontosult Genfben a figye
lem, hogy vannak-e közös és eltérő elemek a vizsgált ötvenkét ország életé
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ben. Mindegyik ország esetében megfigyelhető volt az a tendencia, hogy az 
egyházat és a vallást a hatalom lényegileg hasznossági szempontból nézi. 
Másfelől „vannak ezüstszálak, amelyek az egyházat az államhoz vagy egy 
bizonyos társadalmi csoporthoz fűzik, és vannak ideológiai szálak is, ame
lyek az egyházat vagy a vallást egy bizonyos polgári gondolkodásmóddal kö
tik össze” (8). Sok kormányzat, amely azt állítja, hogy támogatja a vallást 
és sok olyan, amely azt állítja, hogy „szekuláris” vagy vallásilag „semleges”, 
a vallást csak addig tű ri el, amíg az kényelmetlenné nem válik számára. Sok 
állam akad, amelyik történeti vagy ideológiai okokból ellentétes beállítású 
egy vallással vagy egy bizonyos egyházzal szemben, mégis tolerálja és támo
gatja, ha az politikailag hasznos számára. Az a követelés, hogy az egyházak, 
illetve a vallások tartsák távol m agukat a politikától, rendszerint csak akkor 
szólal meg, ha bírálják a kormányzatot, ám sohasem akkor, am ikor dicsé
rik. (9)

Nézzünk meg néhány konkrét példát, mit jelent a civil religion. Az ame
rikai dollárbankókon és pénzérméken erre utal a felírás: „In God we tru s t” 
(Istenben bízunk). Az is a civil religion körébe tartozik, hogy az am erikai 
közgondolkodás szerint az Egyesült Államok „az ígéret földje”, „az új Iz
rael”. Az elnökök gyakran használtak és használnak beszédeikben bibliai, 
vallásos szimbólumokat. A nemzeti zászló ott van a templomokban, és szá
mos társadalmi ünnepnek vannak vallásos-bibliai elemei (Thanksgiving, Lin- 
coln-day, Veteran-day stb.).

Európa északi országaiban a Lucia-nap (december 13.) ünnepségei, német 
területen és m ásutt is a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó szokások jelen
nek meg civil religion-féle köntösben, valam int a Szilveszter-este és újév 
szokásai. Nemzeti ünnepek szónokai mindegyik vizsgált államban gyakran 
hivatkoznak a nemzeti múltból eredő alapvető értékekre, egy-egy nép sor
sára, identitására, és ezeknek m indig van valamilyen vallásos gyökere. Gon
doljunk itt m agyar összefüggésben augusztus 20-ra, m int többféle hagyo
m ány összefonódó ünnepére, István királlyal, az Alkotmánnyal és az új ke
nyérrel.

Érdekes példa elemezni a különböző országok nemzeti himnuszait. A ma
gyar Himnusz „Isten áldd meg a m ag y art. . kezdetére gondolva figyeljünk 
néhány példára:

Izland: „Ó ország Istene! Isten földje” . . .
Üj-Zéland: „Népek Istene, a szeretet kötelékeiben borulunk láb a id h o z ... 

Isten óvja Űj-Zélandot!”
Libéria: „Éljen Libéria, boldog ország, Isten parancsából a nagyszerű sza

badság hazája.”
Marokkó: „Ez alatt a mottó a la tt élünk: Isten! Haza! Király!” (10)
Civil religion Indonézia különös alkotm ánya is, a sokat idézett Pancasila 

(öt oszlop). E szerint minden állampolgár élete és az állam élete ezen az öt 
oszlopon, alapelven épül:

1. hit egy legfelsőbb Istenben,
2. igazságos és civilizált emberiség,
3. Indonézia egysége,
4. demokrácia, a nép képviselőinek okos tanácskozása alapján,
5. szociális igazság az egész nép számára.

Állami előírás tehát az, alkotm ány szerint, hogy mindeneinek valamilyen
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módon istenhívőnek kell lennie, teheti ezt mohamedán, keresztény, animista
törzsi vallás híveként, lehet buddhista is vagy konfuciánus. (11)

Természetes, hogy ezeknél a példáknál felvetődik a kérdés, tulajdonkép
pen milyen vallás-fogalom húzódik meg a civil religion fogalomban, szub- 
sztanciális vagy funkcionális. A ku tatást végző csoportok az egyes országok
ban más és más vallásfogalommal dolgoztak. Nem tudtunk és nem is akar
tunk egyértelműen választ adni a rra  a kérdésre, hogyan kell meghatározni 
a vallást általánosságban, a civil religiont pedig speciálisan. A fő hangsúly 
az egyes országok komplex társadalm i valóságának elemzése volt. Azt vettük 
észre, hogy bármelyik társadalmi rendszer alkothat magának civil religion-t, 
amely életmódját, meggyőződését, értékeit, normáit, törvényeit, rendelkezé
seit, ünnepeit és önértelmezését legitimálja. Szocialista társadalmi berendez
kedésű országokban is találunk a nemzeti m últ értelmezésére vonatkozó és 
a jelen dolgaiban ható vallásos és kvázi-vallásos elemeket. Ahol a többség 
keresztény volt vagy keresztény, ott az önértelmezés keresztény vonásokat 
visel (pl. ez a helyzet a Német Demokratikus Köztársaság esetében, ahol a 
Luther-év (1983), vagy a Bach-év bizonyítja ezt). Ahol más vallások képezik 
a többséget (pl. hinduizmus, iszlám, shintoizmus stb.), ott a civil religion ezek 
értékrendszerére és hagyományvilágára épül. Azt m ondhatjuk tehát, hogy 
nem az a helyzet, hogy túl kevés a vallás, hanem tú l sok van belőle! (12)

Fontos viszont szem előtt tartanunk, hogy a következő négy terü letet meg 
kell különböztetnünk, de nem szabad elválasztanunk egymástól:

— népegyházi hagyományos form ában jelentkező vallásosság, benne olyan 
jelenségek is, m int a Mária-kultusz vagy Simon Bolivar-kultusza Latin-Ame- 
rikában, egyénekkel és kisközösségekkel, akik önértelmezésükért és felszaba
dulásukért harcolnak, transzcendencia és spiritualitás utáni éhség, és a má
sik oldalról bizonyos menekülés a  világból a vallásos nyugalom gettójába;

— állam és egyház, állam és vallás viszonya, alkotmány és törvényhozás, 
„vallásos” vagy „semleges” vagy „szekuláris” állam;

— az egyház, illetve vallás és a nemzet, nép, törzs viszonya, a népegyházi 
vallásosság kiépülése; nehéz helyzetekben, üldözések idején a vallás szerepe 
m int népmentő intézmény;

— az alapvető értékek struktúrájának alakítása, különös tekintettel arra  
a kérdésre, melyik értékrendszert kívánja a társadalom  továbbadni a követ
kező nemzedékeknek a nevelés és oktatás segítségével.

E négy elem kölcsönösen függ egymástól, am int azt a következő semati
kus ábra jelzi:

VALLÁS / EGYHÁZ 
vallásos tényezők

jogi tényezők ^
ÁLLAM

történelmi, emberi 
tényezők

NEMZET (TÖRZS) KÖZÖSSÉG

ERKÖLCSI ÉRTÉKEK 
morális tényezők 
nevelés-oktatás-iskolarendszer



12 HARMATI BÉLA: A VALLÁS ÉS AZ ERKÖLCSI ÉRTÉKEK .. .

Azt m utatták a kutatások, hogy a négy tényező között bizonyos prioritások 
mutatkoznak az egyes államok életében. így például Indonéziában a „Panca- 
sila-állam” van az első helyen:

ÁLLAM  -------► NEMZET
XVALLÁS « » ERKÖLCSI ÉRTÉKEK

Japánban a nemzet áll az első helyen:
NEMZET *—----- * VALLÁS

* > <
ÁLLAM <=------► ERKÖLCSI ÉRTÉKEK

A Német Szövetségi Köztársaság sorrendje:

ERKÖLCSI ÉRTÉKEK ♦  

ÁLLAM *

VALLÁS

NEMZET (13)

A z egyház és a civil religion kapcsolatát vizsgálva először is azzal a kérdés
sel találjuk m agunkat szemben, mi az egyház sajátos küldetése, propriuma a 
társadalomban. A különböző teológiai és egyházi felfogások itt eltérnek egy
mástól.

Egyrészt találkozunk olyan véleménnyel, amelyik Istent úgy értelmezi, mint 
aki csupán az egyéni örök üdvösség ura, a keresztények feladatát pedig úgy 
határozzák meg, hogy arra  a „túlélés”, a jelen bűnös világ „túlélése” és va
lamiféle kegyes gettóba való húzódás a kötelező jellemző. Ennek a vélemény
nek kényelmes velejárója, hogy ezzel egyszerűen ki lehet térni a sokszor kel
lemetlen, sohasem egyértelm ű politikai és szociális feladatok realitásai elől. 
Ilyen „gettóm entalitást” a kívülről agresszív másféle világvallású környezet 
is rákényszeríthet az egyházra, am int erre példa lehet India, ahol mint Phul- 
bani tartom ányban, harcias idegenellenes hinduk, Swamy Laxmanananda 
Saraswathi hívei igyekeztek visszatéríteni a “hindu valláshoz a kereszténye
ket és a „Légy hinduvá, vagy hagyd el Indiát!” — jelszót alkalmazták. (14)

Másrészt a Német Szövetségi Köztársaság elemzése azt bizonyítja, hogy ha 
az egyház az evangéliumot mindenkihez szóló üdvüzenetként komolyan ve
szi, akkor ez nyílt egyházi form ákat követel, és ez a nyílt forma az állam
egyházi m últtal m ögöttünk m a a  népegyház, a „Volkskirche”. A népegyházi 
önértelmezés velejárója viszont, hogy a kereszténység elkerülhetetlenül a ci
vil religion folyam atában találja magát. (15)

Más országokban, így például Afrikában vagy Latin-Amerikában a társa
dalmi helyzet a rra  kényszeríti az egyházakat, hogy rendkívül komolyan ve
gyék a szociális és politikai környezetet. „A világ írja a napirendet az egyház 
számára!” — m ondja ez a teológiai felfogás, és a különböző ázsiai, afrikai és 
latin-am erikai ún. felszabad!tási teológiák adják a példát. (16)

Bizonyos, hogy eligazítási pontot jelent a terem tésről és Isten testté léte
iéről, az inkam ációról szóló bibliai üzenet. M anas Buthelezi afrikai evangé
likus teológus Dél-Afrikából ezt így fejezi ki: „A keresztény élet Krisztus ál
tal, uralma a la tt és hozzá igazodva valósul meg. Pia a keresztény élet valami
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más, mint emberi élet, akkor Krisztus testté léteiének nincs semmi jelentő
sége. A keresztény azonosság nem elvont, hanem konkrét realitás, amely 
szociális, gazdasági és politikai viszonyainkban gyökerezik. A Bibliából csu
pán a testté le tt Krisztust ismerjük, ebből következik, hogy a keresztény éle
tet csak akkor ism erhetjük meg, ha az formálja politikánkat, gazdaságunkat 
és társadalom politikánkat. A keresztény élet vagy megjelenik ezekben, vagy 
nincs sehol. Hamis annak a feltételezése, hogy csak akkor vagyunk keresz
tények, am ikor templomba megyünk vagy Istenhez imádkozunk. Ezek csu
pán fontos pillanatai az inspirációnak és a „feltankolásnak”, s ezeket nem 
szabad összetéveszteni a keresztény élet tulajdonképpeni dinam ikájával és 
szerteágazásával. Ha m erünk Krisztusért élni, akkor ezekre a struktúrákra 
keresztény befolyást kell gyakorolnunk.” (17)

Egyes egyházak közvetlenül bele tudnak szólni társadalm uk politikai éle
tébe, alakítani tud ják  a társadalom struktúráit, míg más országokban köz
vetítőkön keresztül tehetik ezt. Hogy az egyház m ennyire tud hatni a kör
nyezetében, az döntő módon függ attól, hogyan tevékenykednek tagjai, első
sorban a laikusok a társadalomban.

Egyes afrikai államokban a vallásos orientációnak különleges form áira buk
kanunk. Zimbabvéban Canaan Banana államelnök, korábban metodista lel
kész, ezt m ondta egyik beszédében: „ . . .  számomra a szocializmus a keresz
ténység legitim gyermeke. [ ...]  A mi szocializmusunk egyáltalán nem vallás
talan, hanem a vallást éthoszunk fontos részének tekintjük. [...]  Ezért mind
nyájunknak tudatában  kell lennünk azzal, hogy a szocializmus általunk kép
viselt form ájának el kell fogadnia az afrikai vallásosságot, és meg kell álla
pítania, hogy annak segítségével hogyan küszöbölhetjük ki a régebbi idők 
immoralitását. [ . . . ] ” (18)

Ugyanez érvényes Zambiára is, ahol Kenneth David Kaunda elnök az or
szág minden vallását felhívta a zambiai humanizmus nevében, hogy m un
kálkodjanak az emberek lelki és anyagi jólétén (19).

Ronald F. Thiem ann am erikai teológus viszont dilemmát lát egyházaink és 
a civil religion viszonyában: „A keresztény hit sohasem azonosítható vala
mely intézménnyel, ak ár egyházi, akár politikai is legyen az. Az evangélium
nak függetlennek kell lennie minden partikuláris társadalm i vagy kulturá
lis struktúrától, ha a kritika és a felszabadulás üzenete akar maradni. Na
gyon is világosan rajzolódik ki az am erikai és európai történelemből, hogy 
mekkora az olyan eltorzulási veszély, ha az evangéliumot túl szorosan kap
csolják egy nemzet vagy nép sorsához. [...]  Az egyháznak tudnia kell, mi
kor tám ogathatja saját nemzete polgári kegyességét és m ikor kell prófétai 
módon ítélkeznie arról.” (20)

Meg kell kérdeznünk itt, vajon valóban független lehet-e az evangélium 
„minden partikuláris társadalm i vagy kulturális struk túrátó l”, am int Thie
m ann azt véli. „Tiszta” formában ugyanis nem létezik keresztény hit és evan
gélium, csak úgy és olyan formában, amelyik beleágyazza azt egy bizonyos 
kulturális és történeti környezetbe, nyelvbe és társadalomba. Egy példát hasz
nálva azt gondolom, hogy az evangéliummal nem  úgy van, m int a Coca-Cola 
konszern, amelynek féltve őrzött titkos receptje van. E recept szerint állítják 
elő a kondenzátumot, és ezt küldik szerte a világba, ahol helyi vizet adnak 
hozzá, és kész a világon m indenütt egyforma ízű ital.

Sem a Vatikán, sem a genfi ökumenikus központ, de Canterbury vagy 
Konstantinápoly sem állít elő sűrített evangéliumot vagy teológiát, hogy azt
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a különböző helyi egyházak a maguk területén „honi vizekkel” vegyítve, 
azaz a helyi kultúra, történelem nyelvén univerzális ízű üzenetté tegyék. Az 
isteni és az emberi, az univerzális és a lokális, a véges és a végtelen valami
képpen együtt van, ott rejlik az életben és a történelemben az egyes egy
házaknál (in — cum — sub). A fő feladat m indnyájunk számára mindig 
ugyanaz: saját kontextusunk, környezetünk szeretettel és kritikával történő 
elfogadása, a történeti formában megjelent isteni üzenet, az evangélium le
fordítása korunk nyelvére, környezetére.

Az európai északi államok részére Ilkko-Tamperében, Finnországban 1983- 
ban rendezett konzultáció befejezésekor Arne Sovik a következőképpen fog
lalta össze a civil religion problem atikáját:

„1. Az emberi közösség és minden ember békéjének megőrzése a keresz
tények szívügye, akik feladata, hogy szeressék em bertársukat.

2. A nemzetek és kormányok olyan eszközök, amelyek ezt a célt előmozdít
hatják.

3. Ezeknek az intézményeknek a támogatása ezért keresztény kötelesség, 
ez nem csupán passzív engedelmességet jelent, hanem résztvállalást is az in
tézmények alakításában és alkalmazásában, hogy igazságot és békét m un
káljanak a világban.

4. A társadalm i intézmények és szervezetek azonban saját életüket élik. 
Nem csupán egyesek, hanem csoportok is hajlam osak arra, hogy önmagukat 
dicsőítsék, önállósuljanak és ne érezzék többé m agukat Isten teremtményei
nek. Elvárják, hogy imádják, tiszteljék és dicsőítsék őket.

5. Az egyháznak gondoskodnia kell arról, hogy egyedül Istent imádják és 
hogy az emberi intézményeket segítségül szolgáló eszközöknek tekintsék és 
ne abszolút értékeknek.” (21)

A civil religion teológiai megítélésének tudatosítania kell azt, hogy a civil 
religion legjobb esetben szociális rendet és kohéziót terem thet, a legrosszabb 
esetben azonban bálványimádássá fajulhat, am int erre a hitlerizmus adott 
példát. Az egyház a civil religiont néha kapcsolópontként használhatja, kü
lönben azonban profetikusán kell megítélnie. A tanulmányi folyamat során 
erősödött a résztvevők azon felismerése, hogy az egyházaknak mindenféle 
társadalmi rendszerben erős önkritikára és a társadalommal szemben pedig 
kritikai szolidaritásra van szükségük.

Az egyes országokban helyi csoportok, teológusok, történészek, szociológu
sok, filozófusok, társadalomtudósok által végzett fölmérés eredményeit re
gionális és kontinentális konferenciák m érték össze egymással, majd 1987. 
augusztus 31.—szeptember 5. között Bosseyben, Genf mellett, egy lezáró és 
az egész világra kitekintő konferencia fejezte be. Bár a m unkában és a végső 
értékelésben Magyarország sajátos fejlődési eredményei is elemzést nyertek 
Andorka Rudolf, Tomka Miklós és Varga Iván tanulm ányain keresztül —, 
minden kétség nélkül állíthatjuk, hogy hazánkban az egyházak és a társa
dalom viszonyának további elemzésére a civil religion elmélete segítségével 
nagy szükség lenne. (22)
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fSCHULEK TIBOR

Megkésett emlékezés az erdélyi magyar 
evangélikus egyház száz év előtti megalakulásáról

A köztudat azt tartja , hogy Erdélyben a m agyar reform átus vagy róm ai ka
tolikus, a szász evangélikus, esetleg katolikus, a rom án görögkeleti vagy görög 
katolikus, pontosabban keleti szertartású római katolikus vallású.*

Ez a tudat azonban hiányos, m ert van Erdélyben magyar anyanyelvű evan- 
gélikusság is. Igaz, hogy a 7 fallal védett városban és 250 erődtemplomos fa
luban élő szászság mellett 1886, illetve 1887 óta Brassó megyében mindössze 
11 gyülekezetből álló csángó m agyar esperesség van. Ez a szám idővel Er
délyben 20-ra, egész Romániában pedig Aradtól Bukarestig 30 gyülekezetre 
emelkedett.

A szász „Freitum ”-nak egy sereg faluja volt, részben román, részben ma
gyar jobbággyal. A száz városok m agyar jobbágya a cuius regio elve alap
ján  evangélikus volt, és nagyobb lélekszám esetén magyar papjuk is lehetett, 
természetesen a szász egyház keretében. Énekeskönyvük bizonyíthatóan a 
Zengedező Mennyei Kar, talán a költségesebb Üj Zengedező is. Papjaikat 
részben M agyarországról hívták, részben honiak voltak. Utóbbiak képzett
sége nem volt mindig teljes, amivel a szászok nem  törődtek (de a többi ma
gyar pap sérelmesnek érezte).

Legkésőbb 1843 óta éle közöttük az igyekezet, hogy a szászok gyámkodása 
alól szabaduljanak. 1874-ben M olnár Viktor hosszúfalusi lelkész mozgalmat 
indított a szász egyházkerületből való kiválás és önálló magyar evangélikus 
esperesség, illetőleg egyházkerületté alakulás érdekében. A m agyar vallás- és 
közoktatásügyi m iniszter (Trefort Ágoston) azonban a szász egyházi főható
ságot a m agyar esperességnek a szász kerület kötelékén belüli felállítására 
utasította.

1878. január 8-án a barcasági ev. m agyar egyházak utolsó gyűlésén, amit 
Molnár V iktor vezetett, egyhangúlag elhatározták, hogy az erdélyi szász 
egyházkerületből kiválnak, minél előbb önálló m agyar esperességgé alakul
nak és fölkérik a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztert, hogy ezt tá- 
gabb jogkörrel felruházni és valam ely közeli püspökség fennhatósága alá 
helyezni, esetleg független önálló egyházkerületté való alakulását engedé
lyezni szíveskedjék.

* Utóbbi felekezet tagjait a háború után a keleti blokk országaiban erőszakkal 
visszakényszerítették az ortodoxiába. Egyedül Magyarországon maradhattak meg. 
Csehszlovákiában valamelyest újjáalakulhattak az 1968-as események folyamán.
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A m inisztérium  csak több m int öt év m úlva reagál! Időközben Molnár Vik
tor m eghalt. 1883. május 3-án 9416. szám alatt kelt leiratban a m iniszter ki
fejti egyfelől, hogy az erdélyi szász egyházkerület kapcsán leendő kilépés 
ellen akadály nem forog fenn, másfelől, hogy ezen ügy törvényes elintézést 
csakis autonóm  úton nyerhet.

A dolgok egyelőre lassan haladnak. 1883. október 11-én Moór Gyula brassói 
lelkész lakásán 7 lelkész bizalmas jellegű kötelező egyességet köt:

„1. Tekintettel arra, hogy ág.h.ev. m agyar gyülekezeteinknek sikeres lelki 
gondozása és m agyar nemzeti szellemben való vezetése az illető papok ev. 
theológiai képzettségétől és hazafias m agyar érzületétől függ: határozzuk, 
hogy mától fogva minden m egürülendő papi állásba csakis teljes theológiai 
készültségű és tiszta m agyar érzületü lelkészt engedünk bejutni. A m iért is 
mindannyiszor, ahányszor ily egyén az erdélyi ev. születésű magyarok közül 
nem találkozik, — tekintet nélkül a szolgálati évekre, a magyarországi egyház 
kebeléből törekszünk közös megállapodás szerint alkalmas egyéneket válasz
tani.

2. Mivel a szászok, m int minden eddigi, úgy a legközelebbi 1883. október 
5-én ta rto tt brassói egyházmegyei gyűlés választásai által is m egm utatták, 
hogy a m agyar evangélikusokat csak m ostoha testvérekül tekintik: határoz
zuk, hogy az erdélyi ág.h. ev. m agyar gyülekezeteknek a szászok befolyásá
tól való függetlenitésére minden tőlünk kitelhetőt elkövetünk”.

3. Önművelésükre lelkészi kört alakítanak.
4. Elnök Mihályi Károly apácai lelkész, jegyző Fejér Gyula, pénztáros Moór 

Gyula brassói lelkész.
5. . . .  „ezen kötelező egyesség minden pon tját híven és lelkiismeretesen te l

jesítjük, létezésüket m inden a lelkészi körhöz nem tartozók előtt szorosan 
titokban ta r tju k ” . . .

1885. április 10-én a barcasági m agyar evangélikus gyülekezetek m integy 
100 képviselője jelenlétében m agyar evangélikus gyámintézet alakult szegény 
csángó gyülekezetek és tanuló ifjak segélyezésére. Az alapszabályok m eg
erősítését nem  a belügyminisztertől, hanem  a szász főkonzisztóriumtól kér
ték.

1885. augusztus 13-án a lelkészi kör Mihályi Károly elnöklete alatt Moór 
Gyulát Budapestre küldi, hogy az október elején tartandó egyetemes köz
gyűlés alkalm ával a tiszai kerülethez leendő csatlakozás ügyében az illetékes 
körökkel érintkezésbe lépjen.

(Mihályi Károly közben Kolozsvárt Szász Domokos reform átos püspöknél 
járt, Borcsa Mihály bácsfalvi lelkésszel és Koós Ferenc tanfelügyelővel ta 
nácskozott. Utóbbi reform átus vallású brassómegyei tanfelügyelő személye
sen, valam int az állami és községi tanítókon keresztül am ellett agitált, „hogy 
az egyházközségek a reform átus püspökséghez csatlakozzanak”. Hét lelkész 
feljelentésében arra kérte a vallás- és közoktatásügyi m inisztert, hogy Koós 
Ferencet „káros hittérítői működésétől tiltsa  el”. Szász Domokos erdélyi re
form átus püspök 1886. szeptember végén Hétfaluban főpásztori látogatást 
tartott.)

1885. vége felé a lelkészi kör 6 tagja, úm. Fejér Gyula, Horváth László, 
Masznyik Gyula, Moór Gyula, Örtel János, Papp György (tehát az elnök 
nélkül) döntő jelentőségű lépést határozott: új függetlenedési mozgalmat 
szervezett. Vezetőnek felkérte a lelkészek köztiszteletben álló legidősebb tag 
ját, Tatrang papját, Török Józsefet és Gödri János hosszúfalusi ügyvédet,
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megfogalmazta azt a felhívást, amely m int a tatrangi presbitérium  és na
gyobbik képviselet 1886. január 10-i határozata lesz a szervezkedés bázisa.

„A gyűlés mélyen átérezvén ezen ügy nagy fontosságát és végleges meg
oldásának égető szükségét, tekintettel arra, hogy egyházi állapotaink az er
délyi ág. hitv. ev. szász egyház fennhatósága alatt, a helyett, hogy javultak 
volna, napról napra rosszabbra fordulnak; m ert nyelvünk és nemzetiségünk, 
egyházkormányzati jogaink, anyagi gyarapodhatásunk, tudományos előreha- 
ladhatásunk, vallásos és erkölcsi életfejlődésünk elnyomatása egyre tart, sőt 
napról napra növekedik: egyhangúlag kimondja, hogy az erdélyi ág. hitv. ev. 
szász egyházkerület kötelékéből ezennel ténylegesen kilép '’ és [ . . .  ] az ezen 
határozathoz csatlakozó egyházközségek képviselői által mielőbb m egtar
tandó gyűlésre képviselőül a lelkész mellé a következőket kü l d i . . .

A küldendő képviselők összehívására tiszt. Török József lelkész és tek. 
Gödri János ügyvéd u rak  kéretnek fel.

Kikötés: az egyházakra az eddiginél nagyobb költség terhe ne essék!
A tatrangi felhívás lelkes visszhangra talált és 3 előző értekezlet u tán  1886. 

március 25-én Brassóban elkövetkezett a brassóvármegyei evangélikusok tör
ténelmi jelentőségű konventje. Ezen két javaslatot terjesztettek elő. Az egyik 
Mihály Károlyé, amelyet Masznyik Gyula nyújtott be, a másik Rombauer 
Emil főreáliskolai igazgató által előadott brassói javaslat. Mihályi javaslata 
röviden: külön m agyar ev. esperesség a száz püspökség, ha pedig ez nem 
lehetséges, akkor valam ely magyarországi evangélikus püspökség alatt. 
A brassói javaslat: m inden más kísérlet nélkül egyenesen a m agyarhoni ti
szai evangélikus püspökséghez való csatlakozást akarta. Kezdetben a több
ség Mihályi részén volt. Csak Brassó, Krizba és Pürkerec pártolta a tiszai 
kerülethez való csatlakozást. Azonban Rombauer Emil és Skita Mihály járás
bíró ragyogó érvei teljesen semmivé tették  Mihályi okoskodásait. Szavazás
kor csak hárm an szavaztak javaslata m ellett: Masznyik Gyula, Papp György 
és Borcsa Mihály, ő m aga még szavazás előtt haraggal eltávozott.

Az események tú l vannak a holtponton. Az 1886. szeptem ber 24-i esperes- 
ségi közgyűlés egyhangú végleges szerződést köt a Tiszai egyházkerülettel. 
Az 1887. január 13-i gyűlés elhatározza, hogy a gyülekezetek oszlassák fel 
eddigi presbitérium ukat és a szász rend szerinti „nagy képviseletet”, válasz- 
szanak új egyháztanácsot, tisztikart, eskessék fel a tiszai rendtartás szerint, 
és adják le szavazatukat az esperesre. Ez m indenütt sim án m egtörténik mi
nimális személyi változással, csak a gocsmánokat hívják ezentúl egyházfi
nak. Főesperessé egyhangúan az idős Török József ta trang i lelkészt választ
ják, aki azonban még beiktatása előtt lemond. A második választásnál igényt 
ta rt  Mihályi Károly, eddigi alesperes. „Amint a természetben nincsen ugrás, 
úgy a főesperes-választásnál sem lehet az alesperest mellőzni.” Mégis 10 gyü
lekezet Moór Gyula brassói lelkészt választotta. (Apáca Örtel János krizbai 
lelkészre szavazott.)

E mellőzésnek súlyos, sajnálatos, sőt szégyenletes következményei lettek, 
amelyek az annyira óhajto tt függetlenedés örömét üröm m el keserítették és 
Czékus püspöknek is sok bosszúságot okoztak. „Mert am ely ügynek nem  Mi
hályi K árolyt állították élére, ellenségévé lett annak!”

Első lépése egy állítólag az apácai egyház közgyűlésével 1887. m ájus 30-án 
hozatott határozat volt, amely szerint óhajtja a magyar evangélikus esperes
ség felállítását, de az ne a tiszai, hanem  a szász egyházkerület főhatósága 
alatt álljon. Leendő fölállítását a szász főkonzisztóriumtól kérni fogja, azon
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esetre pedig, ha e kérelme eredménytelen m aradna, az egyházközség — ki
mondván hitelveinek fenntartása m ellett a protestáns uniót — az erdélyi re
formátus egyházkerülethez fog csatlakozni.

Ezt a határozatot a három hónap előtt a tiszai rend szerint lelkesen ú jjá 
szervezett közgyűlés hozta! Miháyi megküldi a határozatot Czékus István ti- 
szakerületi püspöknek, a Brassó megyei m agyar egyházaknak, felhíván eze
ket a szász egyház főhatósága alá leendő visszatérésre.

Pedig a m. kir. korm ány 1887. április 2-i m inisztertanácsi ülésén már jóvá- 
hagyóan tudom ásul vette a brassói magyar evangélikus egyházmegye meg
alakulását.

Egy 1887. július 20-án ta rto tt esperesi közgyűlés behatóan foglalkozik 
Apáca és Mihályi dolgával. Egyhangú határozata:

1. Apácát nem hajlandó kötelékéből kibocsátani.
2. M ihályinak június 13-án Czékus püspökhöz intézett lelkiism eretlen fel- 

terjesztését, m int a valósággal ellenkezőt, felháborodással visszautasítja.
3. Skita Mihály járásbíró enöklete alatt fegyelmi bizottságot küld ki, de 

annak működése előtt a főesperes az ellentéteket igyekezzék békés úton ki
egyenlíteni.

Minden békéltetési igyekezet, Czékus püspök határozott kívánsága meg
hiúsul. Az Apácára írt hivatalos levelek válaszolatlanok m aradnak, utóbb fel- 
bontatlanul visszaküldetnek.

Közben jön az értesítés a vallás- és közoktatásügyi m inisztertől: „Ö csá
szári és apostoli királyi Felsége f. év augusztus 22-én Schönbrunnban meg
erősíteni m éltóztatott az erdélyi brassómegyei ág.h. evangélikus m agyar ajkú 
tizenegy, névszerinti Hosszufalu, Bácsfalu, Türkös, Csernátfalu, Tatrang, Zaj- 
zon, Pürkerec, Apáca, Krizba, Ú jfalu és Brassó-Bolonya egyházközségeknek 
az erdélyi ág. hitv. ev. egyházkerület kapcsolatából kiválása és a tiszai ág. 
hitv. evangélikus egyházkerülethez való csatlakozása tárgyában [ . . .  ] az em
líte tt egyházkerületi közgyűlés határozatát azon részének kivételével, mely a 
házassági felm entvényekre és a házassági törvényszékek szervezésére vo
natkozik.”

Mihályi az erről szóló esperesi értesítést is felbontatlanul küldte vissza. 
Végleg szakított az esperességgel. Dicstelen fegyelmi ügyének részleteivel, 
Teutsch szász püspökhöz intézett leveleivel kár behatóbban foglalkozni. Mégis 
annyit, hogy a fegyelmi bizottság csak rendőri karhatalom  segítségével tudta 
a lelkészi hivatal iratait, kellékeit megszerezni; a gyülekezet egyáltalán nem 
akart a m agyar esperességtől elszakadni, sőt a panaszok tömegével vádolta 
papját. Hivatalától, fizetésétől felfüggesztették. Közvetlenül karácsony előtt 
Fejér Gyula pürkereci lelkész kapott helyettes lelkészi megbízást.

1888 januárjában Kolozsvárt Siculuc Verus álnéven „Székely kitelepítés” 
című röpirat jelent meg, amelyet ham arosan egy II. füzet is követett. Szer
zője Mihályi Károly, célja a brassói m agyar egyházmegyét népszerűtlenné 
tenni, esperesét, ügye több buzgó harcosát, Skita Mihály járásbírót, Deák 
Sándor, Masznyik Gyula lelkészeket, Rombauer Emil brassói főreáliskolai 
igazgatót meggyűlöltetni, saját hom lokára m ártírkoszorút fonni.

Ez az utolsó adat, am it Apáca volt papjáról, az egyházmegye volt alespere- 
séről, gyámintézete elnökéről tudunk.

De nagyon érdemes még számba venni, hogy királyi elhatározásból a szá
szoknak 1861 óta nyújto tt évi 160 000 forint államsegélyből ezután évi 654 ft. 
44 krt, bizonyos levonás megszűnte után 688 ft. 88 k rt fog a brassómegyei
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evangélikus magyar egyházmegye kapni. A szászok által a magyar gyüleke
zeteknek 27 év alatt ju tta to tt segély összege a töredékét sem teszi ki annak, 
am it most esztendőnként fognak kapni.

Az az aggodalom tehát, hogy a tiszai kerülethez való csatlakozás több köz
teherrel fog járni az eddiginél, nem vált be, sőt! Azt a feltételt viszont, amit 
a kerület és az egyetemes egyház m egadott volna a házassági felm entés és 
bíráskodás dolgában, az állam nem engedélyezte.

Czékus István rozsnyói lelkész, tiszakerületi püspök, Túróczy Zoltán nagy
apja örülhetett, amikor nemzetiségi problém ákkal terhelt kerülete egy egész 
m agyar esperességgel erősödött. Annál több fájdalm at okozhatott neki, hogy 
főpásztorságát új megyéjében fegyelmi intézkedéssel, felfüggesztéssel, igazoló 
jelentésekkel kellett kezdenie.

*  * *

Egy 1886. m ájus 20-án kelt névtelen röpirat, amely kemény szavakkal vá
dolja a brassói szász al- és szebeni főkonzisztóriumot, a Brassó város mint 
földesúr zsarnoksága alá dobott m agyarságot 30 000 főre teszi. Ez a szám 
azonban csak akkor nem túlzás, ha Erdély összes szász városának magyar 
jobbágyaira vonatkozik. Mert egy 1956. évi (kerekített) magyar adat szerint 
a 11 brassómegyei m agyar gyülekezet létszáma összesen 13 000—13 200 fő. 
Akkor az egyéb falvakban elszórtan élő m agyarokkal együtt sem lehettek 
többen Brassó megyében az önállósodáskor 15 000 főnél.

A gyülekezetek és lelkészeik névsora az utolsó szabadulási mozgalom in
dulásakor :

Apáca
Bácsújfalu
Brassó-Bolonya
Barcaújfalu
Csernátfalu
Hosszúfalu
Krizba
Pürkerec
Tatrang
Türkös
Zajzon

Mihályi Károly alesperes
Borcsa Mihály
Moór Gyula
Horváth László
Kiss Árpád
Masznyik Gyula
ö rte l János
Fejér Gyula
Török József
Deák Sándor
Papp György
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A szülőföld búcsúja 
Weöres Sándortól

Amit írok, az a Kemenesalja búcsúja.
„Jó volt hallgatni a kutyám  valam ennyi bölcsességét, a közelgő zivatarról, 

az el nem  múlható napsütésről, s a gyógyíthatatlan éhségről, amely egyetlen 
kosárba rak ja  mind e világot. Az erdő széléről, ahol nyulak futkosnak ki-be, 
csak el kell kapni. Azóta sok palánk elkorhadt, sok zsombék kiszáradt, ren
geteg nagyváros épült, vágóhidakkal, csörgő vérrel. Ma m ár m inderről és a 
kutyám ról sem tudom, hova fülel, kire ugat, m erre hallgat.” (Weöres Sándor: 
Voltunk)

Én sem nagyon tudom, hogy mindez kire ugat és m erre hallgat. De most a 
Kemenesalja búcsúzását írom, ahol még — ha odafigyelek —, hallani lehet 
a kutyám  bölcsességét. Az otthon búcsúzását írom, ahol azóta elkorhadtak a 
palánkok, m egfogyatkoztak a zsombékok, de a kutyák azért még ta rtják  m a
gukat.

Nem tudom, mikor találkozott az itteniekkel utoljára. Messzire került. De 
1987 augusztusában, Szent István napján, Szentendrén biztosan találkoztak. 
Csak nem vették észre. Feleségébe karolva lépkedett beszéd nélkül. Szembe 
velük asszonyok jöttek, innen, Kemenesaljáról. Eljöttek a papjukkal, hogy 
lássák Esztergomot, Visegrádot, Szentendrét.

Elmentek egymás m ellett, nem tud tak  egymásról: egy öregem ber a párjá
val, és vidéki asszonyok, hajót, Dunát, színes házakat bámulva. Mégis azt 
hiszem, hogy azon az ünnepi D una-parti sétányon, az elegáns külföldiek és 
az otthonos pestiek között, ők voltak azok, akik egymáshoz illettek.

Az egyik oldalon az öreg parasztasszony, aki m egtapogatva a visegrádi vár 
köveit, így szól a mellette állóhoz: — M ilyen régiek ezek a kövek! Biztosan
a kőkorszakból valók.

A másikon a költő, aki hasonló áhítatta l érin ti a világot.
Elmentek egymás m ellett, mégis ők tartoznak  igazán össze. M ert az a vár

követ tapogató öregasszonykéz és a vers felcserélhető. Mégis elmennek egy
más m ellett: az asszonyok, akik nem ismerik, de tud ják  a „megsebzett föld 
énekét”, és a költő, akit megsebez a föld éneke.

A Kemenesalja búcsúját írom, a gyerm ekkor tájaiét, néhány öregembe
rét, akik emlékeznek még az úrfira. Erdőszélek búcsúznak m eg galagonya
bokrok, kutyák, a bölcsességet még őrizők, kapás öregasszonyok, kiknek ar
cában, ha halványabban is, de még Krisztus-szem világít.

Az óhaza elbúcsúzik a fiútól.
Weöres Sándor hazatért. Elengedjük Isten nevében.
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Ökológia és erkölcs

Korunk ökológiai válságának leküzdése elsősorban politikai feladat. A kör
nyezet és a term észet védelméhez mind országos, m ind globális szinten első
sorban megfelelő törvényekre és előírásokra, valam int ezek szigorú b e tartá 
sára, ha kell, kikényszerítésére van szükség. Levegőtisztasági, víz- és ta la j- 
védelmi, toxikológiai, sugárvédelmi és hasonló törvényeket kell hozni, a tö r
vények megszegőit szigorúan meg kell büntetn i, s így vissza lehet szorítani 
a környezetszennyező ipari, mezőgazdasági és fogyasztói tevékenységeket.

Ám az ökológiai problém ák jogi és politikai megoldása csak akkor lehet 
eredményes, ha legalábbis nagy vonásokban összhangban van a jogi és poli
tikai norm áknak alávetett emberek erkölcsiségével. Ellenkező esetben az em
berek állandóan kibúvókat és „kiskapukat” fognak keresni, s minden ügyes
ségüket és leleményességüket a törvények és előírások kijátszására fogják 
fordítani. Ezért nem fölösleges dolog fe ltá rn i az ökológiai válság erkölcsi vo
natkozásait, és felvetni a kérdést, hogy nincs-e szükség az ökológiai problé
mák megoldásához erkölcsi m egújulásra is, a jogi és politikai eszközök al
kalmazásán túl.

Az etikusok és filozófusok között napjainkban nagy viták folynak arról, 
hogy a m odern társadalm ak alapjául szolgáló erkölcsiségnek melyek azok az 
elemei, amelyek az ökológiai válságot előidézték és amelyeket a válság le
küzdése érdekében revideálni kell. Sokan azt tartják , hogy a mai válság fő 
öka épp a zsidó—keresztény vallási és erkölcsi hagyomány antropocentrikus 
szemlélete, amely szerint a terem tés középpontja az ember, minden az embe
rért van, s az embernek az a dolga, hogy uralkodjék a természet felett. M ár
pedig sok öko-filozófus szerint a mai term észetrom bolás legmélyebb oka épp 
a dom inium  terrae, a Föld feletti uralom  bibliai parancsa: „ .. .tö ltsé tek  be 
a földet és vonjátok uralm atok alá; uralkodjatok a tenger halai, az ég m ada
rai és m inden állat fölött, amely a földön mozog” (lMóz 1,28). Mert a term é
szet feletti uralom ra törekvő ember csak a saját érdekeire és szükségleteire 
van tek in tettel — m ondják ezek az öko-filozófusok —, ezért elhanyagolja a 
többi te rem te tt lény igényeit, és szűklátókörű, antropocentrikus önzésével 
tönkreteszi a természetet.

Nem kívánok itt hosszasan foglalkozni azzal, hogy mennyire jogos az úgy
nevezett zsidó—keresztény antropocentrizm us fenti bírálata. Csak röviden 
utalok arra , hogy a dom inium  tarrae bibliai parancsa nem a term észet leigá
zására, a term észet feletti despotikus uralom ra szólítja fel az embert, hanem
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épp ellenkezőleg arra, hogy a földet „m űvelje és őrizze” (lMóz 2,15). Ahogy 
a deutero-kanonikus Bölcsesség könyvében olvashatjuk: „szentségben és igaz
ságban igazgassa a világot” (9,3), m ert csak így tehet eleget alapvető meg
bízatásának, hogy közösségben legyen a szent Istennel, akinek képmására te 
rem tetett és akihez hasonlóvá kell válnia: „legyetek szentek, m ert én, az Űr, 
a ti Istenetek szent vagyok” (3Móz 19,1). De ha így áll a dolog, akkor nap
jaink ökológiai válsága ta lán  nem annyira a zsidó—keresztény hagyomány 
antropocentrikus természetszemléletének következménye, hanem sokkal in
kább annak, hogy nem „szentségben és igazságban igazgatjuk a világot”, 
másképpen: hogy a m odern társadalm ak és gazdaságok működésében vajmi 
kevéssé érvényesülnék a zsidó—keresztény hagyom ány erkölcsi elvei. E fel
tevést egyébként az is valószínűsíti, hogy az ökológiai válságba torkolló mo
dern tudományos, technikai és gazdasági fejlődés m aga is annak a szekulari- 
zációs folyam atnak a term éke, amelynek során az európai ku ltúra kezdett le
válni a kereszténységről.

De ha nem  a kereszténység erkölcsi elvei, akkor miféle elvék vezérlik a 
modern szekularizált társadalm ak embereinek erkölcsi m agatartását? Mint 
ismeretes, a szekularizáció abban áll, hogy a társadalm i élet egyes területei 
— a politika, a gazdaság, a tudomány, a m űvészet stb. — egymás után ki
válnak a kereszténység befolyása alól és autonóm törvényeket kezdenek kö
vetni. E folyam at részéként az újkori filozófusok autonóm, az isteni kinyi
latkoztatástól független etikákat is megkíséreltek kidolgozni, amelyek közül 
az értelmes önzés különböző elméletei le tték  a legbefolyásosabbak: a modern 
társadalm akban az em berek többsége az értelm es — vagy olykor kevésbé 
értelmes — önzés erkölcsi álláspontjára helyezkedik.

Elméletileg ezt az etikát olyan gondolkodók dolgozták ki, m int Spinoza 
vagy a felvilágosodás etikusai, Holbach és Helvetius, de ehhez a típushoz ta r
tozik a 19. században keletkezett utilitarizm us is. Az értelmes önzés alapelve 
úgy szól, hogy ha az em ber ésszerűen, racionálisan követi a saját érdekeit, 
akkor ezzel autom atikusan az erkölcsi jót, a közjót is szolgálja. Azért nem 
hazudunk, m ert ha ra jtakapnak  a hazugságon, akkor elveszítjük szavahihető
ségünket, ami viszont ellentétben áll tulajdon érdekeinkkel. Ha megígérünk 
valamit, akkor saját érdekünk kívánja, hogy teljesítsük ígéreteinket, külön
ben elveszítenénk mások bizalmát, amivel saját m agunknak okoznánk kárt. 
Saját érdekünk az is, hogy másokkal szemben jóindulatúak és segítőkészek 
legyünk, m ert ha segítünk másoknak, akkor rem élhetjük, hogy mások is se
gíteni fognak nekünk. így  vezetik le ezek a gondolkodók az erkölcsi eré
nyeket az értelmes önzésből; felfogásuk szerint gonoszul cselekedni egysze
rűen annyi, m int rosszul kalkulálni. A szabadversenyes kapitalizmus műkö
dése a gyakorlatban is igazolni látszott ezt az etikát: a politikai gazdaságtan 
klasszikusai, Adam Sm ith és követői úgy vélték, hogy a piacon egy „látha
tatlan  kéz” úgy hangolja össze az egyéni és társadalm i érdekeket, hogy valaki 
akkor szolgálja leginkább a közjót, ha kizárólag saját hasznát keresi.

Ma m ár tudjuk, hogy az értelmes önzés ideológusainak nem volt igazuk, 
m ert szép számmal akadnak olyan szituációk, am ikor a saját érdekünk 
szempontjából az ésszerű,, ha az erkölcsileg rosszat választjuk. Ilyen például 
az az eset, am ikor a másik, akinek kárt okozunk vagy akivel szemben jog
talanságot követünk el, gyengébb, m int mi, és ezért nem tud  védekezni a 
jogtalanság ellen. Vagy ilyen az az eset, ha bizonyosak lehetünk abban, hogy 
a jogtalanság, amit elkövetünk, nem derül ki. Könnyen meg lehet viszont
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m utatni, hogy a mai ökológiai és társadalm i problémák szorosan összefügg
nek az értelm es önzés logikájával, sajátos „ésszerűségével”.

A gazdálkodó vállalatok szempontjából például az ésszerű, ha a költségei
ket m inimalizálják, am inek az egyik bevett módja az, hogy a tevékenységük
kel együtt járó káros m ellékhatásokért senkinek sem fizetnek jóvátételt, ha
nem az így keletkező költségeket egyszerűen áthárítják  másokra. Így pél
dául az egyes vállalat szám ára ésszerű, hogy különféle prémiumokkal és ösz
tönzőkkel rövid távon növelje a m unkaerő teljesítm ényét, mindaddig, amíg 
az ezzel együttjáró  költségeket — a m unkások egészségromlásának te rh e it — 
át tud ja hárítan i a m unkásra, családjára vagy a társadalom ra. Ugyanígy a 
vállalatok számára egy bizonyos term elési tevékenység gazdaságilag nyere
séges, tehát ésszerű lehet mindaddig, am íg az általuk okozott ökológiai károk 
(víz-, lég- és talajszennyezés, lárma stb.) költségeit á t tud ják  hárítani a tá r 
sadalomra. M árpedig napjaink súlyos ökológiai problémái — az erdőhalál, az 
ózonréteg pusztulása, a Föld légkörének veszélyes felmelegedése stb. — v a
lam iképpen m ind azzal függnek össze, hogy a gazdálkodó vállalatok vagy 
akár a fogyasztók nem számolnak tevékenységük távolabbi, káros m ellékha
tásaival, hanem  azok terhe it és költségeit egyszerűen áthárítják  m ásokra, 
akik nem  tudnak  azok ellen védekezni, m ert vagy gyengébbek, m int a kár
okozók; vagy nem eléggé szervezettek ahhoz, hogy jogos érdekeiket érvénye
sítsék; vagy kiskorúak (vagy még meg sem születtek) és ezért semmit sem 
tehetnék az ellen, hogy elődeik egy m ár-m ár lakhatatlan bolygót hagynak 
nekik örökségül. A m odern politikai gazdaságtan őszintébb — vagy ciniku- 
sabb? — képviselői, így például Keynes, világosan megmondták, hogy a gaz
dasági haladás csak akkor valósulhat meg, ha az em ber önző szenvedélyei 
— a kevélység, az irigység és a fösvénység — felszabadulnak a hagyományos 
bölcsesség és a vallás gyámkodása alól. Nos, az önző szenvedélyek szabadjára 
eresztése valóban hihetetlen gazdasági fejlődést eredményezett, ám ha azt 
nézzük, hogy ennek ára a természet m ár-m ár katasztrofális lerombolása, ak
kor teljesen jogos a kérdés, hogy nem tú l magas-e az ár?

Ezen a ponton érdekes megemlíteni, hogy a Biblia — amely erkölcsileg ha
tározottan elítéli az önzést, a gazdaság és a hatalom gátlástalan hajszolását — 
szoros összefüggést lát az em ber erkölcsi m agatartása és a természet állapota 
között. A Biblia szerint az ember bűne egészen konkrét módon befolyásolja 
a term észeti környezetet is. A bűnbeesés u tán Isten átka sújtja a földet: 
„Átkozott lesz a föld m iattad. Fáradsággal szerzed meg ra jta  táplálékodat 
életed m inden napján. Tövist és bo jto rján t terem  számodra, a mező füvét 
kell enned” (lMóz 3,18).A vízözönnél is azt látjuk, hogy az ember vétkezik, 
de bűne m ia tt nemcsak ő bűnhődik, hanem  vele szenved az egész term észet 
is. Mózes törvénye is beszél az ember erkölcsi m agatartása és a term észet 
állapota közti kapcsolatról: „Ha nem hallgatsz az Űr, a te Istened szavára, 
lelkiism eretesen szem előtt tartva parancsait és törvényeit, amelyeket ma 
adok neked, akkor utolérnek és teljesednek ra jtad  m indezek az átkok: . . . Sok 
magot szórsz a földbe, de keveset takarítasz  be, m ert felfalja a sáska. Szőlőt 
telepítesz, gondozod, de borod nem lesz sem meginni, sem elraktározni való, 
m ert a féreg elpusztítja. Földeden m indenfelé lesznek olajfáid, de nem  kened 
meg m agad olajjal, m ert az olajbogyók lehullanak” (5Móz 28,15. 38—40).

A prófétai könyvekből az is kiderül, hogy mi a voltaképpeni rendeltetésük 
az ilyen eseményeknek. Ha Isten szárazságot vagy valam i más csapást bocsát 
a földre, nem  azért teszi, hogy tulajdon m űvét elpusztítsa. Isten nem  a földre
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és a ra jta  lévő élőlényekre haragszik, hanem  az ember bűne ellen kíván fel
lépni, a gonoszságot ak arja  feltartóztatni: a természet rom lása figyelmeztető 
jel, amely m egtérésre szólítja fel az em bert. Ha pedig az em ber megtér, ak
kor a próféták szerint nem  marad el Isten áldása sem, amely az em ber és 
term észet közti harm óniát is helyreállítja: „Folyókat fakasztok a kopasz dom
bokon, és forrásokat a völgyek ölén. A pusztaságot tóvá változtatom, vizek 
forrásaivá a kiaszott földet. A sivatagban cédrust növesztek, akácot, m irtuszt 
és o lajfát” (Ézs 41, 18—-19).

A fentiekben am ellett próbáltam  érvelni, hogy az ökológiai válság nem a ke
resztény erkölcs ilyen vagy olyan sajátosságának — például antropocentrikus 
szemléletének — következménye, hanem  inkább azzal hozható kapcsolatba, 
hogy a szekularizáció folyamán a m odern társadalm ak eltávolodtak a ke
resztény erkölcsi hagyománytól. Ez azonban nem ok semmiféle keresztény 
önelégültségre. Hiszen másfelől mégiscsak tény, hogy az a tudományos, tech
nikai és gazdasági fejlődés, amely napjaink  ökológiai válságát létrehozta, 
annak a nyugati civilizációnak a term éke, am ely több, m in t ezer éven á t ke
resztény civilizáció volt. Ha tehát ez a fejlődés végbemehetett és az ökoló
giai válság bekövetkezhetett, akkor ebben szerepet játszottak a keresztény
ségnek egyes torzulásai és vétkei is. A szekularizáció eredm ényeként a vallás 
nagy m értékben individualizálódott és spiritualizálódott; azaz: oly m értékben 
vált magánüggyé, hogy a vallás a lélek és Isten intim viszonyára, valam int a 
személyes emberi kapcsolatok körére korlátozódott, ami pedig ezen kívül 
esett (a gazdasági élet, a politika, a társadalom  világa), az a vallástól füg
getlen, „profán” életszférába sorolódott be. Abba a profán szférába, ahol az 
em bernek — e szekularizálódott kereszténység szerint — nem  a vallás tö r
vényeit és előírásait kell követnie, hanem  az egyes életterületek saját, világi 
törvényeit (a gazdasági életben a piac törvényeit, a politikában a pártérde
keket, a technikában a hatékonyság növelésének szempontjait stb.). Így állt 
elő az a furcsa helyzet, hogy vallási és erkölcsi szempontból semlegessé, kö
zömbössé vált (keresztény emberek szemében is) az, ami a gazdaság és a 
technika „profán” világában történik, s ez vezetett a gazdasági és technikai 
fejlődés súlyos „m ellékhatásaihoz”, globális ökológiai válsághoz.

Örvendetes dolog, hogy a keresztény gondolkodás szükséges revíziója világ
szerte megkezdődött. A különböző keresztény felekezetek tag jai egyre többen 
ismerik fel, hogy a keresztény felelősség nem  korlátozódik a lelkiségre és a 
m agánéletre, hanem m agában foglalja a társadalm i igazságosság megterem 
tésének, a béke biztosításának és a terem tés megóvásának nagy, politikai 
feladatait is. Ennek a felismerésnek a jegyében javasolta 1983-ban az Egy
házak Világtanácsa a különböző kersztény felekezetek egyetemes békezsina
tának összehívását. Időközben a zsinat előkészítése — a „zsinati folyam at” -— 
meg is kezdődött. Nagy lendületet adott e folyam atnak a kiváló német fizikus 
és filozófus, Carl F riedrich von Weizsäcker, aki 1986-ban Die Zeit drängt (Az 
idő sürget) című könyvében elsőként vázolta fel részletesen a tervezett zsi
nat program ját, s javasolta, hogy a zsinat m unkájába a béke mellett vegyék 
fel az igazságosság m egterem tésének és a  terem tés megóvásának kérdéskörét 
is. A keresztények „világgyűlése” felé vezető ú ton  fontos állomás volt Bázel, 
ahol 1989. m ájus 15. és 21. között az Európai Egyházak Konferenciájának és 
az Európai Katolikus Püspöki Konferenciák Tanácsának rendezésében öku
menikus összejövetelt ta rto ttak  a béke és az igazságosság témakörében.
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A nyugati magyar irodalom

A nyugati m agyar irodalom (nevezik emigrációs irodalom nak is) nagy tö r
ténelmi kataklizm ák eredm ényeként született. A második világháborút kö
vető évtizedekben — közvetlenül a háború után, a „koalíciós korszak” alko
nyán vagy 1956 késő őszén számos magyar író telepedett le, illetve kezdte el 
írói pályáját a nyugati világ országaiban. Irodalmi csoportosulások, folyó
iratok és könyvkiadók léptek színre, igen tagolt, szüntelenül alakuló és ered
ményekben is gazdag irodalm i élet született. Ennek az irodalomnak lénye
ges jegye, hogy a „diaszpóra” nehéz körülm ényei között működik, s ezek a 
körülmények csak igen nagy áldozatok árán  teszik lehetővé az állandó in
tézmények kifejlődését. Ez a helyzet okozza, hogy noha szinte állandóan ala
kultak ilyen intézmények — egy könyvészeti felmérés közel ezer nyugati 
magyar folyóiratról és lapról tud  —, csak igen kevés volt képes arra, hogy 
tevékenységét állandóvá tegye. Az irodalm i folyóiratok és könyvkiadók igen 
nagy többsége gyorsan elvérzett az emigráció mostoha viszonyai között.

A nyugati magyar irodalom a legkevésbé sem alkot egységes, homogén 
tömböt, politikai színképe is igen nagy változatosságot m utat. Képviselői kö
zött m egtalálhatók a két világháború közötti irodalmi konzervativizmus hí
vei, a Nyugat mozgalmának egykori tagjai, a „harm adik ú t” politikáját h ir
dető népi írók, a polgári radikálisok, a szociáldemokraták, sőt az egykori 
kommunisták, m int ahogy természetesen annak is különleges szerepe és je
lentősége van, hogy ki m ikor — 1945-ben, 1948-ban vagy 1956-ban — hagyta 
el az ország területét. Emellett számtalan olyan m agatartás-változat tapasz
talható, am ely meghatározza a nyugati világban élő m agyar író és a szülő
haza viszonyát: akadnak jelentékeny írók, például M árai Sándor, aki m ind
máig távol ta rtja  m agát a hazai szellemi élettől, s akadnak, például Cs. Szabó 
László vagy H atár Győző, akik helyet ta lá ltak  ebben az életben, legalább m ű
veikkel, am elyek természetesen a m agyar irodalom elidegeníthetetlen értékei. 
Kétségtelen, hogy az utóbbi másfél évtizedben — részben az Anyanyelvi 
Konferenciák keretei között kialakult párbeszéd hatására, részben a hazai 
és a nyugati magyar irodalmi élet szervesebb kapcsolatainak következménye
ként — azok váltak a nyugat-európai és tengerentúli magyar szellemi élet 
hangadóivá, akik a kölcsönös megértés, az együttműködés fontosságát hirde
tik. Még akkor is, ha máskülönben erős bizalm atlansággal és bírálattal szól
nak a magyarországi politikai berendezkedésről s ennek következményeiről. 
Különösen az emigráns irodalom „derékhada”, az úgynevezett 56-os nemze-



POMOGÁTS BÉLA: A NYUGATI MAGYAR IRODALOM 27

dék kész arra, hogy párbeszédet folytasson a hazai kulturális élettel, de a 
nagytekintélyű idősebb írók közül is számosán rendezték kapcsolataikat a 
szülőhazával.

Az emigráció több m int négy évtizedes története során igen sok újság, fo
lyóirat, könyvkiadó és irodalm i társaság alakult, ezek nagyrésze azonban idő
közben megszűnt. A jelenben a nyugati magyar szellemi élet legnagyobb 
tekintélyű fóruma a Borbándi Gyula és M olnár József szerkesztésében Mün
chenben megjelenő Űj Látóhatár című folyóirat, amely egyaránt nyilvános
ságot ad a népi mozgalom eszméin nevelkedő, és a polgári liberális eszménye
ket követő írástudók műveinek. Állandó m unkatársai közé olyanok tartoz
nak, m int H atár Győző, Gombos Gyula, Sztáray Zoltán, Illyés Elemér, Kab- 
debó Tamás, Sárközi M átyás, Czigány Lóránt és A lbert Pál — tehát nemcsak 
„szépírók”, hanem tudósok és irodalomkritikusok is. Mellette a Rómában 
Békés Gellért szerkesztésében megjelenő Katolikus Szemle, a Méray Tibor 
szerkesztette párizsi Irodalm i Újság és Mózsi Ferenc folyóirata: a chicagói 
Szivárvány gondozza az emigrációs irodalm at. Az ugyancsak párizsi Magyar 
Füzeteknek, a Bécsi Naplónak és a Münchenben m egjelenő Nemzetőrnek in
kább tudományos, illetve publicisztikai jelentősége van. Párizsban jelenik 
meg a M agyar Műhely című avantgárd folyóirat, szerkesztői Bujdosó Alpár, 
Nagy Pál és Papp Tibor a kísérletező, vizuális irodalom hívei. A müncheni 
Motolla a fiatal értelmiség törekvéseit képviseli. A könyvkiadók sorában a 
müncheni Aurora és Herp kiadókat, a Svájci Magyar Irodalm i és Képzőmű
vészeti Kört, a washingtoni Occidental Presst, Püski Sándor New York-i 
Corvin kiadóját és Mózsi Ferenc chicagói Framo kiadóját kell említenünk. 
A Magyar Műhely, a londoni Szepsi Csombor Kör és a hollandiai Mikes Ke
lemen Kör ugyancsak fontos könyveket ad közre.

Külön kell szólni a berni székhellyel működő Európai Protestáns Magyar 
Szabadegyetem kiadói tevékenységéről, amely éppen az elm últ esztendőkben 
talán a legnagyobb m unkát végezte el. Négy testes kötetben jelentette meg a 
nyugati m agyar költészet, elbeszélő irodalom, esszéirodalom és tanulm ány- 
írás antológiáit, közreadta Mikó Imrének, az erdélyi m agyarság 1918 és 
1940 közötti történetével foglalkozó művét, Bibó István tanulm ányainak négy 
kötetét s legutóbb Ordass Lajos püspök m unkáinak három  kötetét, amelyek 
közül az első tanulm ányokat, cikkeket és beszédeket, a második és harm adik 
önéletrajzi írásokat közöl. Ennek a kiadványnak a gondozója a bécsi magyar 
evangélikus lelkész: Szépfalusi István volt. Ugyancsak ez az intézmény ren
dezte sajtó alá Ravasz László reform átus püspök válogatott írásainak köte
tét is.

Fontos kultúraszervező szerepe van a különféle értelmiségi és irodalmi 
társaságoknak. Ezek sorában a Szépfalusi István által vezetett bécsi Borne
misza Társaságot, a hollandiai Mikes Kelemen Kört, a londoni Szepsi Csom
bor Kört, a párizsi M agyar Műhely Munkaközösségét, az Amerikai M agyar 
Baráti Közösséget (Itt-O tt Kört) kell em lítenünk, és term észetesen hasonló 
m unkát lát el a Svájci M agyar Irodalmi és Képzőművészeti Kör, a katolikus 
Pax Romana és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem is, ez utóbbi 
nagy szerepet vállal a nyugati magyar fiatalság evangéliumi nevelésében. 
Valamennyi ilyen kör és egyesület rendszeresen rendez konferenciákat, ame
lyék a nyugati magyar szellemi élet jól működő fórumai és tűzhelyei. Ezeken 
a konferenciákon újabban rendszeresen részt vesznek magyarországi előadók 
vagy vendégek is.
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A nyugati m agyar irodalom számos kiváló alkotó egyéniséget m utat. M árai 
Sándor regényei és naplói, Cs. Szabó László elbeszélései és esszéi, illetve Ró
mai muzsika  című útirajza, Faludy György, Tűz Tamás, Fáy Ferenc, Saáry 
Éva és Tollas Tibor versei, Domahidy A ndrás Á rnyak és asszonyok, illetve 
Domahidy Miklós Az osztrák vádlott című regénye, Dénes Tibor és Monosz- 
lóy Dezső prózai művei, Kovács Imre önéletrajza, valam int H atár Győző ha
talmas életm űve, amelyben egyforma szerepet kap a költészet, az elbeszélő 
próza, a drám ai játék és a filozófiai esszé, és amely olyan nagyszabású m ű
vekkel büszkélkedhet, m int a Golgheloghi című mitikus drámasorozat vagy a 
Szélhárfa című bölcseleti esszésorozat — nos, mindez az „egyetemes” m agyar 
ku ltú rát teszi gazdagabbá. A nyugati m agyar irodalom nak amellett nagy 
erőssége az értekező próza, m indenekelőtt Vajay Szabolcs, Ferdinándy Mi
hály, Ignotus Péter, H anák Tibor és Szabó Ferenc történelm i, irodalom tör- 
mér, Gosztonyi Péter, H anák Tibor és Szabó Ferenc történelm i, irodalom tör
téneti és filozófiai m unkáira gondolok.

Ebben a sorban kell elhelyeznünk a m ár em lített Szépfalusi Istvánt, aki 
széles körű lelkészi m unkája — többek között az erdélyi menekültek körében 
végzett pasztoráció — m ellett kiváló könyvekkel szerzett megbecsülést. Lás
sátok, halljátok egymást! című 1980-as m unkájában az ausztriai, m agyar 
szórványok, illetve emigráció életét m érte fel, Pótszigorlat című 1984-es köny
vében pedig hányatott ifjúságának izgalmas tö rténetét beszélte el. Em ellett 
több irodalm i és pasztorációs könyvet is m egjelentetett, ő válogatta és szer
kesztette az erdélyi m agyar költők ném et nyelvű antológiáját (Neue sieben- 
bürgisch-ungarisch Lyrik), és mint a bécsi Ütitárs, m ajd az Európai Protes
táns M agyar Szabadegyetem lektora, összesen ötvenhárom  könyvet rendezett 
sajtó alá. Fontos tevékenységének első számú társa felesége, Szépfalusi M árta, 
aki különösen m agyar irodalmi m űvek ném et tolmácsolásával szerzett elis
merést.

A fiatalabb írónemzedéket is izgalmas és értékes írások képviselik. Ba- 
kucz József, Baránszky László, Horváth Elemér, Kemenes-Géfin László, Vitéz 
György, M ajor-Zala Lajos, Gömöri György, Készéi István, Thinsz Géza, De- 
dinszky E rika és Mirtse Ágnes költeményeire, K arátson Endre, Kabdebó Ta
más, Ferdinándy György és Sárközi M átyás elbeszéléseire, Albert Pál, Czi- 
gány Lóránt és Perneczky Géza tanulm ányaira, illetve a Magyar M űhely há
rom em lített szerkesztőjének „vizuális” költői m unkásságára ma m ár hazai 
irodalm unk is figyel.

A nyugati magyar irodalom csak az elmúlt évtizedben vált ism ertebbé 
nálunk. A részleges befogadásban kétségtelenül szerepe van annak, hogy eny
hültek az emigrációval folytatott politikai viták, illetve megszűnőben vannak 
azok a politikai jellegű elfogultságok, amelyek az emigrációs irodalom igazi 
befogadását mindeddig lehetetlenné tették . M indennek következtében számos 
nyugati m agyar író ta lá lt helyet m agának a hazai szellemi életben. Cs. Szabó 
László élete végén többször is hazalátogatott, a sárospataki tem etőben lelte 
meg végső nyugvóhelyét, és a pataki reform átus nagykönyvtár gondjára 
bízta nagyszerű könyvtárát. Eddig nyolc könyve jelent meg idehaza, de má
sok is értékes m űvekkel vannak jelen a hazai könyvkiadásban, így a régeb
ben igen népszerű Zilahy Lajos, az ú tirajzíró  Kutasi Kovács Lajos, a már 
korábban Dél-Am erikában letelepedett Lénárt Sándor, valamint az egyik 
legnagyobb magyar nyelvművész: a Londonban élő H atár Győző. Faludy 
György, Domahidy András, Gombos Gyula, Szélpál Árpád, Tűz Tamás,
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Thinsz Géza, Dedinszky Erika és Ferdinandy György ugyancsak jelen van a 
hazai könyvkiadásban. A befogadás fontos gesztusa volt az 1981-ben meg
jelent Vándorének  című költői, és az 1987-ben közreadott K ét dióhéj című 
antológia. Ügy tudom, készülőben van a nyugati m agyar esszéírók antoló
giája is.

A nyugati m agyar írástudók kettős helyzetben élnek és dolgoznak; tapasz
talataikat az idegen nyelvű közegben szerzik, írói személyiségük a befogadó 
társadalom  kultúrájának  hatására alákul, e tapasztalatokról és kulturális ha
tásokról azonban magyar íróként adnak számot. Cs. Szabó László 1960-ban 
találó szavakkal állapította meg: „a m agyar író a nyugati valóságban, an
nak kritikus lemérése közben, ábrándok és torzulások nélkül, hazafelé te 
kintve, m egterem ti a maga világát”. Az anyanyelvi környezetből tö rtén t el
szakadás m indenesetre számos nehezen megoldható kérdést jelent. A nyugati 
világban élő m agyar költők és írók meglehetősen izolált személyes világban 
alakították ki m agyar alkotói „én”-jüket, a személyiség mélyebb rétegeiben 
zajló drám ákat vetítik írásaikba, a személyiség integritásának védelmét, tel
jesebb kibontakozásának lehetőségét keresik a költészetben és az irodalom
ban. A nagyvilágban tapasztalt szociális és politikai konfliktusok hatásától 
azonban ők sem képesek szabadulni, ezenkívül a szülőhazájukkal kialakított 
kapcsolatoknak is igen nagy szerepük van művészi világképük alakulásában. 
Az emigrációs lét mindig nagyobb fogékonyságot jelent az emberiség egyete
mes problémái iránt. A diszpórában élő m agyar költő, m ár csak a birtokba 
ve tt információk bősége és sokoldalúsága következtében is érzékenyebb mó
don reagál a világ helyzetében bekövetkező baljóslatú változásokra, m int az 
a költő, aki a nemzeti ku ltúra védelmet nyújtó bensőségében dolgozik. Az 
idegenként élő, m agát nemegyszer gyökértelennek érző emigráns lelki köz
érzete természetszerűleg erősen ki van szolgáltatva a történelm i létben ta 
pasztalt nyomasztó válságoknak, m ár csak azért is, m ert az ő személyes sor
sát ugyancsak e válságok döntötték el annak idején. Midőn rossz lelki köz
érzetről beszél, szorongásába m induntalan beszűrődik a világban érzékelhető 
bizonytalanság, a civilizációs válság tudata, esetleg a háborús félelem.

A nyugati világban élő m agyar irodalom részben más utakon jár, m int a 
M agyarországon vagy a szomszédos országokban kifejlődött m agyar irodalmi 
kultúra. Erősebben hatnak rá  a nyugat-európai, illetve az am erikai irodalom 
jelenkori törekvései, sőt alkotói kísérletei. Helyzete ebben a tekintetben sze
rencsésnek m ondható: közvetlenül veheti birtokába a nyugati világ kortárs 
szellemi értékeit, költészetének és elbeszélő prózájának szemléleti vagy tech
nikai vívm ányait. Szoros kapcsolatban áll a befogadó társadalom  kultúrájá
val, feladatának tekinti, hogy m indazt elsajátítsa, am it az angol, amerikai, 
francia vagy ném et irodalomban talált, s ilyen módon is bővítse, gazdagítsa 
a m agyar irodalm i nyelv és kifejezési rendszer meglévő lehetőségeit. A nyu
gati világban élő magyar írók közelebbi kapcsolatba kerültek a kortárs nyu
gati irodalom nak mindazokkal az áram lataival — a szürrealizmustól a 
lingvisztikái kísérletekig és az időfelbontásos reflexív prózától az „új re
gény” szemléletalakító experimentalizmusáig —, amelyeket a hazai m agyar 
költészet és elbeszélő irodalom korábban csak részlegesen vagy töredékesen 
integrálhatott. Egymás után és egyszerre választottak olyan mestereket, m int 
T. S. Eliot, Jam es Joyce, Ezra Pound, E. E. Cummings, Allan Ginsberg, René 
Char, Francis Ponge, Michel Deguy, Denis Roche, Jacques Roubaud, Alain 
Robbe-Grillet, Michel Bútor és Claude Simon. Gyors egym ásutánban kerül
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tek az angol ezoterikusok, a francia szürrealisták, az amerikai beat-irodalom, 
a francia „nouveau rom an”, m ajd a különféle szemiotikái, lettrista és konk
rét költői irányzatok hatása alá. E szemléleti és nyelvi hódítások nyom án két
ségtelenül új tartom ányokkal gazdagodik az a szellemi térkép, am elyet a je
len m agyar költészete és prózairodalm a rajzol elénk.

A nyelv a költő számára term észetesen nemcsak a mesterség eszköze, en
nél jóval több, személyes választás, elkötelezettség, állásfoglalás dolga is. 
A szétszóródásban élő m agyar író elsősorban a nyelv napi gyakorlata, mond
hatnám , szertartása által ta rtja  fenn kapcsolatát szülőhazájával, a magyar 
kultúrával és a m agyar történelemmel. Magyar írónak  lenni N yugaton sok
kal erősebb és végzetesebb elkötelezettséget, ennél is többet, sorsot jelent, 
m int minden hivatalos papír és nyilatkozat. Ez a sorsszerűség — a személyi
ség belső elrendeltsége — olvasható ki az évtizedek óta nyugati világban élő 
m agyar írók műveiből. A nyelv azonban nem egyszerűen idiómát jelent, nem 
csupán szavakat és gram m atikát, hanem  kultúrát és hagyományt is: a ma
gyar irodalmi hagyományok vállalását, átélését és gondozásba vételét. A nyu
gati m agyar irodalm at többnyire erős és eleven szálak fűzik a m agyar múlt 
költői és nyelvi tradícióihoz: ú ja t keresve, hagyom ányokat követve szolgálja 
ez az irodalom a nyugati szétszóródásban élő m agyarság nemzeti tudatának  és 
ku ltúrájának fennm aradását, gazdagítja nemzeti irodalm unkat, abban a meg
győződésben, hogy am it a történelem  szétdarabolt, azt a szellemnek kell újra 
összeraknia.

Milyen lesz az élet tovakondulása 
az ism eretlen fényben?
— és a test mely a végtelenben 
védtelen elolvad
m iután m egm érettetik
— és a szem mely fárad t 
életet gondolatokat re jt
még visszanézne de nem  lehet
— és a szív mely intene 
m ásokat igazabb h itre  
tiszta fehérség-létre
— és az ám ulatba beleremegő hang 
mely kiáltana m ielőtt a test leroskad 
m ielőtt a szív meghasad
Milyen lesz az élet tovakondulása?

A lélekben tükröződünk tovább 
belesűrűsödve végre m egkondulunk 
m int harang istentisztelet után

SZELÉNYI M ARIANNA
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A kővágóőrsi evangélikus tempiom

Régészeti feltárás

A Balaton-felvidék festői környezetében, a Káli-medence déli részén fekszik 
Kővágóőrs község. Középkori eredetű, m ajd barokk stílusban átép ített tem p
loma, a település középpontjában, kiemelkedő sziklaszirtre épült.

A község első említése 1263-ból származik. Az 1332—33-ból fentm aradt 
pápai tizedjegyzékben Kővágóőrsöt, m int a tapolcai kerület plébániáját ta rt
ják  számon. A kettős település neve 1351-ben Nagy- és Kisőrs.

A kővágóőrsi lakosság nagy része a XVI. század végén csatlakozott a re
formációhoz, és egy 1779-ben keletkezett lévél u tal arra, hogy 1605-ben már 
állandó lelkésze van a gyülekezetnek. Az ellenreformáció idején állandó harc 
folyt az evangélikusok és katolikusok között a templom használatáért. A ka
tolikusok még 1774-Jben is vallási célokra csak egy szobát használtak, mígnem 
1755—1802 között felépült új templomuk. A XVIII. századtól m ár nemcsak 
a településre, hanem a tem plom ra vonatkozóan is értékes írásos feljegyzések 
és ábrázolások m aradtak fent. Az Országos Műemléki Felügyelőség 1982, 
1985, 1987-ben helyreállítást megelőző régészeti kutatásokat végzett a tem p
lomban. Az írásos feljegyzések közlései és a feltárások eredményei együttesen 
hozzájárultak, hogy a templom építéstörténetéről hiteles képet kapjunk.

A templom mai állapotában egyhajós teremtemplom. A hajóval megegyező 
szélességű lesarkított szentéllyel zárul a keleti oldalon, nyugaton a hajóval 
megegyező szélességű torony emelkedik, ahonnan az egyedüli bejárat nyí
lik. A belsőt felül cseh boltozatsor fedi. A tere t szinte teljesen betölti a nyu
gati tégla-, a déli és északi fakarzat, valam int a XVIII. századi padok.

A falkutatás és -feltárás nyom án egyértelműen kiderült, hogy m ind a külső, 
mind a belső megjelenésében barokk templom középső szakasza magába 
foglal egy korábbi, XIII. század első harm adára tehető rom án templomot. 
Ez kőszirten épült csekély alappal, de széles kőfalazattal. A hajó téglalap for
m ájú, melyhez keleten egy szabálytalan négyszögű, egyenesen záródó szen
tély csatlakozott, ennek alapfalait a barokk szentély belsejében találtuk  meg. 
A hajó csekély kiugrású lábazatról induló északi, illetve déli fala a párkány 
magasságáig megmaradt, és sok helyen a középkori vakolt felület is. A hajó 
nyugati homlokzatát a torony építésékor bontották el. A tem plom hajót dél
ről négy rom án ablak világította meg, ebből kettőt sikerült feltárnunk. A kö
zépkori bejáratot nyugatról nyitották, ez teljesen megsemmisült a torony épí
tésekor.

Az eredeti középkori padlóból nem m aradt meg semmi. A szentélyben az
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A templom belsejében feltárt XIII. századi szentély maradványa

oltár elpusztult, de a hajó északkeleti szögletében a szószék fe ljáratának le
nyom atát, a délkeleti szögletben oltár m aradványait m egtaláltuk. A hajót a 
szentélytől elválasztó lépcső két eleme előkerült, tudniillik a barokk építke
zések idején a szentélyt és hajót egy szintre hozták.

A templom nyugati felében a XIII. századi templomhajó nyugati zárófa
lával párhuzam osan erőteljes karzattartó  pillérek m aradványait ta lá ltuk  meg. 
Az urasági karzatra a feljárat északról nyílt, építményének alapja és a lép- 
csőfeljárat lenyom ata a falon m a is megfigyelhető. Egy XVIII. századi leírás 
említi, hogy az oratórium  tornyából leesett a harang. Ez arra  enged követ
keztetni, hogy a templomon toronykarzatos megoldást alkalmaztak.

A templom középkori építési periódusából szárm azik a hajó déli falán fel
tá r t  XIV. század második feléből származó falkép, melyek alatt rom án kori 
festett felület húzódik. A XIV. századi falképen a következő ábrázolások 
m aradtak m eg: keresztlevél, serleget tartó  nő, felszentelési kereszt.

A torony alatti részen középkori, kőbe vá jt sír került napvilágra, a boly
gatott, kirabolt sír törmelékéből Piéta-szobor töredékeit em eltük ki. A stí
lusjegyek alapján megállapítható, hogy a XIV. század végén készült. A tem p
lomot körben kerítőfal övezte, ez m ajdnem  teljesen elpusztult, de a XVIII. 
századi ábrázolásokon szerepel.

A középkori templom nagyobb átalakítások nélkül funkcionált 1773-ig. Az 
Országos Levéltárban fentm aradt 1774-ből Paul Moser sümegi m ester által 
készített terv, mely a templom átalakítására készült. Még ebben az évben 
folynak m unkálatok a templomban. A régi szentélyt lebontják, és kiépül a
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A román kori templom déli homlokzatának ablakai feltárás közben

hajó vonalában a barokk szentély. A középkori ablakok meghagyásával új 
ablakokat nyitnak a templomon a déli, illetve északi oldalon — ezeket be
m utattuk a helyreállítás során. A déli oldalon új bejáratot nyitottak, mely 
elé később előcsarnokot építettek. A belsőben szépen faragott évszámos fa
karzat készült a déli, illetve északi oldalon.

Az 1794-ből fentm aradt szerződés a templomon folyó újabb átépítési mun
kákra utal. A belsőt fedő festett famennyezetet lebontották, és a hajót cseh- 
üveg boltozattal fedték, m ajd 1797-ben festett fapadokat készítettek. Az épít
kezések az anyagi nehézségek m iatt elhúzódták: végül is a m unkát Pauly 
Mihály, a pápai uradalom  építésze fejezte be, aki a nyugati oldalon a tornyot 
beépítette a templom hajójába. A torony alján lévő bejárat 1811-es évszáma 
jelzi az építkezés befejezését.

A múlt században 1863-ban került sor nagyobb szabású m unkálatokra, 
amelyek a még meglévő középkori részleteket eltüntették. A déli homlokza
ton az összes korábbi nyílást m egszüntetve nagym éretű ablakokat nyitottak. 
A szentélyt a hajóboltozathoz igazítva újraboltozták.

A templom berendezése között szép míves készítmény a szószékoltár, mely 
a XVIII. század végéről való, a keresztelőmedence 1866-ból származik. Az 
orgona 1833-ból való, készítője König Fülöp soproni orgonamester.

A szerkezet, az építési mód tekintetében a Balaton-felvidék jellegzetes fa
lusi tem plom típusa az egyenes szentélyzáródású kővágóőrsi evangélikus 
templom. A vonzó term észeti környezetben álló épület m egújult form ájában 
számos látogatóra ta rth a t számot, akik az üdülés és pihenés m ellett a vidék, 
a Káli-medence történeti értékeit is meg akarják ismerni. (K. fi.)
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Műemléki helyreállítás
Általában, ha egy épület műemléki helyreállítását tervezzük, az a szokásos 
követelményeken és szempontokon tú l azt jelenti, hogy az épület „új képét” 
nemcsák az építtető és az építész szempontjai, hanem  magának az épületnek 
re jte tt történeti rétegei, részletei is befolyásolják. Ez a befolyás akár meg
határozó is lehet. A tudományos kutatás, levéltári és helyszíni falkutatás 
eredményei, meglepetése sokszor előre nem  láto tt irányba tereli a tervezőket, 
hogy a helyreállítás során bem utathassuk az épület előkerült, építészettör
téneti, m űvészettörténeti értékeit, összeegyeztetve ezeket a használat szem
pontjaival. Jó és kívánatos, hogy az épület „rétegezett” történetisége, min
den fontos építési korszaka m egjelenjen, illetve ne tűnjön el. De az is kívá
natos, hogy az épület egysége a kialakuló sokféleség m ellett is megmaradjon. 
Leegyszerűsítve el kel dönteni m it kell, m it szabad és mit nem szabad lát
tatn i, bem utatni. Az értékeknek ez a szelekciója azonban nem öncélú, hanem 
a közösséget gazdagító — tudományos szempontoknak is megfelelő — fele
lősségteljes építészet.

Természetesen a műemléki helyreállításnak gyakorlatiasabb okai is van
nak: úgym int rossz tetők, repedt és vizes falak, boltozatok stb. A beavat
kozásra itt Kővágóőrsön a tető állapota szolgáltatta az okot. A tö rténe ti ada
tok, források alapján sejthető volt, hogy módszeres épületkutatás itt egy kö
zépkori templomot tá rh a t fel. A falu tem plom át 1332-ben említik először

A déli homlokzat helyreállítás után
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A templombelső helyreállítás után

(sajnos az épületről ábrázolást és leírást csak a 18. század közepéről isme
rünk).

Az 1982-ben megindult ásatás és falkutatás a középkori forrásokat igazolta. 
A templomdombon a 13. század elején épült az első templom, amely a m ainál 
lényegesen kisebb volt. A négyszögletes, síkmennyezetes hajóhoz boltozott, 
egyenes záródású szentély csatlakozott. A hajó és a szentély közti szintkü
lönbség egy lépcsőfoknyi volt. Az épületben még a középkor folyamán két 
oltár, karzat és szószék épült (talán az oltárok egyikét díszítette a most elő
került gótikus madonnaszobor-töredék). A hajót a déli oldalon négy kism é
retű  ablak világította meg. A szentélyt — mivel a 18. században alapozásig 
lebontották — részletesebben nem ism erjük. A középkorban a bejárat való
színűleg a nyugati homlokzat tengelyében volt. A külső homlokzatok egy
szerűen vakoltak voltak, amelyekből nagy foltok m aradtak meg.

A 16. század elejétől a 18. század közepéig az evangélikusok és a katoliku
sok közösen használták a templomot. Ez idő alatt épülhetett a mai torony 
elődje és a templomot övező körítőfalak.

1774-ben az evangélikus gyülekezet szerezte meg a templomot. A gyüle
kezet még a 18. század folyamán két építési szakaszban, kívül-belül teljesen 
átalakíto tta és megnagyobbította a templomot. Kelet és nyugat irányában — 
a mai töm egnek megfelelően — bővítették ki az épületet. A boltozatok ké
szítése m iatt megemelték a párkányokat (a szentélyt 1863-ban másodszor is 
beboltozták). A déli homlokzat közepén előcsarnokkal védett bejáratot nyi
to ttak  és új nyílásrendszert alakítottak ki, amely — a belső karzatot figye-
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A templomhajó a bemutatott XIII. és XVIII. századi részletekkel

lembe véve — a déli oldalon két egymás felett futó ablaksort, az északin 
csak egy alacsonyan lévő egy sor ablakot tartalm azott. A homlokzat részlet
képzése rendkívül egyszerű volt, a nyílások közti nagy felületeket körbefutó 
lizénasor tagolta. A belső szinteket kiegyenlítettek, csaknem körbefutó fa-
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A helyreállított templom délkeletről

karzat épült. A mai berendezés: a padok, az oltár, szószék szintén 18. száza
diak. A mai torony csak 1811-re készült el, ide került újból a bejárat is.

Az utolsó nagy átalakítás 1861-től 1863-ig ta rto tt. Ez ugyan az épület im
m ár barokk töm egét meghagyta, de a homlokzatokat gyökeresen megváltoz
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ta tta , felszámolta a korábbi nyílásrendszert és ezt a déli oldalon négy új 
nagym éretű ablakkal pótolta. Az új ablakoknak megfelelően a homlokzaton 
új lizénasor készült.

A belsőben vagy ekkor vagy m ár 1833-ban a nyugati fakarzat helyén új 
téglából készült karzatot építettek.

A továbbiakban a templom lényegében m ár nem változott, csak a fakar
zat keleti végén csonkították meg.

Ez volt az az állapot, amely az Országos Műemléki Felügyelőség által 1982- 
ben kezdődő falkutatási, illetve az 1985-ben megindult helyreállításig fenn
állt.

Az építészeti helyreállítás — megismerve és mérlegelve a kutatás eredm é
nyeit — lényegében a 18. század végi állapot visszaállítása mellett döntött. 
A döntés oka részben az volt, hogy ez az az állapot, amelynek hiteles hely
reállítására mód nyílhatott, részben pedig ebbe a periódusba voltak beilleszt
hetők az előkerült középkori részletek. Ennek az állapotnak feleltek meg leg
inkább a mai töm egarányok, a belső térképezés, valam int a belső berendezés 
túlnyomó része is. (Egy 1863-ban készült rom antikus ablakot elfalazva meg
tarto ttunk.) Tehát m egszüntetve az 1863-as nyílásrendszert, ú jra  m egnyitot
tu k  a barokk ablakokat, a déli kaput, helyreállítottuk a barokk lizénás 
homlokzatot. K ibontásra kerültek  a középkori résablakok is. (Ez a nyílás
rendszer a belső karzatos berendezésnek egyébként is jobban megfelel.) Az 
új ablakelrendezés a m últ századi négy ablakkal ellentétben kiegyenlítettebb 
megvilágítást eredményezett. A rossz állapotú fedélszéket elbontottuk és he
lyére meredekebb, tagoltabb tető  került. A torony csak tatarozásra szorult, 
homlokzati kialakításán nem változtattunk. Csúcsdíszét azonban az előkerült 
koronás-címeres típusra visszacseréltük.

A középkori freskók felbukkanása m iatt a középkori szintet a hajóban 
visszaállítottuk. A padokat középre csoportosítottuk, hogy a falképeket ne 
takarják . Ezzel egyúttal mód nyílt az északi fal m ellett előkerült középkori 
karzat- és szószékfel já ra t m aradványainak bem utatására.

A toronyalj egy á ttö rt ráccsal — mely a középkori templom egykori nyu
gati homlokzatát is jelöli —, a tem plom tértől külön is leválasztható, ezáltal 
a karzaton szintén kialakított kiállítás külön is látogatható. Az összes falfe
lü letet újram eszeltük és kicseréltük a burkolatokat is. A belső berendezést (az 
oltár, a szószék és az orgona kivételével) restauráltuk. Felújítottuk a teljes 
elektromos hálózatot, új csillárokkal egészítettük ki a régi csillárvilágítást is. 
Rendeztük a templom környezetét. K iegészítettük a körítőfal-maradványo- 
kat, új növényzetet telepítettünk. Mindezekkel igyekeztük takarni a templom 
egyre zsúfoltabb és idegenebb környezetét, term észetesen vigyázva a szép ki
látásra. A restaurált templom ünnepélyes átadása 1988 nyarán történt.

Végezetül szólni kell arról is, am it nem sikerült megvalósítani. Pénz hiá
nyában nem tud tuk  befejezni a freskók restuarálását, ugyancsak elm aradt 
az oltár és a szószék szétválasztása, restaurálása is. Reméljük, hogy ezeket a 
m unkákat a nem tú l távoli jövőben mégis elkészíthetjük, és ezzel a templom 
helyreállítási m unkáit teljessé tehetjük. (G. T.)



CSEPREGI BÉLA

Adalékok a magyar evangélikus ébredéshez

Érdekes és értékes dolog volt olvasnom Schulek Tibor visszaemlékezéseit 
egyházunk lelki ébredésének kezdeteiről. Most, m ielőtt a folytatásra térnék, 
visszanyúlok a kezdetekkel kapcsolatos eseményekre.

Első a m ár említett skót misszió m ellett szinte egy időben folyó norvég 
evangélikus misszió áldott hatása. A norvég evangélikus egyház m ár az 
1840-es évek elején kezdett Izrael-missziót Bukarestben. Mikor az gyümöl
csözőnek bizonyult — m ár gyülekezetük keletkezett Krisztus-hívő zsidókból 
—, kiterjesztették m unkájukat Budapestre is, ahol ugyanannyi izraelitát sej
tettek, m int Bukarestben. A norvég missziói szolgálat, a Gyarmat utcai köz
pontban rendszeresen ta r to tt  evangélikus istentiszteletekkel majd egy évszá
zadon keresztül sok áldás forrása le tt evangélikus keresztények számára. 
Johnson Gisle és B em ard Seland evangélikus lelkészek szolgálatára még min
dig sokan hálával és megbecsüléssel emlékeznek. Nagyon hasznos lenne egy
befüggően olvashatni a G yarm at utcai norvég misszió történetét. A M agyar
honi Evangélikus Misszióegyesület tö rténe té t is, amely ugyancsak a messze 
múltba nyúlóan érintkezésben volt élő h itű  közösségekkel (persze nem csak 
evangélikusokkal).

Egyelőre én is am ellett maradok, hogy a magyar protestáns lelki ébredés 
összefonódásához hozzak példát. A k iterjed t és nagy szerepet játszó Victor 
család első ism ert őse is evangélikus volt. (Ugyan a porosz unió területéről, 
de házasságlevelén ág. hitv. evangélikusnak volt írva.) Victor Bernát 1825. 
dec. 1-jén Gdanskban született, 2 évig Stralsundban szeretetm unkában (Ret
tungsanstalt) dolgozott, m ajd  1853. okt. 12-től tanult, később tan íto tt Joh. 
Heinrich W iehern Rauhes Haus-ában, Hamburgban. 1856. aug. 24-én hívta 
meg a belgrádi német evangélikus gyülekezet tanítójául, amely állást Wi
ehern személyes és nagyon pártoló ajánlásával el is foglalt. Egyúttal a Brit 
és Külföldi Bibliaterjesztő Társulat m unkásaként Szerbia- és Szlavónia-szerte 
terjesztette a Bibliát. Belgrádban házasodott meg 1859. október 9-én, és az 
evang. egyházközség 234—4. sz. bejegyzése szerint a vőlegény Victor Bern
hard vallása ág. hitv. evang. (legalábbis az általam  is lá to tt hites tolmács for
dításában). A menyasszony Sofia M aria Lucia Rebecca Hojer vallása nincs 
bejegyezve. Nyilván még Belgrádban született első gyermekük, legidősb. Vic
tor János, 1860-ban.

Victor B ernát Szerbiában és Horvát-Szlovéniában nagyon ismert és köz
megbecsült ember volt. Személyes jó kapcsolata volt a szerb királyi család
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dal, s ennek a kapcsolatnak nagy része volt abban, hogy az Űjtestam entum  
1872-ben szerb nyelven is megjelent. Az idősebb Victor-unokák még emlé
keznek rá, amikor nagyapjukkal ekhós szekéren já rták  Szerbiát és Szlavó
niát. Ahol ő ilyen utakon prot. m aradványokra talált, m indenütt igyekezett 
őket gyülekezetbe töm öríteni. így a lap íto tta  az eszéki evangélikus gyüleke
zetei, még az 1870-es évek elején, azt rábízta Adolf Locher kolportőrre, de 
tovább is ra jtu k  ta rto tta  a szemét, és valósággal bom bázta őket levelekkel (a 
jelenlegi lelkész kifejezése, aki a m últ év, 1988. okt. végén ünnepelte tem plo
muk felszentelésének 80. évfordulóját). A mai gyülekezet már egy fiatal finn 
evangélikus lelkész műve, aki helyben m integy 150, 50 km-es körzetben to
vábbi 100 evangélikus szórványhívőt gondoz horvát nyelven, bár hívei né
met, m agyar szlavón eredetűek.

Még m indig vissza kell térnem  Victor Bernátra, aki Belgrádból Budapestre 
került, s 1885-ben m egírta a M agyarországi Vasárnapi Iskolai M unka jelen
tését (Bericht über das Sonntags-Schul-W erk in U ngarn im Jahre 1885). 
Nyomtatásban is m egjelent Budapesten 1886-ban Hornyánszky Victor nyom
dájában. Sajnos nem tanulm ányozhattam  át az egész füzetet, inkább csak 
kiragadtam  belőle néhány szembeötlő s m inket is érdeklő részletet: Megemlíti 
Neu-Banovcét Szlavóniában, ahol Keller lelkész 1877-ben kezdte el a vasár
napi iskolai munkát, és ham arosan 80—90-re növekedett a gyermekek száma, 
10-en m ár konfirm ációra is felkészültek közülük; m iután már csoportokra 
kellett osztani őket, 5 férfi jelentkezett a gyülekezetből segítségül a lelkész
nek, akiket Keller lelkész szombat esténként készít fel a vasárnapi ige gyer
mekszerű továbbadására.

Eszéken is elkezdődött az evangélikus gyülekezetben a vasárnapi iskola 
csendes, de áldott m unkája. Bläser lelkész felesége végzi az oktatást, akin 
nagy szeretettel csüngnek a gyermekek. A nagy érdeklődés mellett rende
zett karácsonyi ünnepség után féltek attól, hogy elm aradnak a gyerekek, 
de 30 gyerm ek rendszeresen kitart a nagy hideg ellenére is, pedig kályha 
sem volt abban a helyiségben, ahol az összejövetelt tarto tták .

Tápió-Szt-M ártonban Láng (sic!) főesperes végez nagyon áldott vasárnapi 
iskolás m unkát, am elyben 51 fiú és 49 leány vesz részt rendszeresen a szü
lőknek is nagy örömére. A pancsovai ev. luth. gyülekezetből Schwalm lelkész 
írja, hogy az 1885. év különösen is áldo tt volt a vasárnapi iskola m unkájá
ban. Egy kis csoport m ár ebből a m unkából kinőve vezetőként segédkezik a 
lelkész m ellett, akik szintén szombat esti előkészítés u tán  viszik az igét a 
gyermekek közé, s ezeknek a száma m ár 100 fölé is emelkedett. — A buda
pesti beszámolóban reform átusokról, evangélikusokról és baptistákról em
lékezik meg. Ez utóbbiak m ár izraelita gyermekekből is gyűjtöttek rend
szeres résztvevőket.

Mindez erősen kitérésnek tetszhetik, de én nagyon jelentékenynek tartom  
tém ánkban a bibliaterjesztés és a vasárnapi iskola ilyen korai jelentkezését.

Na, de lépjünk egy igazán nagyot! Gáncs Aladárról is az az első értesü
lésem, hogy segédlelkészkedése első hónapjaiban, 1915 végén, m ár levelet 
írt a D unántúli Evangélikus Egyházkerület minden olyan gyülekezete lelké
széhez, ahol evangélikus középiskola m űködött, azzal a javaslattal, hogy 
azokban a hitoktatást a Keresztyén Diákszövetség szellemében szervezzék 
meg, nem  ta rtv a  elegendőnek a puszta vallási ismeretközlést, hanem  töre
kedjenek a tanulók személyes hitre ju tta tására . A levélből az a benyomás 
támad, hogy itt már egy kisebb munkaközösség vállalkozott — a feladatokat
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talán egyházkerületenként megosztva — a diákok lelki ébresztése szolgála
tára. Az eredm ényre eddig még nem  bukkantam  rá.

Gáncs Aladár 1919-ben részt vesz az Evangéliumi Keresztyén Munkások 
Szövetségének szervezésében, ami ugyan nem lesz még eredményes, de ő 
nem veszíti el kedvét, hanem tovább próbálkozik, és a következő évben, 
1920. aug. 3-—6-ra összegyűjti Ostffyasszonyfára a m egújulást kereső, az egy
házi m egújulást váró lelkészeket. Ez m ár az evangélikus egyházi ébredés 
leendő munkásai sorainak első rendezési kísérlete. Ha ugyan a felsorakozá- 
sig még egy évtized telik  el, de az sem tudatos m unka és nyilvánvaló gyü
mölcsök nélkül.

Hiszen erre az időre esik a Fébé kiválása a Bethániából (1924), s az új 
egyesületnek titkára és első lelkésze Gáncs A ladár lett. A Diakonissza Egye
sület sokrétű szolgálatában mégis központi helyet foglalt el a személyes 
lelki munka, a hitébresztés és a szolgálatra való felkészítés. Ez pedig közel 
állt Gáncs Aladár szívéhez. A teológusok és fiatal lelkészek konferenciái 
(1926-tól) sokakban hagynak életre szólóan mély nyomot. Klotildliget nem
csak diakonisszák otthona lesz, lelkészek elcsendesedési helye, hanem a 
szolgálatban állók egyre több leendő testvért, gyülekezeti tagot is hoznak 
magukkal, s m ár itt m egtaláljuk a később népessé le tt konferenciák életerős 
magvát.

Az evangélikus külmisszió ügye is nagyon a szívén van Gáncs Aladárnak. 
Itthon lelkesen toborozza a hátvédet, de egész szívével ott van az előőrsök 
harcában is. Kunst Irén  írásait sajtó alá rendezi, Pauer Irm ával diakonisz- 
szákat nevel. A Misszióegyesületnek előbb jegyzője (1931-től), azután titkára 
(1932-től haláláig). Szerkeszti a Missziói Lapokat, amely akkor m ár túllépi 
a XXX. évfolyamát, szervezi a Missziói Fiókegyesületeket, Missziói Gyer
mekszövetségeket, misszionáriusok magyarországi kőrútjait, s mindezzel m ár 
végső keretet készít elő szíve legvágyottabb céljához: ima- és szolgálatkö
zösségbe forrasztani azokat, akiknek legbensőbb ügyük a hitben meglan
kadt és lelki életben stagnáló evangélikus gyülekezetek felrázása. így alakul 
ki az a csoportosulás, amely B aráti Mozgalom néven lesz ism ertté. 1931. 
szeptember 30-án többedmagával Gáncs Aladár írja  meg a mozgalom alap
iratát. Gazdag, színes m unkaprogram  ez az egész m agyar evangélikus egyház 
lelki megelevenítésére és gyümölcsöző szolgálatára, igazi hivatása valóságos 
betöltésére, lelkészeket és nem lelkészeket töm örít ez testvéri közösségben 
arra, hogy rendszeres hetenkénti imádkozással (mindig előre és aktuálisan 
készített im avezérfonal alapján) és fáradhatatlan  szolgálattal m unkálkodja
nak — szóval és cselekedettel — az egyház megelevenítésén. A mozgalom 
létszáma néhány tízzel kezdődött, és alig egy évtized alatt 50 fölé emelke
dett. De a magyar evangélikus ébredésért kim ondhatatlanul sokat tett. 
Csupán csak emlékeztetőül hadd sorolok fel neveket is. Lelkészek: Gáncs 
Aladár, Túróczy Zoltán, Németh Károly, Bakay Péter, Fábián Imre, Moli- 
torisz János, Sréter Ferenc, Schulek Tibor, U rbán Ernő, H arm ati Béla, 
Szabó József, Ittzés Mihály, Túrmezey Sándor és János, Zászkaliczky Pál, 
Rimár Jenő, Drenyovszki János, Danhauser László stb. Nem lelkészek: Mol
nár Gyula, Mády Zoltán, Karsay Gyula, Szelényi Károly, Cserháti Sándor, 
Uzoni László, Szalay Károly stb.

A gazdagon szétágazó program ban már központi helyet foglal el a gyü
lekezeti evangélizáció. Ez kezdődik m ár azzal, hogy a mozgalom tagjainak 
évenkénti találkozóit, elcsendesedéseit összekapcsolják a helyi gyülekezet
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nyilvános és gyakran igen népes igehallgatói program jával. Így volt ez már 
Ostffyasszonyfán (1920), Sárszntlőrincen (1932), Kardoskúton (1933) Apos- 
tagon (1934), Budakeszin (1935), Domonyban (1936), Gyenesdiáson (1937).

Itt azért állok meg, m ert ennek a felsorolásnak szinte mindegyik tag já
hoz már nekem  is fűződnek személyes, szinte m úlhatatlan emlékű élmé
nyeim. A kardoskúti tanyai templom m elletti kukoricás életfordító lelkibe
szélgetések, magángyónások alkalmas színhelyéül kínálkozott (az evangéli- 
záló előadások ennek kapcsán a nagy orosházi tem plomot töltötték m eg zsú
folásig három estén keresztül igehallgatókkal). Apostagon magam is részt 
vettem, ugyan még K IE-tagként harmadm agam m al, és itt ism ertem  meg 
Gáncs A ladárt is személyesen. Budakeszin Bujdosó Jakab  Magyar Béthele 
helyezte az eddig innkább igével szolgálók szívére a legelesettebbek közötti 
szeretetszolgálatot. Domonyban Rinne Károly is jelen volt, mivel az 1937-es 
finnugor lelkészkonferencia előkészítésére hosszabb időt töltött M agyarorszá
gon, s a B aráti Mozgalom jelen lévő tagjai éppen az ő javasatára borultak 
térdre, s imádkoztak együtt a magyar ébredésért. A Baráti Mozgalom gye- 
nesi konferenciája pedig egyenesen új fejezetet nyitott az evangélikus evan- 
gélizáció történetében.

Gáncs A ladár ezt m ár nem  érte meg, mivel 1935. december 11-én utolsót 
dobbant az egyház ébredéséért égő szíve. 44 éves volt, de rövidségében is 
teljes értékű, el nem múló jelentőségű volt az élete.

Az 1937-es nyári gyenesi BM -konferencián m egjelent Ecsedy A ladár és 
Békefi Benő reform átus lelkész is, akik elmondták, hogy a Bethánia kereté
ben évek óta tartanak  gyülekezeti evangélizációkat, s az egyesületi form a le
hetőséget adott nekik evangélikus gyülekezetek látogatására is, de mostantól 
fogva — m ondták — a reform átus egyház teljesen igényt ta rt  szolgálatukra, 
ezért azt tanácsolják, hogy az evang. testvérek saját m aguk kezdjék el gyü
lekezeteikben ezt a m unkát. Ecsedy A ladár gyülekezeti lelkészként, Békefi 
Benő evangélizátorként m ondta el tapasztalatait. A biztató szavak nem  ta 
láltak süket fülekre, a jelenlévők m egtárgyalták, megszívlelték a hallotta
kat, s m ár azon az összejövetelen elhangzottak a meghívások az első gyü
lekezeti evangélizációkra: Ösagárdra és Tokajba. Egy ideig még bizonytalan
ság volt a szolgálat időtartam át illetően (10, 8 vagy kevesebb nap), de 
hamarosan kialakult és ideálisnak bizonyult a vasárnaptól vasárnapig tartó, 
8 napot felölelő, összefüggő szolgálat.

Hamarosan kitűnt, hogy különösen is S réter Ferenc kapott Istentől ritka 
és áldott kegyelmi ajándékot erre az ébresztő szolgálatra. 1937-ben 3 (Nagy- 
tarcsa, Domony, Csömör), 1938-ban 10, 1939-ben 12, 1940-ben 14 evangé- 
lizációt ta rto tt mindig nyilvánvaló áldással. Párhuzam osan gyülekezeti lel
készek is számosán vettek részt a szolgálatban (Harm ati Béla, Túróczy Zol
tán, Túrmezei Sándor és János, Zászkaliczky Pál, Szabó József stb., nem lel
készek közül Mády Zoltán).

Isten előrelátó gondoskodásának ism ertük fel később, hogy Sréter Ferenc 
akkor m ár évek óta a Bányai Evangélikus Egyházkerület missziói lelkésze 
volt. Addig a püspöki hivatalban iktatott, ügyeletet ta rto tt, de az evangéli- 
zációs m unka terjedésével püspöke őt éppúgy, m int személyemben az utód
ját, minden más m unkától mentesítette, és az evangélizáció szolgálatára bo
csátotta. M inden beleszólás nélkül, a legteljesebb szabadsággal. Ez Raffay 
Sándor kiemelkedő érdeme az ébresztő m unka tám ogatásában m inden más 
mellémagyarázás ellenében.



JÁNOSY ISTVÁN

Deuteroézsaiás

Az ószövetségi hithirdetés legmagasabb csúcsa: Deuteroézsaiás. Csak a Hi
malájához hasonlítható. Megértéséhez röviden idézzük fel a történelm i té 
nyeket.

A Kr. e. 8. században az asszír nagybirodalom megtámadja, és teljesen el
pusztítja az északi zsidó királyságot, Izráelt, és a déli királyság, Juda is ki 
van téve a tám adásnak. Ez a szörnyű katasztrófa a háttere Ézsaiás prófétai 
küldetésének.

A 7. században a babiloniak m egdöntötték az asszír nagybirodalmat, és 
megsemmisítették fővárosukat, Ninivét. A babiloni birodalom fénykora Na- 
bukadnezár uralm a (Kr. e. 604—562). Ez az uralkodó Kr. e. 587-ben elfog
lalta Jeruzsálem et, és a zsidók színét-javát (kb. 12—15 000 embert) elhur- 
coltatta és Babilonban telepítette le. Ez a bábiloni fogság korszaka, Jere
miás és Ezékiel próféták működésének az ideje. Jeruzsálem  bukása u tán  Na- 
bukadnezár további hadjáratokat vezetett Egyiptom, m ajd Tirus ellen, amit 
nem sikerült elfoglalnia. Babilon gyors hanyatlása utolsó uralkodója, Na- 
bonid alatt (Kr. e. 556—539) következett be. Babilon ellenfelei voltak a mé- 
dek, akik Ekbatána központtal nagy birodalm at építettek ki. A médek 
gyöngítésére Nabonid azok ellenségével, a perzsa Kürosszal szövetkezett, aki 
Kr. e. 550-ben elfoglalta Ekbatánát, s ekkor Babilon egy még hatalm asabb 
birodalommal ta lá lta  m agát szembe. Mire Nabonid erre ráocsúdott, m ár 
késő volt. Gyöngítette hatalm át a belső ellenzék is, főleg a főisten, M arduk 
papsága, mivel Nabonid Szint, a Holdistent favorizálta. A döntő csata Kr. e. 
539-ben következett be, ekkor Kürosz m egsem m isítette Babilon uralm át, 
egyben fölszabadította a zsidókat, és hazaküldte őket Júdeába. Ebben az 
időszakban m űködött a zsidók egyik lenagyobb (vagy épp legnagyobb) pró
fétája, akinek nevét és életét nem ismerjük. M űvét utóbb Ézsaiás könyvéhez 
csatolták, úgyhogy annak 40—55. fejezete tartalm azza azt. Nyilvános m ű
ködése abban az időszakban kezdődött, am ikor Kürosz a médeket m ár le
győzte, de Babilont még nem foglalta el.

A Deuteroézsaiás előtti nagy próféták úgy látták, hogy a zsidó népet ért 
sorozatos csapásokat maga Jahve (Isten izraeli neve) küldte rájuk, bünte
tésül hűtlenségükért és erkölcstelenségükért: sorozatosan áthágták az ő pa
rancsait. Deuteroézsaiás is vallja ezt a szemléletet, csakhogy ő most m ár új 
küldetést teljesít, m iszerint Jahve elégnek ítélte a népet ért csapásokat, úgy 
lá tta : „m egbűnhődött bűnéért, az Ür kezétől elvette zsoldját”, most m ár a
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megvigasztalás korszaka következik azáltal, hogy ő, Jahve ismét melléjük 
áll, és eszközül használva föl Küroszt, megdönti Babilont, és a zsidókat ú jra  
összegyűjti az ősi ígéret földjén. Tehát a feladat, am it Deuteroézsaiás ka
pott: a vigasztalás és a kegyelem korszakának megjövendölése, a „jó h ír” 
meghirdetése: „Vigasztalódjatok! Ne féljetek!”

Annál is inkább szükséges ez az örömhirdetés, m ert a nép a sok csapás 
alatt m ár-m ár rem ényét vesztette, m ár-m ár úgy érzi: istene, Jahve elhagyta 
őket, többé nem segíti: „utam  az Istennek titok  lett, ügyem elmúlt az Ür 
előtt”. Sőt a végletesen csalódott nép talán m ár azt is kezdi sejteni: Jahve 
nemcsak cserben hagyta őket, hanem tehetetlen: ereje alul m aradt a hatal
mas babiloni istenek erejéhez képest. Ezért idézi a próféta Jahvét és ellen
feleit a bíróság elé: ott m utassák meg, ki az erősebb, hatalmasabb. És az Űr 
most m egm utatja, hogy ő! A pogány istenek semmik hozzá képest, puszta 
kézzel csinált bálványok: „Én vagyok az Űr, nincs más! / Rajtam kívül 
nincs isten. /  Én vagyok az Űr és más nincs, / k i a fényt formálom, éjt te
rem tek / békét szerzek, gonoszt terem tek” (Ézs 45,5—6). És közeledik már 
— még nincs itt! — Isten eszköze, Kürosz, aki m ajd megdönti Babilont.

A történelem  eseményeit Jahve irányítja — ezt m ár azelőtt is így látták  
a zsidók: Mózest, Józsuát, a bírákat, Dávidot mindig hathatósan segítette, 
hogy ők kerekedjenek felül szomszédaikon. De most, ez új helyzetben Jahve 
m intha cserben hagyta volna őket. A körülöttük feltámadó nagy birodalmak 
elefánt-birkózásában a m aroknyi zsidó nép felmorzsolódik. Ennek mond el
lene Deuteroézsaiás próféciája. Az olyan birodalomóriások, m int Perzsia 
és Egyiptom, továbbra is fennállnak és tusakodnak egymással, és az ará
nyok sem változnak: a zsidó nép továbbra is m aroknyi kis nép m arad az 
óriások között, de istene, Jahve különleges szerepet szánt neki: hogy erköl
cseiben, ember szer etetőben  legyen magasabb rendű, legyen vonzó példakép 
a többi nép számára. Ez Deuteroézsaiás végső kérügmája, amely m ár Jézus 
felé tekint. Az ő titokzatos „Isten szolgája” (ebed Jahvé-ja), akinek eljövete
lét Deuteroézsaiás olyan titokzatosan megjövendölte: Jézusban jelent meg.

Az itt közölt versfordítás, amennyire lehet, követi az eredeti versformát. 
A héberben a sorok általában háromüteműek, csak ritkábban négy- vagy 
kétüteműek. Ezt a m agyar tagoló verssel nagyon jól lehet utánozni, csak a 
hangsúly eltérő: a héberben a szó végén, vagy vége felé van, a m agyarban a 
szó elején.

Többnyire a sorok párosán jelentkeznek: a második sor ugyanazt a ta r 
talm at fejezi ki, m int az első, csak más szavakkal, képekkel. Ez a forma a 
m agyarban is ismerős, elsősorban népdalainkban. Pl.:

Megyen m ár a hajnalcsillag lefelé.
Az én babám most megyen hazafelé.

Meg m űdalainkban:
Reszket a bokor, m ert m adárka szállott rá.
Reszket a lelkem, m ert eszembe jutottál.
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Ézsaiás 40. fejezet
1. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet! —

m ondja Istenetek.
2. Szóljatok Jeruzsálem szivéhez

és hirdessétek néki, 
hogy bételt had-ideje, 

m egbünhödött bűnéért, 
az Űr kezétől elvette zsoldját

kétszeresen m inden vétkéért.

3. Kiáltó szó: a pusztán
Építsetek u tat az Űrnak.

Egyengessetek utcát 
Isteneteknek a pusztán.

4. Minden völgy emeltessék föl,
hegy, domb, aláztassék meg.

Legyen a hepehupás simává, 
dimbes-dombos mélysíkká,

5. m ert k itárul az Űr dicsősége,
m eglátja minden test egyben, 

hogy az Űr szája szólott.

6. Egy hang szól: Kiálts!
Mondók: Mit kiáltsak?

Minden test csak fű,
minden bája: mezők virága.

7. Elszárad a fű elfonnyad a virág,
m ert Isten szelleme fúj rá.

Bizony fű a nép.
8. Fű elszárad, virág meghervad.

Istenünk szava örökre megmarad.

9. Menj föl magas hegyre,
ki örömet szólsz Sionnak!

Emeld föl szódat erősen,
Jeruzsálem örökhozója!

Kiáltsál, ne fé lj!
Mondd Júda várossainak: íme Istenetek!

10. Imé, jön Uram, az Űr
nagy hatalommal.

K arja  uralkodik, 
lm  vele szerzeménye,

Cselekedete őelőtte.
11. Mint pásztor, legelteti nyáját,

karjába gyűjti 
bárányait, keblébe emeli, 

vezérli a legelőket.



46 JÁNOSY ISTVÁN: DEUTEROEZSAIÁS

12. Tenyerével ki m érte ki a tengert,
araszával ki fürkészte az eget?

Ki harm adolta a föld porát, 
mérleggel a hegyeket, 

serpenyővel a halmot?
13. Ki fürkészte ki az Űr szellemét,

ki volt tanító tanácsosa?
14. Kitől kért tanácsot, ki igazította el,

ki vezette igazság ösvényére? 
Tudom ányra ki oktatta, 

belátás ú tjára  ki taníto tta?

15. ím e a népek: vödörnek cseppje,
annyi m int serpenyőn porszem. 

Szigeteket emel, m int porszemet.
16. Libánon erdeje nem elég a tűzre,

vadai nem az áldozatra.
17. A sok nép semmi előtte,

a semmi-zűrrel egyenlő.
13. Kihez hasonló Isten?

Képét hogy képzelitek?
19. Bálványt önt a mester,

ötvös bevonja arannyal, 
forraszt hozzá ezüst láncot.

20. A szegénynek nem telik erre,
választ nem korhadó fát.

Keres hozzá ügyes m estert: 
készítsen nem-ingó bálványt.

21. Hát nem tudjátok, nem  hallottátok,
régtől senki se m ondta néktek,

senki se tudatta a föld fundálását?
22. Ő ott ül a Föld körén,

lakói m int a sáskák.

Az eget m int fátylat nyújtja ki, 
kiterjeszti m int a sátrat.

23. Semmisít fejedelmeket,
Föld b íráit hiú zűrré szerzi.

24. Alig plántálták, alig ültették  őket,
törzsük alig vert gyökeret a fö ldben : 

ím  rá juk  fú j : m int pelyvát ragadozza őket.

25. Kihez hasonlíttok engem?
Milyen vagyok? ezt m ondja a Szent.

26. Vessétek fel szemetek az égbe.
Lássátok, ki terem tette azt.

Előhozza szám szerint seregük, 
mind néven szólítja őket.

Ereje, hatalm a m iatt 
senki se hiányzik.
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27. M iért mondod, Jákob,
m iért szólsz így, Izrael:

útam  az Istennek titok  lett, 
ügyem elmúlt az Ű r előtt?

28. Hát nem tudod, vagy nem  hallottad:
örök Isten az Űr,

ki terem tette a Föld határait. 
Nem fárad el, nem lankad el, 

bölcsessége megsejthetetlen.
29. M egfáradtnak erőt ád,

erősíti az erőtlent.
30. M egfáradnak, m eglankadnak az ifjak,

a kiválók elesvén elesnek.
31. De erőt nyernek az Ű rban bízók,

szárnyalnak mint a sas; 
futnak, s nem fáradnak el. 

járnak, s nem lankadnak el.

Ézsaiás 41. fejezet
1. Hallgassatok meg, szigetlakok,

népek, vegyenek erőt!
Jöjjenek elő, szóljanak, 

álljunk perbe egymással!
2. Ki indítá föl őt keletről

győzni kiáltva lábait?
Ki adja elébe a népeket: 

igázzon le királyokat?
Mint port löki kard jára őket, 

m egtört pozdorját íja  elé.
3. Kergeti őket, bizton átmegy,

lába sem éri az ösvényt.
4. Ezt ki tette, mivelte,

ki hívta kezdettől a nemzetségeket? 
Én, az Űr vagyok első,

s az utolsókkal is én vagyok.
5. Látták a szigetlakok és rettentek,

Föld szélein megremegnek, 
közelednek összejönnek.

6. Kiki segíti társát,
Légy erős! — mondja testvérének.

7. Bálványkovács biztatja az ötvöst,
ki simító kalapáccsal veri az üllőt, 

s mondja: Jó ez a forrasztás;
s megerősíti szegekkel: ne inogjon.
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8. De te, szolgám, Izrael,
Jákob, akit kiválasztottam, 

hivemnek sarja, Ábrahám nak!
9. Föld széléről kiragadtalak,

a végekről kihívtalak.
M ondtam neked: Szolgám vagy! 

Kiválasztottalak, nem vetlek meg.
10. Ne félj, m ert veled vagyok,

ne rettegj, m ert én vagyok istened. 
Megerősítlek, meg is segítlek, 

tám ogatlak igazságom jobbjával.
11. Megszégyenülnek, gyaláztatnak,

Kik ellened horgadnak,
Semmivé lesznek, elpusztulnak, 

elvesznek ellenségeid.
12. Keresed őket, s nem találod,

akik veled tusáznak.
Olyanná lesznek, m int a semmi, 

kik téged háborgatnak.
13. Mert én vagyok Urad, Istened,

ki erősen fogom jobbodat, 
ki mondom neked: Ne félj!

Én megsegítlek.
14. Ne félj, férgecske, Jákob,

m aroknyi Izrael!
Én megsegítlek! — úgymond az Ür — 

Én, Izrael Szentje, Megváltód.
15. Űj cséplőkocsivá teszlek,

éles, sokpengéjűvé.
Hegyeket csépelsz, őrlesz, 

halm okat teszel pozdorrá.
16. Szétszórod, a szél fölkapja,

orkán széthordja őket, 
te pedig örülsz az Urban,

Izrael szentjével dicsekszel.

17. A nyom orultak és szegények
vizet fürkésznek, de nincs víz. 

Eleped nyelvük szomjan.
Én, az Ür meghallgatom őket.

Nem hagyom el, én, Izrael Istene.
18. Kopár hegyen vizet fakasztok,

völgyek zugán forrásokat.
A pusztát vizek tavává teszem, 

a kopár földet vízforrássá.
19. A pusztába cédrust szerzek,

akácot, m irtuszt, olajfát.
A kietlenbe ciprust teszek, 

p latán t és borókát.
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20. Hadd lássák, hadd tudják meg,
vegyék észbe, ism erjék be, 

hogy az Űr keze művelte ezt,
Izrael Szentje alkotta.

21. Hozzátok elő pőréiteket! — m ondja az Űr.
Adjátok elő védekezésiek!

22. Adják elő, jelentsék meg
a történendőket!

M ondjátok meg, mi tö rtén t régen!
Véssük szívünkbe!

Vagy tudassák: mi lesz utóbb!
Hadd halljuk a jövendőt!

23. Mondjátok meg, mi lesz ezután!
Hadd é rtsü k : istenek vagytok-e.

Tegyetek jót, vagy rosszat!
hogy lássuk együtt, s álmélkodjunk!

24. De ti a semmiből vagytok,
m üvetek m itsem ér,

undokság titeket választani!

25. Föltámasztottam  Északról, aki eljött,
N aptám adatról k iáltja nevemet.

Agyagként eltapodja a helytartókat, 
m int fazekas gyúrja az agyagot.

26. Ki mondta ezt kezdettől, hogy tudnánk,
régtől, hogy m ondhatnánk: igaz.

De nincs ki megmondta, de nincs ki hallatta, 
de nincs, ki hallaná szavatokat.

27. Sionnak én m odtam  először: it t  jön ő!
Jeruzsálem nak adtam  öröm-szavút.

28. Szétnézek, s nincs senki, tanácsadó;
ha kérdem  őket, nem felelnek.

29. Hiábavalók mind,
semmik a tetteik.

Bálványuk: m int a szél, s a zűr.

Ézsaiás 42. fejezet

1. Ez szolgám, k it támogatok,
választottam, lelkem gyönyörűsége. 

Szellemem adtam  belé, hogy 
törvényt adjon a népeknek.

2. Nem neszez, nem  kiált,
utcán sem hallatja hangját.

3. M egroppant nádat nem tö r el,
pislákoló mécset ki nem  olt. 

Igazsággal törvénykezik.
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4. Nem m erül ki, nem kóklad el,
míg törvényt nem tesz a földön.

Tanításait szigetek várják.

5. így szól az Űristen,
ki eget terem tett, feszített, 

földet fundált, növényt plántált, 
lehet lehelt a ra jt lakókba, 

szellemet a ra jt járókba.
6. Én, az Űr elhívlak igazságban,

én kézen foglak.
M egtartlak, veled adok szövetséget népemnek, 

a pogányoknak fényül,
7. hogy megnyisd a vakok szemét,

kihozzad a tömlőéből a foglyot, 
s a fogházból a sötétben ülőt.

8. Én vagyok az Űr, ez a nevem.
Dicsőségemet másnak nem  adom, 

tisztességemet bálványoknak.
9. A régi igék betöltek, u jjakat mondok én;

de mielőtt kisarjadnának, m egjelentem  néktek.

10. Énekeljetek az Űrnak új éneket!
Dicséretét a föld pereméig,
kik tengerre szálltak, s az abban valók, 

szigetek és lakóik.
11. Ujjongjon a puszta, a város,

falvak, K édár lakói!
M agasztalják a sziklán lakók; 

hegycsúcsról is kiáltsanak!
12. Tegyünk az Ű rnak tiszteletet,

dicsérjék Őt a szigetlakok.
13. Jön  az Űr, m int hős,

m int harcos serkenti buzgalm át; 
kiált és ordít,

ellenein erőt vészén.

14. Régtől hallgattam ,
némán fékeztem magam.

De most m int szülőnő sikoltok, 
lihegek, fulladozom.

15. Hegyeket rontok, halmokat,
kiszárítok m inden növényt, 

szigetté tészek folyókat, 
kiszáraztok mocsarat.

16. Vezérlek vakokat nem ism ert úton,
ism eretlen nyomon vezetem őket.

Fordítok sötétet fényre előttük, 
rögös u ta t simává.

Mindezeket cselekszem, nem hagyom el.
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17. Visszahőkölnek, megszégyenülnek
a bálványokban bizakvók, 

kik ön tö tt szobroknak mondják:
Isteneink, ti!

18. Süketek, halljátok!
Vakok, pillantsatok föl, lássatok!

19. Ki oly vak, mint az én szolgám,
süket, m int az én küldöttem?

Ki oly vak, mint hűbéresem, 
vak, m int Isten szolgája?

20. Sokat látsz, de nem jegyzed meg,
nyitva füled, de nem  hallasz.

21. Tetszett az Úrnak igazságáért
tan a it naggyá, dicsővé tenni.

22. Ezért le tt e nép kirabolt, kifosztott,
mind béklyóba, csapdába estek, 

tömlöcbe csukattak.
Ragadomány lettek, s nincs szabadító,

kifoszttattak, s nincs, ki mondja: add vissza!
23. Ki veszi észbe közületek,

ki ocsúdik, s fülel a jövőért?
24. Ki adta ragadom ányra Jákobot,

s Izraelt a fosztogatóknak?
V ajh  nem az Ür, aki ellen vétkeztünk? 

Nem akartak  utaiban járni, 
nem hallgattak törvényeire.

25. így kiönté rájuk izzó haragját,
s hadaknak hatalm át.

Lángolt körülötte, de nem  vette ész re ; 
égette őt, de nem vette  szivére.

Nyitott kezek
(A finn egyház hivatalos svéd nyelvű imádságoskönyvéből)

Uram, nyisd ki görcsösen összezárt ujjaim at, 
hogy ne m aradjon kezem zárva testvérem  előtt.
De zárd össze kezem azután, ha m ár megfogtam a m ásik kezét 
és vigyázz, el ne engedjem azt sohasem.

Hafenscher Károly fordítása



RÖKUSFALVY PÁL

Tűnődés emberré fejlődésünkről

i

A felnőtté válás számomra — ifjúkorom ban — ígéretes és szinte elérhetet
len csodának tűnt. A felnőtteket, szüléim ét tisztelve, őket jónak, tökéletes
nek ta rtv a  s közben a magam csekélységét is érezve, áth idalhatatlan  szaka
dékként m eredt felém a kérdés: hogyan válók felnőtté, jó felnőtté, erőssé? 
Szorongásomat csak tetézte konfirmációs igém: „Legyetek azért ti tökélete
sek, m iként a ti Mennyei Atyátok tökéletes!” A teljesítm énym otivációnak ez 
a m aximális követelménye mint belém sütött bélyeg egyszerre segített és 
nyomasztott.

Aztán a második világháború végén és u tán az értékek világának teljes 
összeomlását megtapasztalva — s ebből népünk máig sem lábalt ki, nem  tért 
magához — hamar felnőtté váltam  s rádöbbentem  — s erre még ősz nagy
apaként is naponta Nyilas Misi értéktisztelő naivitásával döbbenek rá  — : a 
felnőttek korántsem m ind jók! Sőt, a nemzet hivatásos napszám osaként már 
száraz szemmel állapítom  meg a puszta tényt: m a a felnőtt társadalom  pél
dája az egyik legfőbb akadálya az ifjúság eredményes nevelésének. Kézen
fekvőnek tűnnek tehát az alábbi következtetések és kérdések:

— A m int felnőtté váltunk, fejlődésünk megáll. Az Élettel találkozva már 
csak kopunk emberségünkben.

— Sőt felnőtt hitetlenségünkben — a tapasztalat bölcsességének álcázva 
azt — m i öljük meg a fiatalokban a fejlődés lehetőségébe vetett hitet, mi 
vesszük el az eszményeinket, m ondván: „majd ha nagyobb leszel, benő a 
fejed lágya is!” Egy tanítványom  a Testnevelési Főiskolán nyíltan megkér
dezte: „Szükségszerű, hogy a felnőttektől minden rosszat átvegyünk, tud
juk-e konzerválni a jóságunkat, vagy a pofonok m inket is önző, kem ény szívű 
felnőttekké formálnak?”

— Számomra, aki a Jövő nevelőit nevelő pedagógus vagyok, a hivatásom, 
az életem értelmét dönti el a válasz e kérdésre: van-e egyáltalán alapja az 
ember fejleszthetőségén alapuló pedagógiai optimizmusnak?

Az életproblémák egzisztenciálissá válásának ezen a szintjén a szaktudo
mány objektív részigazságai bár szükségesek, de nem  elegendőek ahhoz, 
hogy ilyen embert próbáló időben a h itte l végzett m unka szilárd fundam en
tum ául szolgáljanak. Az emberi fejlődés alapjait mélyebben kell keresni, mint 
az egyes életkori szakaszoknak, az egyes élettani és lélektani funkciók fej
lődésmenetének feltárt törvényszerűségeiben. (Félreértés ne essék: ez is fon
tos!)
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Az em ber fejlődéséről lévén szó, az ember egészéből, lényegéből kell kiin
dulni és nem a részekből. A tapasztalati pszichológia eredményei is csak 
egy, az ember végső lényegéig hatoló teljes em berkép vonatkoztatási rend
szerében értelmezhetők helyesen. Ez a vonatkoztatási alap: a pszichológiai 
antropológia.

A pszichológiai antropológia kérdésfeltevése egyidős az önm agára eszmélő 
emberiség történelm ével: mi az em ber? Kicsoda az ember, ez a lelkes állat
tól ta lán  valam iben különböző élőlény? A válasz oly sokféle, a gondolkodó 
elme filozófiai és vallási felfogásától függően, s ezek legtöbbjében — mint 
például egyik nem zeti költőnk, Vörösm arty M ihályéban is — valami tra 
gikus és mégis terem tő feszültség kettőssége rajzolódik ki: „Em ber vagyunk, 
a föld s az ég fia, Lelkünk a szárny, mely ég felé viszen.”

Bármilyen a válasz, a pszichológiai antropológia a term észeti lényből indul 
ki s az em berre vonatkozó következő alapvető megállapításokig ju t el:

— az ember képes gondolkodásával és akaratával értelm et adni a létének;
— meg tudja határozni és találni a helyét a természetben, a társadalom 

ban, sőt a terem tésben is;
— s értékalkotó lényként önmaga és az őt körülvevő világ haladását szol

gáló ku ltú rát képes terem teni.
Enélkül a pszichológiai antropológiai alap nélkül — melyhez időnként 

ú jra  meg újra  vissza kell térnünk — egyéni és társadalm i életünk minden 
jelentősnek induló eseménye természetellenesen tönkresilányul; pl. a tehet
séggondozásból intellektuálissá szürkült elit-iskola lesz, az élsport show- 
business-szé züllött tenyészistálló lesz s általában a nevelés megalkuvó em
berek idomításává válik.

2
Erre a pszichológiai antropológiai alapra helyezzük rá a tapasztalati pszi
chológia tényeit s tesszük fel a kérdést: miben áll valójában az ember fejlő
dése? A fejlődés fogalmába tartozónak tek in tjük  az érést és m indenféle ta 
nulást is.

Több m int három  évtizedes tanári és tudom ányos pályafutásom on több
ször visszatértem  e kérdésre, mígnem rájöttem , hogy a tudom ányok — az 
örökléstan, a fejlődéstan, fejlődéslélektan, de a pedagógia s egészséges gya
korlata is — elegendő ism eretalapot adnak a pedagógiai optimizmushoz, ám 
szellemi restségünk s erkölcsi gyávaságunk — helytelen életvezetésünk s 
lélektelenné vált közoktatásunk következtében — szükségképpen naponta 
ú jraterm elik  a társadalm unk öngyilkos közönyét eredményező pedagógiai 
pesszimizmus „érveit”. E közöny és pesszimizmus ellen értelm i és erkölcsi 
eszközökkel egyaránt küzdeni kell.

A fejlődés lényegét akkor é rtjük  meg helyesen, ha benne a „testi” és a 
„lelki” viszonyát, még pontosabban, az em ber testi fejlődésében a „lelki
nek” s a lelki fejlődésében a „testinek” a szerepét tisztázzuk. Az embernek 
ugyanis nincsen külön „testi” és „lelki” fejlődése. Ahhoz azonban, hogy ezt 
világosan lássuk, a valóság egységes lényegét az emberben, a test és lélek- 
problémát, pontosabban a lélek problém áját kell megoldanunk. Számomra 
kielégítő választ professzorom, Várkonyi H ildebrand Dezső adott, akit — 
noha az 50-es évek elején hallgatásra kényszerítették — a legnagyobb m a
gyar pszichológusnak tartok. Szűkebb baráti körben ta rto tt előadásában er
ről így szólt: „Lélekről vallott felfogásunk: az állományi egység elmélete.



51 RÓKUSFALVY PÁL: EMBERRÉ FEJLŐDÉSÜNKRŐL

Az emberben a tevékenységeknek egyetlen alanya van, és ez a testtel egyet
len állománnyá egyesült lélek. Ezzel az em bert, viselkedéseit és cselekvéseit 
legjobban m agyarázhatjuk. Ha a testet, lelket egymástól külön működő és 
önálló ágenseknek tekintjük, zavarba jövünk: ki az alanya pl. az érzékelés
nek, akarásnak stb .” Később ezt mondta: „Mégis feltevésszerűen kell szólni 
a »lélek«-ről, m int:

— a tudatos és nem tudatos kitérjedéstelen folyam atok végső hordozójáról 
(mely természetesen a testtel egyetlen szubsztanciát a lko t);

— a belső élettények jellegzetes közös sajátosságáról;
— valam int a belső élettények összességéről.”
Tehát a fejlődés biológiai fogalmát vesszük alapul s az „élő” fogalmát egye

nes vonalban folytatva ju tunk  el a „lelki” fogalmához.
Egyébként az ellenkező oldalról az intenzív testi fejlesztés, a sportolás felől 

indulva, hasonló gondolatokra ju to tt — s m ára erről is teljesen megfeledkez
tünk  — Piérre de Coubertin báró, az újkori olimpiai játékok m egalapítója: 
„nem fogadjuk el, hogy az em ber testét külön lehet formálni és azután fel
kínálni neki a lélekkel való házasságot: ez rossz házasság, amelyben nincsen 
válás és a legártalm asabb zavarok létrejö ttét kockáztatjuk. A lelket és a 
testet mindig együtt kell megismerni és együtt kell nevelni. Ezért ju to ttunk  
a rra  a megoldásra, hogy egyáltalán nem lehetséges teljes értékű testnevelés 
a pszichológia segítsége nélkül.”

Tudásunk mai színvonalán ezt úgy érzékeltethetjük, hogy miként az ideg- 
rendszert fejlődéstanilag legújabb képződménye, a nagyagykéreg szabá
lyozza, úgy -az em ber egészét is az évmilliós filogenezis, a fajfejlődés leg
újabb képződménye, a „lelke” irányítja.

Ebben a gondolatkeretben most m ár kézenfekvő, hogy a biológiainak és a 
pszichológiainak közösek a fejlődési alaptörvényei: az érés és a tapasztalat- 
szerzés, a tagolódás és az egységesülés. A fejlődés m enetében a globális m ű
ködések megelőzik a tagolókat (a differenciáló működéseket), s bár az egyes 
elkülöníthető pszichológiai funkciók, képességek fejlődési menete külön tö r
vényeknek engedelmeskedik, de úgy, hogy ezek elősegítik az egységesülést 
(integrálódást egy arányosan fejlődő személyiségben) vagy bomlasztó hatás
sal vannak rá. „A túlzott tagolódás — írja  Várkonyi professzor m ár 1934-ben 
— a személyiség széteséséhez vezethet.” Ez utóbbi egyébként a term észet 
vaslogikájával érvényesülő alapja annak, hogy egészséges felnőtté, teljes 
em berré válásunkhoz m iért van szükség kiegyensúlyozott, derűs, igazi gyer
mekkorra, s hogy a gyermekzsenik vagy tehetséges gyermeksportolók egy
oldalú fejlesztése m iért okoz szükségképpen személyiségtorzulást.

3
A fejlődés tehát emberi lényegünk kibontakozása, kibontakoztatása. Ez való
ban megnyugtató s alap az optimizmusra, m indenki számára. Az átöröklés 
hatóerőit is figyelembe véve, a fejlődésnek és nevelésnek „a végső értelm ét 
az a gondolat adja meg” — s ismét Várkonyi H ildebrand Dezsőt idézem, aki 
szerint a teljes értékű fejlődést el lehet érni „éppúgy, m int a búzaszem ka
lászos szárrá fejlődve, befejezte kifejlődésének m enetét és készlétűvé [ . .  . ] 
vált Aristoteles bölcseleté szerint”.

De befejezi-e m indenki kifejlődésének m enetét?
Itt kaptam m agyarázatot a felnőttekkel kapcsolatban engem zavaró ta 

pasztalatomra: korunkban az életviszonyaink olyan mesterségesen bonyo
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lulttá s az egyre tökéletesedő technikával végzett rombolással olyan egészség
lenné váltak  (testi és lelki értelem ben egyaránt), hogy a „készlétű fe lnő tt”, 
a teljessé, az igazzá vált ember egyre inkább fehér holló. Ez nem értékítélet 
(s ha az lenne, rám is vonatkozik), még kevésbé nosztalgikus rezignáltság, 
nem — ez pusztán ténym egállapítás, amely az emberi fejlődést, kibontako
zást meghatározó három  tényező helyzetével való számvetésen alapul. Ez a 
három tényező: velünk született adottságaink (mint fejlődési lehetőségek), a 
környezeti hatások (mint módosító feltételek) s az adottságainknak, képes
ségeinknek, egész személyiségünknek megfelelő tevékenység értelmes és fe
lelős gyakorlása (az optimális öntevékenység mint megvalósítási feltétel).

A számvetés. Az emberi, a biológiai adottságok kevéssé változóak, bár ko
runk s országunk civilizációs ártalm ai naponta hatnak erre a biológiai é r
tékállományra. Egészében azonban még mindig jól állunk (de nem jól élünk!) 
ezzel. A gyakorlással képességgé és készséggé fejlődő adottságaink mindig 
többértékűek, azaz ugyanaz a képességünk (pl. jó nyelvérzékünk) számos 
eltérő tevékenységben használható fel. Tekintve adottságaink sokféleségét s 
ezek kombinációjának számtalan változatát, emberi kibontakozásunk lehe
tőségei elvben és gyakorlatban végtelenek. A fejlesztő értelmes és felelős 
öntevékenységnek csak társadalm i környezetünk (s ebbe beletartozik a ne
velésünk is) szab határt. Nemcsak érdemes, de szükséges is, hogy végiggon
doljuk: m ennyire biztosítottak a családban, az iskolákban, a munkahelyeken 
— a term előüzem ektől az országgyűlés munkájáig — a kedvező hatások, az 
egészséges, értékalkotó emberi kibontakozást motiváló, valóban segítő kör
nyezeti feltételek? Megteszünk-e m indent a fejlődést akadályozó környezeti 
hatások (a rossz példák özöne, a hatalom m al való visszaélés, a gyűlölködés, 
gyanakvás stb.) csökkentésére, megelőzésére? Tudatában vagyunk-e egyál
talán mindezeknek a hatásmechanizmusoknak, annak, hogy Magyarország 
minden pontján a nap 1440 percében, 86 400 másodpercében nem csak te r
melés, építés, ügyintézés folyik, hanem  mindezekben emberi életek alakul
nak, lelkek formálódnak? Ebben a végtelen folyam atban soha sincsen üzem
szünet, sem közömbös, légüres tér, teh á t ahol nincsen határozott élet- és lé- 
leképítés, ott szükségszerűen élet- és lélekrombolás folyik. S a számvetésnek 
ez a lehangoló végeredménye egyszersmind megnyugtatóan felemelő is: mi 
m aradék magyarok ebben a homloknyi országban —- kivétel nélkül m indany- 
nyian! — jóval a lehetséges em berségünk szintje alatt tengődünk s éppn 
ezért fejlődésünk lehetősége végtelen! A felnőttség tehát — m iként az em
berség — nem állapot, még kevésbé előnyökkel járó érdem, hanem véget nem 
érő, felelősségteljes folyamat.

4
Az em ber természetes fejlődése: individuáció, azaz önmegvalósítás. Napja
inkban gyakran használt, divatos, eredeti jelentésétől azonban eltérően, tor
zultan értelmezett kifejezés: a valódi vagy vélt egyéniséget kihangsúlyozó 
gátlástalan önérvényesítés. Ez a m agatartás némiképp érthető — természetes 
reakció a személyiséget elszürkítő eltömegesedési folyam atra — mégis tor
zítja a fejlődést, m ivel eredménye az életellenes önzés, az egyén és a közös
ség, a társadalom  szembeállítása.

Az individuáció em beri lényegünknek a megvalósítása. Ez a lényeg egy
szerre egyéni és társas. Az ember csak annak arányában válhat igazi egyé
niséggé, amennyire megtalálja helyét természetes emberi közösségében és
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megfordítva. Az individuáció Carl Gustav Jung  svájci pszichológus szerint — 
akitől ennek a belső fejlődési folyam atnak az elnevezése ered — : társadal
milag értékes önmegvalósítás. Ez az individuáció m inden ember számára 
egyedülállóan izgalmas kaland, hiszen értékes önmagunk, jobbik énünk vi
lágot is szépítő megvalósítása annak arányában válik hatékonnyá, m inél na
gyobb ism eretlen tartom ányokat tudatosítunk, minél hatalm asabb erőket 
szelídítünk alkotásra személyiségünknek abból a tudatta lan  birodalmából, 
amelynek legősibb mélységeiben egy ritm usra lélek-zik az egész emberiség.

5
A lélek term észeti jelenség, még akkor is, ha a term észettudományok jelen
legi fejletlensége m iatt — m a és még sokáig! — nem tud juk  azt a m aga tel
jességéig és gyökeréig megismerni.

A lélekkel, m int a bennünk levő nagyrészt ism eretlennel élünk együtt, 
amelynek éppúgy sokmillió éves előtörténete van, m int testi szervezetünk
nek, csak az utóbbiról m ár valamivel többet tudunk. E kettő  azonban ugyan
annak a bonyolult és mégis egységes lényegnek a megnyilvánulási formája.

Ha ezt a sokmillió éves előtörténetet és az emberi lélek kollektív tu d a t
talanig terjedő mélységét tekintjük, akkor lehetetlen nem  látni, hogy az egész 
emberiség önmaga megismerésének és megvalósításának, tehát embersége ki
fejlődésének még csak a hajnalán tart. Végtelen és csodálatos lehetőségek 
állnának előttünk — a jelenkor minden borzalma ellenére — ha most m ár 
nemcsak a külső természet, hanem önm agunk term észete felett is próbál
nánk ú rrá  lenni. A tét ma m ár: az em berhez méltó túlélés. Ehhez azonban 
az is szükséges, hogy cselekvő felelősséggel egyénenként döbbenjünk rá : por
szem létünk ellenére terem tőtársai vagyunk az Istennek.

NÉM ETH GÁBOR

Sötétedés
Balról az alkony pírja vörösük, 
jobbról az ifjú  est ege kéklik, 
köztük, előttem a szürke az úr.

Balról a Nap tüze megnyugodott már, 
jobbról a Hold egyedül lebeg árván, 
köztük, előttem a szürke az úr.

Balról a bíbor mélye parázslik, 
jobbról a csillag-rengeteg úszik, 
köztük, előttem  az ében az úr.

Balról .a kristály  éj feketéink, 
jobbról a k ristály  éj feketéllik, 
bennem az ősködös éjszaka gyúl.

I tt  ül előttem az éjben az Űr.

Világosodás
Jobbról a hajnal p írja  dereng át, 
balról az éj még nyűvi palástját, 
köztük, előttem az ében az úr.

Jobbról a fény hegye szúr öreg estet, 
balról a csillagok eltünedeztek, 
köztük, előttem az azúr az úr.

Jobbról a Nap m ár véresen izzik, 
balról a vén Hold semmibe foszlik, 
köztük, előttem az azúr az úr.

Jobbról a reggel bontja a szárnyát, 
balról a reggel bontja a szárnyát, 
bennem  a pillanat élete gyúl.

Itt ül előttem a fényben az Űr.



FRENKL ROBERT

Az egyház leckéje

K ét évig dolgozott az Egyesült Államokban egy orvosnő, a közelmúltban 
érkezett haza. Ügy találta, más országba érkezett, m int ahonnan elment. 
A hetvenes években még az ellenkezőjén tréfálkoztunk, kesernyésen Ha az 
újságokon nem  lenne dátum, nem  tudnánk, m ikor készültek. A nyolcvanas 
évek végi Magyarországon nemcsak a korábbi évtizedekhez képest, hanem 
m inden összehasonlításban rendkívüli módon felgyorsult az élet, ami az ál
lami, a társadalm i, a politikai, a gazdasági élet változásait illeti. Mindez köz
vetlenül leginkább a korábban szinte időtlen sajtón keresztül érzékelhető. 
Ha az orvosnő csak hat hónapig lett volna távol, akkor is hasonló lenne az 
élménye, fél évvel ezelőtti újságot lapozgatva, meghökkentően távolinak tűn 
nek a benne foglaltak.

Az egyház is a társadalom ban él. Lelkészeket és híveket naponta érik a 
hatások, a közvetlen és a tágabb környezet változásai megannyi kihívást je
lentenek számukra. Az egyház egyik kísértése mindig az „időtlenség”, ezzel 
szembeni feladata az ősi evangélium üzenetének a m ában való tolmácsolása 
volt. Ez elsősorban — de soh’sem kizárólag — az igehirdetés révén történt, 
de ez a szolgálat csak az evangéliumot saját gyakorlatában megvalósító egy
házi m agatartással együtt lehet hiteles.

Izgalmas feladata lesz egyháztörténészeknek, végre nem a napi politika be
folyásától szenvedve, feltárni az elmúlt fél évszázad egyházi döntéseinek 
hátterét, benne a személyiségek szerepét, 1936—44 között, a 45—48-as idő
szakban, 49-től 56-ig, 57—58-at, majd az ezt követő három évtizedet. Jel
lemző, hogy mindmáig igen kevés tö rtén t még a harminc évnél régebbi idő
szakokat, a valójában már történelm et tekintve is, pedig az idő e téren  is sür
get, számos tan ú  él még, szükségünk van emlékeikre, véleményükre. Itt csak 
a példa kedvéért: az év elején jelent meg az erdélyi magyar származású ame
rikai történész, Randolph L. Braham  szenzációs jelzővel is illethető kétkötetes 
m unkája, A m agyar holocaust. A hatalm as műben természetesen szerény 
rész foglalkozik az egyházakkal, köztük evangélikus egyházunkkal, negatív 
és pozitív jelzővel illethető információkat, akár száraznak is minősíthető tá r
gyilagos értékelést kapunk, mindez azonban riadónak is tekinthető, tö rténel
münket, de nyilvánvalóan jelenünket illetően is. Mert a m últtal való szem
besülés, tisztázás nélkül szinte lehetetlen jól dönteni a jelenben. Az, hogy fél 
évszázad a la tt alig volt olyan időszak, am ikor lehetséges volt az őszinte szó, 
az eltérő vélemények, nézetek tisztességes ütköztetése, lelkészek és hívek
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számára a lehetőség, hogy kockázat nélkül vállalhatják  véleményüket, igen
csak megnövelte adósságunkat önm agunk és a társadalom  felé egyaránt, per
sze m ár nem csak a történelem re gondolva.

Az egyházban is felgyorsult az idő, az élet. A k é t év után visszaérkező itt 
sem hinné el, hogy abba az egyházba ért vissza, ahonnan elindult. Hiszem, 
hogy ebben a folyam atban az egyházban is dom inálnak a pozitívumok. Ha 
még állni is éreztük egyházi sajtónkban az időt, am ikor a társadalom  már 
rohant, ha a vártnál, reméltnél lassabban jöttek, jönnek is a jogi, erkölcsi, 
lelki tartalm ú rehabilitációs lépések, a szükséges személyi változások, mégis 
egyházunk is — a leginkább kétkedőnek is feli kell ismerni — korszakvál
tásban él.

Nem merném m ondani, hogy ennek a legfontosabb mozzanata, de bizonyos, 
hogy számunkra ma talán  a legnagyobb kihívás az egyházak, a vallás iránt 
megnövekedett érdeklődés, figyelem. Nem kérdőjelezve a gyülekezetek éle
tének korábbi sok pozitívumát, a közegyház eredm ényeit, fogalmazok úgy, 
hogy az évtizedes dermedtségből éledő egyháznak úgy kell megújulnia, jó ér
telem ben önmagát — gondolva az intézm ényrendszerre is — m egújítania, 
hogy közben teljes felelősséggel részt vesz a társadalm i megújulási folya
matban. Ennek érdekében választ kell találni a kérdésre: mi a magyarázata 
az egyházak iránt növekvő érdeklődésnek, azután pedig helyes választ szük
séges adni erre az érdeklődésre.

Bizonyos, hogy az egyház iránt megújuló érdeklődést motiválja, hogy a rö- 
videbb-hosszabb m últra  visszatekintő instabil s tru k tú rák  között az egyház 
évezredes tradíciói biztonságot kínálnak. Jólesik egy olyan intézm ényrend
szer felé fordulni, am ely a mainál nagyobb történelm i viharokat, konfliktu
sokat átélt, túlélt. Ez azonban önm agában kevés lenne.

Már többet jelent, hogy az elm últ évtizedek változásai, fordulatai között, 
bár az egyházat is súlyos felelősség terheli saját hibáin túl, részben bizonyos 
döntések helyesléséért, részben azért, hogy nem em elte fel a szavát más 
döntések, illetve mechanizmusok ellen, mégis meg tudo tt őrizni egyfajta vi
szonylagos tisztaságot, tisztességet. Egyszerűen azért, m ert az egészséges köz- 
gondolkodás m aradványai azt sugallták, hogy az egyház olykor érthetetlen 
m agatartása kényszerhelyzet szülötte. Minden szép nyilatkozat ellenére az 
egyház sem rendelkezett, a lelkészek meg végleg nem, a szabad vélemény- 
nyilvánítás jogával. Ezért is történelm i felelősség, hogy a megújuló társa
dalmi életben az egyház, megtalálva valódi identitását, teljes felelősséggel, 
jól foglaljon állást sorskérdéseinkben, megőrizve, megerősítve hitelét, iga
zolva a várakozást.

Még fontosabb, hogy az egyház, működéséből következően és az emberek 
által elvártán olyan ősi erkölcsi értékeket közvetít a társadalom, családok 
és egyének számára, amely értékek háttérbe szorulása a társadalom ban, je
len gondjainkban meghatározó szerepet játszik.

Ezen az alapvető erkölcsi igényen túl, kétségtelen, ne féljünk a szótól, po
litikai várakozás is vegyül az egyház iránt növekvő érdeklődésbe. A végre 
ismét hivatalosan is elfogadott álláspont szerint a társadalm i fejlődés, ki
bontakozás kulcskérdése a társadalom ban meglévő sokszínűségnek — nem
csak az érdekek, hanem  a nézetek sokszínűségének — érvényesülése. Közis
mert, hogy ha ez különböző mélységű, értékű is, de a magyar lakosság több
sége számára — vallásszociológusok vizsgálatai szerint 65—70 százalékának 
=— lényeges az egyház m agatartása, mondanivalója. Gyorsan változó vilá



FRENKL ROBERT: AZ EGYHÁZ LECKÉJE 59

gunkban, főként robbanásveszélyes pillanatokra is gondolva, meghatározó le
het egy világos, politikai felelősséget is vállaló, alapvetően etikus eligazítás. 
Annak, hogy az egyház ezt az igényt kielégíthesse, vagy legalább esélye le
gyen erre, az- egyházi közélet m egújulása, az egyházon belüli sokszínűség 
érvényesülése jelenti az előfeltételt. Meg kell tanulnunk, újra kell tanulnunk 
egyházon belül is egymás felfogásának a tiszteletben tartását, a türelm et, a 
toleranciát, a v itakultúrát.

A várakozás igazi súlyát, mélységét azonban a lelki tartalom  adja. Igen, 
bárm ennyire lényegesek az erkölcsi, a politikai és a többi vonatkozások, az 
igazi kihívás a spirituális üzenet, az evangélium irán ti vágy. A kiábrándulás 
a technikai civilizáció minden gondot megoldó illúziójából, ismét ősi kérdé
sek, az emberi lét értelme felé fordítja a figyelmet. És ezután -már nem ért
hető félre, ha vállaljuk a továbbiakat is. Egyházi nyelven a szeretetszolgá
latot, a diakóniát, világi nyelven osztozást a szociálpolitika gondjaiban. Hi
szen ez is jelezheti a hitbeli erősödést, m egújulást, m int annak következmé
nye. Megújuló egyházban szükségszerűen sokan keresik a lehetőséget, hogy 
szolgáló szeretettel is bizonyságot adjanak m egújult életüknek, gondolkodá
suknak.

Egyházunk számára is nagy lecke, hosszú ú t eleget tenni a várakozásnak. 
Alapvető a hit: Isten nyitotta meg az új lehetőségeket; az ő kegyelme és 
üzenete, hogy m ulasztásaink ellenére új esélyt ad számunkra.

Mit te ttünk  eddig? Hiszem, hogy a jövő egyháztörténészei a gyülekezeti 
életben, számos részletben a 87—88-as évek olyan mozzanatát tá rják  m ajd 
fel, amelyek reform ihletésűek és -tartalm úak. Magam is gondolok néhányra. 
Most négy olyan terü le te t említenék, amelyek meggyőzően tükrözik egyhá
zunk elszántságát az új ú t iránt.

Az Evangélikus Gimnáziumra, a Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szö
vetségre, az 1992-es zsinat előkészületeinek a megkezdésére és a sajtó meg
újítására gondolok. A két utóbbi hosszabb folyam atot jelent, m elynek sikere 
lelkészek és hívek aktivitásától is jelentősen függ. Persze lényeges, hogy a 
remélt, igényelt aktivitás teret is kapjon a zsinat előkészítésében, a nagy
korúvá vált sajtóban.

Az iskolaügy horderejét nem lehet túlbecsülni. M ár eddig is olyan moz
gást, olyan dinamizmust eredményezett az egyházban, másrészt olyan m ér
tékben növelte az egyházra irányuló hazai és nemzetközi figyelmet, amire 
hosszú idő óta nem volt példa. Nem az iskola feladata — elsősorban bizo
nyosan nem  — az egyház missziói küldetését képviselni a társadalom ban, 
mégis m ár a felvételi beszélgetések kapcsán megrázó élmény volt észlelni, 
hogyan tö lt be missziói funkciót is a tény: ú jraindul az Evangélikus Gimná
zium. Családok, nagyszülők, szülő- és gyermeknemzedékek szembesültek ko
rábbi döntéseikkel, életvezetésükkel, szomorkodtak egyháztól való elfordu
lásuk, hitetlenségük m iatt, mások örültek, hogy Isten m eghallgatta imád
ságukat, m egint mások reménykedtek, hogy még nem zárult be végleg az 
ajtó, vezet ú t vissza a gyülekezetbe. Már régen nem egyszerűen arról volt 
szó, felveszik-e a gyereket, az unokát.

A MEVISZ, az evangélikus ifjúsági szövetség megalakulása pedig olyan 
mérföldkő, amelyben maguk az alapító fiatalok sem hittek egy évvel ko
rábban. De ők az idősebbek számára is példam utató hittel és gyorsasággal 
át tud tak  állni a megújulás lehetőségének a hullámhosszára. Nem kell hang
súlyozni, m it jelent egyházunk jövője számára, hogy a gyülekezeti ifjúsági
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m unka katalizátoraként, az evangélikus ifjúság álláspontját a sokszínű 
életben közvetítő, az evangélium, az egyházi tanítás alapján álló szövetség 
működik, amely egyik garanciája annak is, hogy a m últ hibái ne ism étlőd
hessenek meg. Maga az ifjúság is építője annak az egyháznak, am elyben a 
következő nemzedékek élhetnek és szolgálhatnak.

Dermedtség után nagyszerű érzés az oldódás, m ásként fogalmazva a moz
gástér növekedése. Nagyszerű érzés, de nehéz feladat vállalni az evangélium 
hirdetésével, az egyházi m ondanivalóval járó szükségszerű ütközéseket, fe
szültségeket is. Nem könnyű megfelelni a kihívásnak, nem  lehet eléggé hang
súlyozni, hogy ennek előfeltétele saját m egújulásunk, hitbeli és közéleti érte
lemben egyaránt.

Utóbbi illusztrálására egy tavalyi példa. Vidéki gyülekezet kérését segí
tettem  elintézni egyik m inisztérium ban. A kérés teljesítése a gyülekezetnek 
több százezer forint m egtakarítást jelentett. Örömmel tájékoztattam  az eset
ről egy egyházi vezetőt. M eglepetésemre ezt m ondta: — miért nem  nekem 
szóltak? Miért ír a gyülekezeti lelkész a m iniszternek? — Elgondolkodtam 
és megértettem. Persze, hogy örül az eredménynek, de él a régi reflex  (mint 
m ásutt is a társadalom ban, a központosítás, az ellenőrzés, a bürokrácia ref
lexe). Hiszen az ő hatásköre lett volna szólni az egyházügyi hivatalnak, az, 
ha egyetért, továbbítja a m inisztérium nak, és ugyanez az út vissza. Az arc 
nélküli hatalom  kijelölte út. Neki legyenek hálásak a sikerért — és tőle fo
gadják el zokszó nélkül az elutasítást. Az, hogy m ost így em berarcúvá vált 
a hatalom, veszélyes. — Azt hiszem, ez nagyon jó. M arad elég ügy, amihez 
kell a „szolgálati ú t”, teendő, amiben tevékenykedhet egyházi vezetés és egy
házügyi hivatal. De el kell hinnie lelkészeknek és híveknek, hogy ismét 
egyenrangú, teljes jogú állampolgárok, írhatnak a miniszternek, szükség van 
rájuk, érdekes a véleményük. Csak így van megújulás.

NÉM ETH GÁBOR

Fohász
Bárcsak lehetnék Övé! 
A kétség kínja megöl. 
Jézus köntöse mögé 
bújok magam elől.

Az öregember
— senkije sincs m ár — 
nekiindul a városnak, 
mindent maga mögött hagy: 
a magányos tülekedést,
a lehulló álarcokat, 
elfelejtett emlékeit, 
és visszatér
— akár a pisztrángok — 
a csönd keresztfájához, 
melynek lom bjai alól 
ú jra  és ú jra  elindul.



BÁRDOSSY GYÖRGY

Ki szegény a mai Magyarországon?

Szegénység mindig volt az emberiség történetében; mindig akadtak olyanok, 
akiknek kevesebb volt valam ilyen anyagi (pl. élelem) vagy emberi (pl. 
egészség) erőforrásból. Azt a mindenkori közösség határozta meg, hogy m it 
tekint anyagi és szellemi erőforrásnak, és azt is, hogy kit tek in t szegénynek.

Az ókori zsidóságnak, például, egészen határozott véleménye volt a „több
ről” is — noha azt nem ítélte el —, a „kevesebb” kiküszöbölésére azonban 
m ár határozott „program m al” rendelkezett. A kétezer évvel ezelőtt élt zsi
dóságról tud juk : a talm udi előírások szerint egy-egy hitközség köteles volt 
sa já t szegényeinek annyit ju tta tn i, hogy azok családtagjaikkal éhen ne vesz- 
szenek, és fejüket legyen hová lehajtani. Sajnos, a vallással sok esetben 
együtt já r a türelmetlenség, ez ott azt jelentette, hogy voltak segélyezésre 
érdem esült szegények, és voltak arra érdem telenek, akiket vallási okokból 
esetleg m agából a közösségből is kivetettek.

A korai középkori Európában Augustinus etikai tanai voltak m eghatáro
zóak a szegénység — gazdagság társadalm i jelenségének megítélésénél. 
Augustinus szerint a bűn következménye, hogy valakinek több van valam i
ből, ezt azonban lehet orvosolni úgy, hogy időnként a gazdag megosztja 
javait a szegényekkel. Későbbi keresztény korokban az uralkodó elitben ez a 
bűnösségtudat elhalványult, de m egm aradt az adakozás gesztusa.

A protestáns kultúrkörben a szegénységet kezdték személyes erénybeli h iá
nyosságokkal magyarázni, m in t dologtalanság, erkölcstelenség, lustaság. A ki
választottságra való érdemtelenség nyilvános bizonyítékát lá tták  abban, ha 
valaki szegény maradt.

Az elm últ évszázadok során a szegénységet azonosították a kenyérszűké
vel és a lakáshiánnyal, és beszéltek érdemes, valam int érdem telen szegények
ről. Még a szegénység okát firtató  m agyarázatok is m intha alig változtak 
volna a kétezer év során : a nőknél a  megözvegyülést vélték oknak, a fé rfiak 
nál a csatában szerzett, vagy más okból származó m unkaképtelenséget, eset
leg a m unkaképes fiatal nemzedék hiányát egy nagycsaládban.

A XIX. század — a szegénység kiküszöbölése szempontjából — szinte 
semmi ú ja t nem hozott. Elsősorban egyéni hibákkal, esetleg balszerencsével 
indokolták a szegénység meglétét. M egjelentek szélsőséges elméletek is, m int 
pl. a szociáldarwinizmus, am ely szerint a szegénység genetikailag öröklődő 
tulajdonság, így nem is szabad semmit tenni a szegények helyzetének a ja 
vításért, m ert csak a szegénység bővített újraterm elését segíti elő.
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A XIX. sz. legvégén m egjelentek az empirikus szociológusok, akikre az a 
jellemző, hogy felhagytak a puszta értékítélettel (vagy .az ezzel azonos rangú 
elmélet publikálásával), és megkísérelték megfigyelni és leírni a szegénységet 
m int orvoslandó társadalm i jelenséget.

Ch. Booth Londonban helyszíni megfigyeléssel is végzett szegénységvizs
gálatot, és ennek legfontosabb m egállapítása, hogy a szegénység elsősorban 
nem m unkakerülésből származik, hiszen a  munkásosztály jelentős csoportjai 
nyomorognak. Ezért Booth a szegénységet főként a m unkanélküliséggel és 
kizsákmányolással magyarázta.

Néhány évvel később az ugyancsak angol B. S. Rowentree m egkísérelt 
konkrétan, adatokkal meghatározni egy olyan küszöböt, amely a szegény
ség mérésének fontos határa: egy olyan létminimumot számított, amely fe
dezi a táplálkozás, az öltözködés, a fűtés, a lakás költségeit. Számításaihoz 
szakem bereket kért föl, s így végül egy ún. biológiai létm inim um ot kalku
lált. Vizsgálatát később megismételte, és akkor m ár a biológiai (fiziológiai) 
költségeken kívüli javaka t is figyelembe vette.

Az 1960-as évekig az a felfogás uralkodott, hogy a szegények elsősorban 
az alacsony jövedelműek közül kerülnek ki. Változást ia m agyarul is olvas
ható Sanchez gyermekei c. könyv szerzője, O. Lewis hozott, szerinte a sze
génység oka az, hogy a szegények sajátos szubkultúrája nem adja meg a ki
emelkedéshez szükséges anyagi és kulturális eszközöket.

A legjelentősebb változást a szegénységkutatás ban az angol munkásmoz
galmi hagyományokból táplálkozó M arshall és Titmuss, valam int tanítványi 
körük munkássága hozta. M arshall szerint a történelem  az állampolgári jogok 
kiteljesülésének a folyam ata, előbb a polgári, majd a politikai jogok és leg
végül a szociális jogok (főként a m inimális anyagi jóléthez és biztonsághoz 
való jogról van szó) válnak a társadalom  mind szélesebb körei számára adott
ságokká.

Titmuss és tanítványi köre konkrétan próbálta meghatározni, hogy kik a 
szegények és hányán vannak. A leghíresebb tanítvány, P. Townsend véle
ménye szerint azok a szegények, akik nem  rendelkeznek azokkal a — főleg 
anyagi — forrásokkal, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a társadalom  teljes 
jogú polgárai legyenek, vagyis hogy a társadalom ban szokásos életstílust kö
vessék.

A titm ussi strukturális iskola hatása elérte az USA köreit is. M iller és 
Roby szerint .a szegénység többféle hiánnyal és szűkösséggel magyarázható. 
A gazdasági szűkösség m ellett megem lítik még a társadalm i és politikai 
deprivációt (jogokból való kizártságot) is.

Magyarországon az 1960-as évek végén kezdtek szociológusok a szegénység 
problém áival foglalkozni. Ezeknek a kutatásoknak az eredménye azonban 
csak az utóbbi években ju to tt el a szélesebb olvasóközönséghez. Bokor Ágnes 
m egállapítása szerint a politikai vezetés kerülte a szegénység szó használa
tát, m ert a szegénység létét a politikája kritikájaként lehetett értelmezni. 
A közvéleményben viszont elterjedt volt az a vélemény, hogy a szegénység 
fő okai a szegény emberek, családok személyes tulajdonságai, például a lus
taságuk.

A szociológusok az angol és am erikai szociológiában használt elméletek 
alapján a társadalom sajátosságaiban látták  a szegénység okát.

Ezeknek a szociológiai kutatásoknak alapján a következőkben a szegény-
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ség és depriváció (megfosztottság) három fontos dimenziójában m utatom be 
a szegények számát és a társadalom ban való elhelyezkedésüket.

Alacsony jövedelem, létminimum. 1988-ra készültek a Központi Statisztikai 
H ivatalban az első létminimum-számítások. Erre az évre körülbelül 600 fo
rin tban határozták meg a létminimum határát. (A létminimum a biológiai 
életbenmaradáshoz szükséges alapvető élelmiszer és lakáskörülmények költ
sége). A lakosság 10 százaléka élt a létm inim um nál alacsonyabb jövedelem
ből. Kiszám ítottak egy társadalm ilag elfogadhatónak tekintett minimumot 
is. (A társadalm ilag elfogadható m inimum a létm inim um nál magasabb ér
ték, m ert némi szerény kulturálódási és tájékozódási költséggel még kiegé
szítették.) Ez valam ivel több m int 300 forint volt a becslések alapján. A tá r 
sadalom 15 százaléka élt a létm inim um nál magasabb, de a társadalm ilag el
fogadható m inim um nál alacsonyabb szinten. 1982-ig lassan csökkent mind a 
létminimum, m ind a társadalm ilag elfogadható minimum szintje alatt élők 
aránya. 1982-ben a létminimum (1990,— Ft) a la tt élt a népesség valamivel 
kevesebb, m int 9 százaléka, a társadalm ilag elfogadható (2430,— Ft) szint 
alatt a népesség további 13 százaléka. A nyolcvanas években megállt az egy 
főre jutó reáljövedelem növekedése, sőt az utolsó években csökkent, ezért az 
utóbbi öt évben a szegények aránya kissé növekedett. 1987-ben a létmini
mum (2810,— Ft) alatti szinten a lakosság 9,3 százaléka élt és a létminimum
nál magasabb jövedelemből, de a társadalm ilag elfogadható minimumnál 
(3410,— Ft) alacsonyabb szinten további 10,6 százalék élt.

A szegények arányának növekedéséhez hozzájárult az is, hogy az utóbbi 
öt évben kifejezetten nőtt a jövedelmek egyenlőtlensége. 1982-ben a lakos
ság leggazdagabb felső milliójának átlagjövedelme 3,8-szorosa volt a lakosság 
legszegényebb m illiója átlagjövedelmének; 1987Jben ez az arány 4,6-ra nőtt.

1967-ben az alacsony jövedelműek közel háromnegyede községi lakos volt, 
1982-re ez az arány  lecsökkent alig több, m int felére. Ugyanekkor a városi 
lakosság körében nőtt a szegények aránya. Míg 1962-ben a mezőgazdasági 
fizikai dolgozók te tték  ki a szegények felét, addig 1982-ben a betanított és 
segédmunkások családtagjaikkal és a nyugdíjas fizikai munkások (szak-, be
tanított, illetve segédmunkások) háztartásával együtt a szegénylakosság több 
m int a felét teszik ki. 1987-ben az aktív háztartások körében az alacsony jö
vedelm űeket (az egy főre jutó jövedelem 2600 forin t alatt volt) döntő m ér
tékben jellemezték a következők: foglalkozását tekintve m unkás és nagy
üzemi paraszt, 3-nál több gyermekes, 4-nél nagyobb lélekszámú háztartások
ban él, éspedig főleg községekben.

Az utóbbi időben sokszor azonosították a nyugdíjasokat a szegényekkel. 
Furcsa kettősség érvényesül a nyugdíjak és a nyugdíjasok körül; egyrészt 
nőtt a nyugdíjak átlagos reálértéke, vagyis egészében javult a nyugdíjasok 
helyzete (a nyugdíjasok átlagos jövedelme 1967 óta fokozatosan közeledik az 
országos átlaghoz: 1982-ben az átlagnyugdíj magasabb a betaníto tt és se
gédmunkások, valam int a mezőgazdasági fizikaiak átlagjövedelménél), 
ugyanakkor az egyes nyugdíjas helyzete romlott, m ert a nyugdíjak vásárló
ereje gyengült. Viszont az elmúlt tizenöt évben a szegények között csökkent a 
nyugdíjasok aránya. Persze hozzá kell tenni, ez a „javulás” jórészt azzal 
magyarázható, hogy az alacsony nyugdíjú nyugdíjasok időközben meghal
tak. 1982 és 1987 között az átlagnyugdíj értéke m ár sokkal szerényebben 
nőtt, m int 1977 és 1982 között. Jórészt azért, m ert a nyugdíjasok száma is ki
sebb m értékben nőtt.
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A 3 és több gyermekes családok jövedelmi helyzete 1972 óta fokozatosan 
romlott. 1982-ben a 3 és több gyermekes családok egy főre jutó jövedelme 
éppen, hogy m eghaladta a létminimumot. Viszont m ár 1987-ben a három- 
gyermekes háztartások 51,3 százalékában az egy főre jutó jövedelem nem 
haladta meg a társadalm ilag elfogadott m inim um ot (3410 Ft), ugyanez a 4 és 
több gyerekes háztartásra nézve 82,7 százalék.

Lakóhely, lakókörnyezet. A lakókörnyezettel kapcsolatos hátrányok jelent
kezhetnek a városok lerom lott övezeteiben (ún. ,,slum”-ökben), vagy a tanyá
kon és más külterületi lakóhelyeken, valam int a visszafejlődő (vagy vissza
fejlődésre ítélt) aprófalvakban.

Az 1981—82. évi rétegződési vizsgálat adatai szerint a 15 évnél idősebb la
kosság 16 százaléka (a városok leromlott övezeteiben lakók) mondta lakóhelyi 
környezete levegőjét kellemetlennek és 23 százaléka zajosnak. Hátrányos 
helyzetűnek m ondható a népességnek az a 9 százaléka is, amelynek lakásá
nál nincs szilárd burkolatú járda. 1981-ben a 15 évesnél idősebb népesség 46 
százaléka olyan helyen lakott, ahol nem volt szervezett szemétszállítás. To
vábbá hátrányosnak mondható a népesség azon részének a helyzete, amely
nek lakóhelyén nincs gyógyszertár (19 százalék), óvoda (39 százalék), általános 
iskola (41 százalék), tömegközlekedési megállóhely (23 százalék), valam int 10 
percen belül elérhető élelmiszerüzlet (19 százalék). Tudjuk továbbá, hogy a 
falvak egy jó részének a vize egészségre ártalm as.

1980-ban a lakosság m ajd 15 százaléka lakott tanyán  vagy 1000-nél kisebb 
lélekszámú községekben, és közel 10 százalék 1000 és 2000 lélekszámú köz
ségben. Ha a társadalm i rétegek megoszlását nézzük lakóhely szerint, akkor 
elmondhatjuk, hogy apró falvakban él a betan íto tt és segédmunkások közel 
fele, hetente-kéthetente ingázik a m unkahelyére sokszor félnapokat utazva. 
Ugyanakkor a vezető és értelmiségi réteg m ajd 40 százaléka él Budapesten, 
ott is a jobb lakóövezetekben.

Lakáshelyzet. A  mai magyar társadalom ban hátrányos helyzetű lakáskörül
ményekről akkor beszélhetünk, ha valakinek nincs önálló lakása, vagy a lakás 
laksűrűsége m eghaladja az országos norm át (2 fő szobánként), továbbá, ha a 
lakásban hiányoznak az alapvető közművek (villany, vízvezeték).

1987-ben a lakások 22,3 százalékában nincs víz, és 33,5 százalékában nincs 
vízöblítéses WC.

A háztartásoknak az a m integy 15 százaléka, amely 1984-ben más háztar
tással osztotta meg lakását, külön szeretne költözni, pontosabban az ilyen 
lakásokban élő emberek zsúfoltnak érezték m ásokkal megosztott lakásukat, 
és a saját háztartásukkal külön szeretnének élni.

összesen a lakosság 20 százaléka lakott zsúfolt körülmények között. Még 
ennél is magasabb arányt becsülhetünk, ha a rra  gondolunk, hogy minden 
házaspárt, m inden egyedülálló szülőt és m inden más egyedülállót legalább 
egy félszoba meg kellene, hogy illessen. A különnem ű gyerekekről nem is 
beszélve.

A lakáshelyzet erősen összefügg a társadalm i rétegzettséggel. 1981-ben pl. 
az állami gazdaságok mezőgazdasági segédm unkásainak 41 százaléka lakott 
2-nél nagyobb laksűrűségű lakásban, vízvezeték nélküli lakásban e réteg 73 
százaléka élt. A lakáshelyzet kialakította hátrányok elsőrendűen járulnak 
hozzá a szélesebb értelem ben vett hátrányos helyzet fennmaradásához. Hoz
zátehetjük, hogy a lakáshelyzet javítása egyre nehezebb, m ert az 1986-ban 
épített lakások 89 százaléka magánerőből épült, tehát a lakáshoz ju tás egyre
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nagyobb anyagi erőket igényel.
Többszörösen hátrányos helyzet. A 80-as években ezt a kérdést hazánkban 

többen is vizsgálták. A továbbiakban Bokor Ágnes eredményeit ismertetem  
vázlatosan, aki P. Townsend többdimenziós elméleti modelljéből kiindulva 
vizsgálta a magyar helyzetet.

Bokor Á. a hátrányoknak hat dimenzióját különböztette meg: (1) az anyagi 
színvonal, (2) a lakás, (3) a m unkakörülm ények, (4) az életstílus, (5) az érdek
érvényesítés, (6) a betegség. E dimenziókban k im utatta a hátrányos helyze
tűeket. Ezeknek aránya az anyagi dimenzióban 12, a lakásdimenzióban 7, a 
m unkadim enzióban 5, az életstílus-dimenzióban 14, az érdekérvényesítés-di
menzióban 16, és a betegségdimenizóban 2 százalék volt.

A hátrányok szerint csoportosította a vizsgált személyeket: a) akik egy di
menzióban sincsenek hátrányos helyzetben (38 százalék), és akik csak egy 
dimenzióban szenvednek hátrány t (33 százalék), b) akik két dimenzióban 
vannak hátrányos helyzetben (17 százalék), ezeket nevezte depriváció által 
veszélyeztetetteknek, és c) akik három  vagy több dimenzióban vannak hát
rányos helyzetben (12 százalék), ezeket nevezte el depriváltaknak. Ez az 
arány még ennél is magasabb lesz, ha tovább finom ítja a módszerét a szerző. 
Végül is 1981—82-ben M agyarországon 1 millió 250 ezer ember volt deprivált 
(ez a lakosság 11 százaléka) és 1 millió 900 ezer ember volt veszélyeztetett 
helyzetben (20 százalék).

Kiknek van nagy esélye a deprivációra? Elsősorban az idős embereknek, 
m ert a közelmúlt történelm ének hátrányt okozó fordulatai valójában őket 
érin tették; továbbá az alacsony iskolai végzettségűeknek, m ert nem  tudnak 
lépést tartan i a foglalkozásszerkezet változásaival, valam int az aprófalvak 
lakóinak, m ert idősek is és alacsony iskolai végzettségűek is, továbbá falun 
rosszabbak a m unkaalkalm ak.

Ki szegény Magyarországon? Erre a kérdésre próbáltam  választ adni e rö
vid tanulm ányban. A különféle vizsgálatokból az derül ki, hogy a szegények 
a 80-as évek elején is és a 80-as évek közepén is elsősorban szakképzetlen 
m unkások és parasztok, az aprófalvak lakói, az alacsony iskolai végzettségű 
sokgyerekes családok tagjai. Ezek a réteg jellemzők az elmúlt időszak romló 
gazdasági feltételrendszere között kezdtek állandósulni, vagyis egy szegény
séget örökítő réteg kezd kialakulni sajátos rétegtudattal.

A gazdasági tendenciákat figyelembe véve az elkövetkezendő években vár
hatóan tovább csökken az életszínvonal, és ezzel együtt nőni fog a szegények 
száma. Ezért a szociálpolitikának figyelni kell ezekre az em berekre, és segí
teni rajtuk.
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Az Újszövetség színgazdagsága
11. Pál apostol ( első rés%)

Távlatban
Az Újszövetség legdrámaibb alakjához érkeztünk.

A Biblia lapjain ő áll a leghitelesebb történeti megvilágításban. Eredeti 
levelei forrásértékűek mind az élettörténetére, mind a tan ítására nézve 
(lThessz,Gal,l és 2Kor,Róm,Fil,Filem). Az Apostolok cselekedeteiről szóló 
könyvet csak másodlagosan és egyes részleteiben használhatjuk fel Pálra vo
natkozóan, m ert írója nem ismeri Pál teológiáját, hanem saját kora és írói 
koncepciója szerint értelmezi őt. (Erről bővebben m ajd Lukács evangélista 
műveinél szólunk.) Pál őszinte í ró ; nem leplezi emberi gyengéit, szenvedélyes 
kitöréseit. Korához kötött tévedéseit is tőle ism erhetjük meg. Sehol nincs 
okunk kételkedni szavában.

Személyes nagysága páratlan  az Újszövetségben. Jézus és hívei tényleges 
ellenségéből rendkívüli megtérése u tán  Krisztus tanú ja  üldöztetés, szenvedés 
árán  — (ezt m ár a hagyományból tudjuk, de kétségbevonhatatlanul) a m ár
tírhaláláig. Missziói m unkája átszelte a m űvelt világot. Nagyszabású gondol
kodó, az Újszövetség első igazi és legnagyobb teológusa.

Emberileg szólva tragikus hős. A kortárs keresztények jelentős része vi
ta tta  személyét. Számos gyülekezetében keresztény ellenfelei tám adták, apos- 
tolságát kétségbe vonták. Tanítványai csak részben értik. A következő nem 
zedékben elmosódik, megfakul öröksége. Zsidó népe megtagadja. Az egyház 
története  során tisztelettel emlegetik nevét, de szavára nem figyelnek. Szá
zadokon, ezredéven át ism eretlenné válik az általa hirdetett evangélium. 
A kegyesek kegyességére épült a kereszténység, pedig ő az Isten egyedüli ke
gyelmet hirdette a Jézus Krisztusról szóló örömhírben. Amikor mégis felfe
dezik — legtöbbször válságos időkben —, robbantó erő árad belőle, amely 
rombol is, miközben hatalm as ú jnak  tö r u ta t (E. Käsemann). Augustinus, Lu
ther, B arth neve jelzi — és másoké is —, hogy m it jelentett az, am ikor az 
apostol igehirdetése betört az egyházba.

A félútig
Zsidó szórványban született szigorú vallásos családból. Szülőhelye egy római 
tartom ány fővárosa, Tarzusz, a hellenisztikus* művelődés egyik központja

Hellenisztikus: Krisztus születése körüli századok elgörögösödött világkultúrájá
val kapcsolatos.
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volt. A diaszpórában** szokásos volt zsidó és görög kettős nevet adni az ú j
szülöttnek. A görög műveltség elem eit a hellenisztikus zsinagóga prédikációja, 
tan ítása közvetíthette Pálnak ifjúkorában. „Ez a zsidó, ez a keresztény gö
rögül gondolkodik és ír . . . ,  s hogy ez a görög nyelv közvetlenül szívből fa
kad, és pedig görög, nem lefordított araméi (mint Jézus mondásai) — Pált 
a hellenizmus egyik klasszikusává teszi” (idézi Bornkamm az ókori görög 
nyelv egyik tudósát). Saul—Pál Jeruzsálem be költözve az ószövetségi törvényt 
és annak m agyarázatait pontosan m egtartó irányzathoz, a farizeusokhoz 
csatlakozik, s itt részesül — m a így mondanánk — teológiai képzésben 
(Fii 3,5—6). Az atyák hagyom ányait védő Pált és társa it az őskereszténység 
hellenisztikus ágának a mózesi törvényt félretevő m agatartása bőszí tette fel; 
ezért lett keresztényüldöző (Gál 1,13—14). A Jézus Messiás voltában való hit 
legfeljebb tévelygő szektává te tte  volna a keresztényeket a törvényhű zsidók 
szemében.

Pál ritkán — és akkor is csak azért, hogy az evangélium hirdetését alátá
massza — ír élete nagy fordulatáról: Krisztus megismeréséről és apostollá 
elhivatásáról. Ezzel kapcsolatos személyes élményéről nem  szól, ahogyan az 
ApCsel ismételten. Mi is „jól tesszük, ha nem lépjük tú l saját kijelentéseinek 
fénykúpját fantáziánkkal, és nem  engedjük eltéríteni m agunkat attól, ami 
neki magának volt lényeges” (Bornkamm). Személyes vallomásai az életét 
teljesen megfordító tényt közlik: a feltám adt Krisztus „legutoljára . . .  nekem 
is m egjelent” (lK or 15,8); „m egragadott Krisztus Jézus” (Fii 3,12); „kegyelme 
által elhívott, hogy kinyilatkoztassa bennem a Fiát, hogy a róla szóló evan
géliumot hirdessem a pogányok között” (Gál 1,15—16). Nem arról van szó, 
hogy egyszerre megvilágosodott előtte mindaz, am it Jézusról evangéliumként 
hirdetni fog. Ellenben Isten bizonyossá te tte  a m egfeszített Jézus feltám a
dásáról, és ezzel egy csapásra megváltozott a Jézushoz való addigi viszonya. 
A feltámadott Krisztus m egjelenését és a pogányok apostolává tö rtén t elhí
vását az ApCsel-ben képviselt hagyomány egybefogja és a damaszkuszi or
szágút eseményévé avatja (9,3—6;22,6—10;26,13—18). E három leírás közül 
leginkább az első viseli m agán a régi hagyomány nyomát, ám  az esemény 
színes leírása hasonlóképpen alakulhatott ki, m int a húsvéti elbeszélések 
(Bornkamm). Pál saját szavai a megdicsőült, élő Krisztussal való találkozását 
anélkül tanúsítják, hogy annak belső titka fellebbenthető lenne. De a való
sága kétségtelen. Damaszkuszban mindenesetre já rt Pál a megtérése körüli 
időben (Gál 1,15—17).

Pál nem beszél a m egtérését megelőző lelki folyam atról sem. Az üldözött 
keresztényekkel folytatott viták, az ő tanúságtételük, hitvalló m agatartásuk 
lehetett Isten kezében előkészítő eszköz a Pál életébe való belenyúlásra. Meg
térése után nem  keresi fel a jeruzsálem i apostolokat, m int ahogyan Lukács 
írói céljának megfelelően beállítja, hanem a kelet-j or dániai pogány vidékre 
megy (ezt jelzi az „A rábia” név). Nem magányos pusztaság volt ez a föld, 
nomád beduinok vándoroltak ott, és ismert hellenisztikus városok virágoztak 
ra jta , köztük a mai Amman. M inden valószínűség szerint Pál m ár ott, a mai 
Jordánia terü le tén  prédikálta Jézust. Ennek a vidéknek volt u ra Aretász ki
rá ly ; helytartójának keze elől menekülnie kell a Damaszkuszba visszatért 
apostolnak (2Kor 11,32).

Megtérése 32 körül lehetett, körülbelül két évvel Jézus megfeszítése után.

** Diaszpóra: Izrael szétszóratása a pogányok között.
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harm incegynéhány éves korában. M integy három évvel később látogat Jeru 
zsálembe, és veszi fel a kapcsolatot Péter apostollal, az ősgyülekezet első ve
zetőjével. A tizenöt napos tartózkodás alatt bizonyosan a 'Krisztusról szóló 
tanúságtétel került szóba közöttük. A jelek azt m utatják, hogy P éter nem 
állt Pál útjába, de nem is ju to ttak  teljes egységre a tanításban. Máskülön
ben érthetetlen  lenne, m iért ta r to tt  Pál továbbra is távolságot az ősaposto
loktól, és m iért hangsúlyozta nyom atékosan később is: „Tudtotokra adom, 
testvéreim , hogy az evangélium, am elyet én hirdettem , nem em bertől szár
mazik, m ert én nem  embertől vettem , nem is tan íto ttak  rá, hanem  Jézus 
K risztus kinyilatkoztatásából kaptam ” (Gál 1,11—12). Más m egnyilatkozá
saiból persze tudjuk, hogy a Jézus Krisztus haláláról és feltám adásáról szóló 
őskeresztény hagyom ányt tek in tette az evangélium alapjának (lK or 15,3—5). 
A m it az első hívő nemzedéktől „kapo tt”, azt is „az Űrtől vette” (lK o r 11,23). 
Isten belső kinyilatkoztatása a megdicsőült Krisztus valóságáról ezt meg
előzte.

Pál a Péterrel való találkozást követő, nagyjából 14 esztendőben először 
Szíria és Cilicia tartom ányokban folytat eredményes missziót (Gál 1,21—24). 
M ajd a Barnabás nevű hellenisztikus zsidókeresztény (így nevezzük a Krisz
tusban  való h itre elju to tt zsidókat) Antiochiába hívja. Itt m ár előzőleg ala
kult gyülekezet a Jeruzsálemből m enekült hellenisztikus zsidókeresztények
ből, mely pogánymissziót folytatott a félmilliós világvárosban. A gyülekezet 
egyik alapítója ez a Barnabás volt. Antiochia hovatovább jelentős pogány- 
keresztény gyülekezeti központtá válik. (Pogánykeresztényeknek hívjuk a 
nem  zsidókból K risztus-hitre ju to ttakat.) Az antiochiai gyülekezet le tt egy 
ideig Pál missziói m unkájának hátvédje.

48-ban vagy 49-ben történ t az első kereszténység sorsdöntő eseménye, a 
jeruzsálem i vezető apostolok, valam int Pál és m unkatársai tanácskozása. 
Ezen Jakab, Jézus testvére, akkor m ár a jeruzsálem i gyülekezet vezetője, 
Péter és János, akiket „oszlopoknak tekintenek — írja  Pál —, felism erték 
a nekem  adott kegyelmet, megállapodásul kezet adtak nekem és B arnabás
nak, hogy mi a pogány okhoz m enjünk, ők pedig a körülmetéltekhez. Csak 
azt kérték, hogy emlékezzünk meg a [jeruzsálemi] szegényekről” (Gál 2,9—10). 
Az ősapostolok elism erték: lehet valaki keresztény anélkül, hogy zsidóvá 
lenne a körülmetélkedésnek és a törvény m egtartásának vállalásával. Pál 
pedig hirdesse tovább a Krisztusról szóló evangéliumot a pogányoknak és a 
hellenisztikus zsidókeresztényeknek a törvénytől való teljes szabadságban. 
(Az ApCsel m ásként mondja el a tö rtén teket, hogy P ált Jeruzsálem hez kösse 
és az ősapostolok alá rendelje. Érdemes elolvasni a történeti tudósítást 
Gál 1,1—14-ből, amelynek hitelességét az események további folyása is iga
zolja.) Ennek a döntésnek lett a következménye, hogy a fiatal kereszténység 
nem  vált egy zsidó szektává, és k itá ru lt az Egyház kapuja a pogány ok előtt. 
Az ún. zsidókereszténység és a hellenisztikus kereszténység kezet nyújto tt 
egymásnak. Hogy azonban ez az esemény több volt, m int két fiatal keresztény 
ágazat megbékélése, s hogy ezzel nemcsak a pogány megtérők, hanem  a 
Krisztus-hívő zsidók is Krisztus m űvének, a róla szóló evangéliumnak azonos 
értelm éhez ju th a ttak  el —, az k itűn ik  a Pál tö rténeti visszaemlékezését ke
retező érvelésből (Gál 1,6—10 és 2,15—21). Nincs m ás evangélium, csak az, 
am elyet — a hellenisztikus fiatal keresztényekkel együtt — ő, a zsidó Pál és 
társa i vallanak: „az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, 
lianem  a Krisztus Jézusba vetett h it által” (16. v.). Pál maga sem tudhatta,
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hogy ezzel nemcsak a kereszténység önértelmezését m entette meg, hanem  
vallásoktól függetlenül m inden ember Istenhez való viszonyának alapkérdé
sét vetette fel. (Ez a kérdés: rábízza-e m agát teljesen  Istenre, vagy föléje 
akar-e kerülni valamilyen módon a megnyerésével?)

Nem folytatom  Pál élettörténetét, m ert feladatom más: a páli igehirdetés 
sajátságainak megkeresése az Üjszövetség színgazdagságában. Azért időztünk 
hosszan Pál élete első felénél a két határvonalig, megtéréséig és a jeruzsálem i 
apostoli tanácskozásig, hogy háttérm agyarázatot kapjunk: m iért vonul végig 
Pál levelein és munkásságán ú jra  és ú jra  előtörve a kérdés, cselekedetek 
alapján vagy hit által állhatunk-e meg Isten  előtt? M ert életútja a törvényt 
szegezte neki. F iatalkorában neveltetésével, keresztény korában ellenfelei 
(zsidók és keresztények) által egyaránt.

A teológus
Pál nem ír t  „rendszeres teológiát”, de nagyon is ott van minden írása m ögött 
egy átgondolt teológiai rendszer. (Luthernál hasonló a helyzet.) Missziói ú t
jaihoz kapcsolódó leveleiben, melyek 50—55 között íródtak, az első keresz
ténység életében felvetődő hitbeli és erkölcsi kérdésekre válaszol. Átfogó 
teológiai koncepciót, rendszerbe foglalt kifejtést csak a Római levél ta r ta l
maz. De ezt is gyakorlati érdekből, missziói feladatához kapcsolódva adja 
elő. Rómába készül, hogy a római gyülekezet tám aszpontja legyen további 
missziói ú tjának  Hispániába, az Ibériai-félsziget római provinciájába, a m ai 
spanyol földre. Mintegy bem utatkozásként körvonalazza az általa h irdete tt 
evangéliumot. Még e levél mögött is o tt feszülnek azonban a címzett gyüle
kezet problém ái (14—15. fej.), s így a benne foglaltak tulajdonképpen a róm ai 
gyülekezet „konkrét tö rténeti helyzetéhez alkalm azott keresztény tanítás, 
missziói igehirdetés” (K arner Károly).

A páli levelek vázolt jellege és az apostol összetett gondolkodása, nem 
könnyű fogalmi világa nehéz feladattá teszi mondanivalójának m egragadá
sát és érthető magyarázatát. Próbálkozásomhoz türelm et kérek az olvasótól. 
A levelek keletkezéséről m ondottakra itt csak utalhatok (Diakonia, 1985/2. 77. 
— Veöreös Im re: A középpont felől. 1988. 312—313).

Az apostol a kérügmához, az őskeresztény igehirdetés tartalm ához kapcso
lódik. Azt viszi tovább (erre m utattak  előző számunkban a leveleiben meg
található őskeresztény töredékek), és gazdagítja új gondolatokkal. Nyilván
valóan az őskereszténység hellenisztikus ágához csatlakozik. Jól ism eri a 
görög fordítású Ószövetséget, a Septuagintát, s ennek révén az Ószövetség
ből táplálkozik. Gyermekkorától fogva két világ határán  élt, a zsidó és a 
hellenisztikus gondolkodás találkozási pontján, s birtokában volt az ún. késői 
zsidóság teológiai hagyományának. Életének Krisztus-hívő fele szinte telje
sen a hellenisztikus gyülekezetek körében zajlik. Az ószövetségi, a zsidó és 
a hellenisztikus örökség képviselője. Gondolkozásában, igehirdetésében 
mindegyikből merít, s ezért nem lehet egyoldalúan hangoztatni teológiája 
előzményeit.

A végső jövő
Pál igehirdetését mindvégig átszövi az utolsó események várása. Ezt nevez
zük eszkatológikus reménységnek; a vele foglalkozó teológiai fejezet az esz- 
katológia (a görög eszkatosz szóból =  utolsó, idői értelemben). Az apostol
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osztozik az őskeresztény reménységben: várja Krisztus közeli megjelenését 
dicsőségben, a holtak feltám adását és a végső teljességet, amikor Isten lesz 
„minden m indenben” (lK or 15,28). Pál még az életében reméli m indennek 
bekövetkeztét. Egy, közelebbről nem  ism ert halálveszedelem átélése után 
számol ugyan azzal, hogy előbb kell meghalnia, m int a paruszia, Krisztus 
(vissza)jövetele m egtörténik; de egyéni sorsától függetlenül továbbra is bi
zonyos az Űr közeli érkezésében (2Kor 5,8—10. vö. Fii 4,5b). A feszült vára
kozás néhány alkalommal konkrét tanácsait is befolyásolja. így lesz érthetővé 
a házasságkötést illető álláspontja: „A hátralévő idő rövidre van szabva”, 
ezért „jó az embernek úgy m aradnia, am int van” (lK or 7,25—40).

A vég közelségének tudata  magyarázza missziói tem póját. A jeruzsálem i 
apostoli tanácskozás u tán  56 tavaszán történt elfogásáig hét vagy nyolc 
éve van hátra. K orinthusban közben másfél, Efezusban két és fél évet tölt, 
egyébként missziói ú tjain  összesen 4100 kilométert tesz meg (Schalom Ben- 
Chorin hivatkozik egy szám ításra az ApCsel nyomán). Az em lített két hely
ről írja  leveleit, melyek átfogják széles missziói m unkáját. Ügy érezzük, 
m intha valam i belső hajtóerő űzné a sietésre. Az egyes gyülekezeteken túl 
m indjárt országokban és tájakban gondolkodik (Bornkamm). Mintegy felté
telezi, hogy „a tűz a lángoló vonaltól jobbra és balra m aga fog terjedni to
vább” (Harnack). Ezért érzi befejezettnek a m unkáját ú tja  egyes állomásain: 
„teljesen véghez vittem  az evangélium hirdetését” — írja  Rómába készülése 
előtt (Róm 15,19). A vég közeli várása sietteti, hogy az akkor élő nemzedék
hez, zsidókhoz és pogányokhoz elérjen Krisztus örömhírével.

De két nagyon fontos vonás elválasztja az apokaliptikusoktól. Bár vesz át 
elvétve apokaliptikus képeket az őskeresztény hagyományból (IThessz 4,13— 
18), a hangsúly nem a leírásokon van, hanem a Krisztussal való közvetlen 
találkozáson. S bárm ennyire bizonyos Krisztus dicsőséges jövetelének közel
ségében, nem  az idői számítgatás nyom ja rá bélyegét feszült várakozására, 
hanem a megvalósulás tartalm a.

A végső jelen
Ezt a szokatlan m eghatározást próbálom adni a jelen idő eszkatológikus vol
tának kifejezésére, mely Pál igehirdetésének jellegzetessége. Az az isteni ese
mény, amely Jézus Krisztus halálában és feltámadásában végbement, meg
határozza a jelent, el egészen az utolsó napig. Ezért Krisztus óta m inden idő 
eszkatológikus jelen. „Ha valaki K risztusban van, új terem tés az. A régiek 
elmúltak, íme új jött lé tre” (2Kor 5,17). Az új teremtés, amelyet az őskeresz
tény apokaliptikus reménység az utolsó napokban várt — „íme ú jjá  terem 
tek m indent” (Jel 21,5) —, a Krisztus-esemény által bizonyos értelem ben a 
jelen valósága lett. A korinthusi levélből fentebb idézett két m ondat közül 
az első az egyénre vonatkozik. A második azonban m ár egyetemes érvényű, 
sőt kozmikus vonatkozású. Nemcsak üdvjövőről beszélhetünk, hanem  üdv
jelenről is. A „K risztusban” jellegzetes páli kifejezés: a Krisztus halála és 
feltámadása által m eghatározott létet jelenti (Lohse). A New Being — aho
gyan Tillich magyarázza. Az „új terem tés” nem egyszerűen megváltozott 
életet jelöl, ahogyan érteni szokták a keresztény ember új életére. Azt az új 
létet fejezi ki, amelybe Jézus Krisztus halálának és feltám adásának üdvese
ményével kerültünk.

Az eszkatológikus, végső jelen ezt az új létet foglalja magában. Vagy más 
páli fogalommal, amelyet örökölt: új világkorszak az elmúló evilág helyett
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(lK or 7,31-ben az „elmúlik” jelen idő. Tehát: ez a világ m ár múlóban, Isten 
jövendő világa, az új terem tés m ár jelen van). Az új, isteni világkorszak első 
jele a feltámadás nyitánya, Krisztus feltám adása volt. További jele a Szent
lélek működése (m ár az Ószövetség a Lélek kiáradását az utolsó napokban 
várta.) Az új világ eseménye a megdicsőült Krisztus jelenléte a Szentlélek 
által. A Szentlélek nyilatkoztatja ki Istennek Krisztusban véghezvitt üdv
cselekvését. Ugyanígy a jelen eszkatológikus valósága a keresztről hangzó 
ige, s Istennek általa m eghirdetett kegyelme, szeretete. Ilyen nem evilági 
valóság a földön a Krisztus-hit, az Egyház, és sorolhatnám a végső jelen to
vábbi ajándékait.

Pál értelm ében azt mondhatjuk, hogy Jézus Krisztussal egy új dimenzió 
hasította át a történelem  idősíkját, a transzcendens dimenzió.

A végső jövő és jelen feszültsége
Pál apostol rendkívüli teljesítm énye: úgy hirdette az eszkatológikus jövő és 
az eszkatológikus jelen valóságát, hogy a kettő t egyensúlyba hozta a keresz
tény ember hitében és életében. Ügy várta  Krisztus közeli dicsőséges jövete
lét, hogy közben tele vannak levelei a keresztény gyülekezet és ember min
dennapi feladataira való figyelmeztetéssel, a közösségi kapcsolatok erősíté
sével és m indenekfölött a cselekvő szeretetre való biztatással. Teológiai 
szaknyelven: az eszkatológia és az etika szorosan összetartoznak Pálnál.

Kevésbé ism ert a Bibliával foglalkozók előtt a másik irányú küzdelme: az 
apostolnak több gyülekezetében olyan csoportokkal, irányzatokkal kellett 
vívnia, amelyek az eszkatológikus jövőt m ár megvalósulni vélték a jelenben. 
Hellenisztikus keresztény irányzatok hajlam osak voltak átvenni környezetük 
m isztérium vallásainak enthuziazmusát, rajongását. Pál leveleiben számos 
nyom át találjuk  ennek a küzdelemnek.

Jellemző a keresztségről vallott felfogása, amely arra is jó példának szol
gál, hogyan vesz á t vallási fogalm akat a környező pogány világból, s ezzel 
elmélyíti a keresztény tartalm at, meg nem ham isítva azt. A hellenisztikus 
gyülekezetek kezdettől fogva gyakorolták az őskeresztény keresztséget, még
pedig rövidesen új értelmezéssel. Kapcsolódtak a misztériumvallások képze
téhez, amely szerint egy istenség tisztelői a beavatással összeforrnak istenük 
sorsával: a keresztény keresztséget úgy ragadták meg, m int részvételt Krisz
tus halálában és feltámadásában. Pontosan m egtaláljuk egy később író páli 
tanítványnál ezt a hellenisztikus keresztény felfogást, mely szerint a meg
keresztelt em ber Krisztussal együtt eltem ettetik a halálban és vele együtt 
feltám asztatik Isten erejébe v e te tt hit által (Kol 2,12). Pál apostol ennek a 
tan ításnak az első felét változatlanul képviseli: a keresztségben megtörik fö
löttünk a bűn hatalm a, nem a bűntelenség értelmében, hanem  abban a je
lentésben, hogy lehetőségünk nyílik az Istennek való szolgálatra. Am a hit
tétel második felét m ár korrigálja: feltám adásunk a végső jövő reménysége; 
a keresztségben Krisztus feltám adása az új élet feladatát helyezi elénk. 
„A keresztség által ugyanis eltem ettettünk vele a halálba, hogy am int Krisz
tus feltám adott a halottak közül az Atya dicsősége által, mi is m egújult élet
ben járjunk. M ert ha eggyé lettünk  vele halálának hasonlóságában, még 
inkább eggyé leszünk vele a feltám adásáéban is.” (Róm 6,4—5. A „lettünk” 
perfektum , a „leszünk” jövő idő. A görögben a perfektum  azt fejezi ki, ami 
a m últban egyszer létrejött és a jelenben is érvényes.) Az apostolnál az esz-
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katológikus jelen nem  takarja  el, nem szívja fel m agába az eszkatológikus 
jövőt.

A feltámadás kérdésében is megfigyelhető hasonló álláspontja. A korin- 
thusi gyülekezetben uralkodó rajongó irányzat a m egváltás célját elértnek 
vélte. Ezért bár Krisztus feltám adását vallották, de a holtak eljövendő fel
tám adását tagadták (lK or 15,12). Már m egtörténtnek ta rto tták  szellemi ér
telem ben (amint egy későbbi újszövetségi helyen szó szerint olvassuk: „a 
feltámadás m ár m egtörtént”. 2Tim 2,18). Az első korinthusi levél 15. fejeze
tében ezzel az állítással küzd Pál, és így érvel: „ha a halottaknak nincs fel
tám adásuk, akkor Krisztus sem tám adt fel” (13. vers). A keresztség meny- 
nyei lelki testet közvetít — a korinthusi rajongók szerint —, s ezzel a földi 
tes t lényegtelen burokká alacsonyul (Käsemann). Em iatt kényszerül Pál, 
hogy a jövendő feltám adást próbálja képzelettel ecsetelni: akkor ad Isten 
„lelki testet” (lK or 15,42—44).

Pál az eszkatológikus jövőt és jelent egyaránt vallja, s ezért két irányban 
kell küzdenie az eszkatológia egyoldalúsítása ellen. A keresztény em ber a 
„m ár igen” és a „még nem ” kettősségében él. Ha a kettő közül bármelyik 
meggyengül, elveszítjük az alapvető feszültséget, amely reménységünket, hi
tünket, szeretetünket élteti, m int ahogyan az elektromos feszültség az áram 
erejét adja. Ha elm arad a halál u táni végső teljesség bizonyossága, vagy ha 
a jelenünkből hull ki m indannak valósága, amit Isten kegyelmes szeretete 
Jézus Krisztus által szám unkra és az egész világ javára véghezvitt, szárny
szegetté válik keresztény voltunk — akár a jövőre tekintve, akár a jelenben 
élve.

Hitvallás Krisztusról
Pál apostol Jézus földi életéről és tanításáról nem  szól. Van ennek ténybeli 
oka, történeti m agyarázata. M int láttuk, alig volt érintkezése a jeruzsálemi 
ősgyülekezettel és Jézus tanítványaival. Megtérése u tán  a hellenisztikus gyü
lekezetek vonzáskörében mozgott. Az elzárkózásában, tartózkodásában eset
leg rejlő lelki m otívum okat nem  tud juk  felderíteni. Ugyanakkor tisztelettel 
tek in te tt a jeruzsálem i gyülekezetre, adományokat gyűjtö tt szegényei javára, 
de mindig megőrizte függetlenségét az ősapostoloktól. Az egyetlen adódó 
m agyarázat, hogy elhivatása a pogányok közé szólította, ahol a hellenisztikus 
őskereszténység élt. A két teljesen különböző m unkaterület m eghatározta 
igehirdetésük eltérő sajátságait. A legvilágosabb m eghatározást e kérdésben 
ő m aga adja (Gál 2,6—7); az ősgyülekezet tekintélyesei „elismerték, hogy 
rám  van bízva a körülm etéletlenség (a pogányság) evangéliuma, m int aho
gyan Péterre a körülm etélésé (a zsidóságé)”. Jézus szavainak és tetteinek ala
kuló hagyománya palesztinai terü le ten  kezdett form álódni: Pál kívül élt a 
hagyományalakulás sodrásán.

Pál apostol K risztusról szóló igehirdetésének sajátossága, hogy Jézus halála 
és feltámadása a döntő, sőt az egyetlen, ami neki Jézus személyében és sor
sában fontos; beleértve em ellett em berré léteiét és tényként a földi életét. 
Életének a m ikéntjéből csak az a lényeges, hogy egy konkrét ember volt, és
pedig zsidó. Az életfolytatása, munkálkodása, személyisége nem játszik sze
repet Pál szemében, néhány jézusi mondástól eltekintve, amelyeknek nincs 
központi szerepük. B ultm annak eme megállapításai a páli igehirdetés jel
lemzésére v itathatatlanok. (Amit e tudósnál v itatnak, az ennek a tételnek 
kiterjesztése a keresztény hit egész Krisztus-szemléletére.) Pál szemében az
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emberré létei is a keresztben találja meg célját és értelm ét (Gál 4,4—5): Isten 
„tulajdon F iát nem kímélte, hanem m indnyájunkért odaadta” (Róm 8,32). 
Az „odaadta” értelme: halálra adta (Róm 4,25).

Pál számára Jézus földi életének az az eseménye, amelyben Isten üdvözítő 
te tte  végbement, a keresztfán szenvedett halála (Jézus feltám adása m ár nem 
tartozik földi életéhez). A korinthusiaknak írja: „Én is, am ikor megérkeztem 
hozzátok, testvéreim , nem úgy érkeztem m int aki ékesszólás vagy bölcsesség 
fölényével hirdeti nektek Isten titkát. M ert úgy határoztam , hogy nem tudok 
közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is m int a megfeszítettről” 
(lK or 2,1—2). Igen, az a szent „egyoldalúság” jellemzi Krisztusról való ta 
núskodását, hogy halála és feltám adása mellett Jézusról más nem  érdekli. De 
Pálnak éppen ez volt a rendelt ecsetvonása az Újszövetség palettáján: a leg
nagyobb isteni titok  (a m a leghívebbnek tarto tt szövegvariáció szerint ez a 
szó áll az idézett helyen, és nem „bizonyságtétel”), a Krisztus keresztjében 
rejlő isteni te tt  megvilágítása.

Ma sokakhoz közelebb állnak az evangéliumok és bennük „Jézus élete”, 
Pál szava pedig háttérbe szorul. Nem is olyan szokatlan sorsa ez Pál leve
leinek, m int láttuk, az egyháztörténet során. Ezzel elveszíthetjük Jézus legna
gyobb tettének, halálának a reánk áradó, hitünk sorsát eldöntő hatását. 
S vele még m indazt a kincset, amelyet Pál levelei, gyakran bánya mélyére 
rejtetten, tartogatnak  m inden idők nemzedékének. S közben, Pál elejtésével, 
a négy evangéliumot is rosszul olvassuk. M ert azok is a kereszt és húsvét 
felé futnak, ott lelik csúcspontjukat. Csak az a különbség, hogy Pálnál Krisz
tus halála és feltám adása m ellett földi élete homályba vész, viszont annál 
mélyebben, Isten erejével ragyog fel az evangélium, a Jézus Krisztusról 
szóló örömhír.

Mit tö rtén t Jézus Krisztus kereszthalálában? Pál átveszi és elmélyíti az 
őskeresztény értelmezéseket (vö. Diakonia 1988/2. 70): engesztelő áldozat, 
helyettesítő áldozat, váltságdíj (megváltás). A gyakran előforduló „érettünk” 
szintén áldozatként értelmezi Jézus halálát (2Kor 5,14—15; Gál 3,13). A meg
váltást Pál a bűn és halál hatalm ából való kiszabadításnak érti. Maguk az 
eredeti fogalmak ma m ár szimbólumok, de am it jelképeznek, az Krisztus 
halálának valóságos üdvjelentősége.

Merőben új azonban Pál szava, amikor közvetlen  beszédben fejezi ki a 
kereszt üdveseményét: „ I s te n . . . az irántunk való szeretetét abban m utatja 
meg, hogy még akkor, am ikor bűnösök voltunk, Krisztus m eghalt értünk” 
(Róm 5,8). Ügy állítja elénk itt Krisztus keresztjét, m int Isten szeretetének 
egyszersmindenkorra szóló híradását, amely minden időben élő emberek szá
m ára érvényes (a „m utatja meg” jelen idő!). Jézus halálában Isten szerete- 
téről a nekünk ajándékozott Szentlélek győz meg, amely kiáradt ránk (Róm 
5,5). A „meghalt értünk” szókapcsolatban a második szó Pálnál egyre inkább 
Isten, Krisztus szeretetének hangsúlyozásává válik a kereszt tényében.

Jézus halálában az Isten szeretete nem m int isteni tulajdonsága m utatko
zott meg, mintegy statikusan. Ahogyan Krisztus halála te tt volt, Isten 
iránti engedelmességének és az emberek iránt való szeretetének tette, Isten 
iránfuhk való szeretete is aktusként fejeződik ki a keresztben: a megbékél- 
tetés eseményében. A „megbékéltetés” szavát (főnévi és igei formában) egye
dül Pál használja Isten és az emberek viszonyára az Újszövetségben. Itt ismét 
sajátos páli kinccsel találkozunk. Emberi viszonylatból származó kifejezés 
(ókori görög okmányokban házasfelek kibékítésével kapcsolatban olvashat
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juk), de m ár nem tartozik a csak jelképesen, áttételesen alkalmazható, antik  
fogalmak sorába, amelyekkel az őskereszténység közelítette meg Jézus ha
lálát. „M ert ha akkor, m ikor ellenségei voltunk, m egbékéltetett az Isten 
önmagával Fia halála által, akkor m iu tán  m egbékéltettünk, még inkább üd
vözíteni fog élete által” (Róm 5,10). A m ár tárgyalt m ondat — „A régiek el
múltak, íme új jö tt lé tre” — így folytatódik: „Mindez pedig Istentől van, aki 
m egbékéltetett m inket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés 
szolgálatát. Ugyanis Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette a világot 
önmagával, úgyhogy nem  számította be nekik vétkeiket, és reánk bízta a bé
kéltetés szolgálatát” (2Kor 5,17—19).

A most olvasott páli mondatok rendkívül világossá teszik K risztus ke
resztjének és feltám adásának üdvjelentőségét. Isten szeretete Jézus értünk  
tö rtén t halálán át úgy nyúl a vele ellenséges viszonyban levő em berek, az 
egész világ felé, hogy a bűnbocsánat á lta l rendeződjék Isten és em ber viszo
nya. S ebben az új viszonyban az em ber elfogadja a feltámadt, megdicsőült 
Krisztust Urának. „M ert Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy 
mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék” (Róm 14,9). Nem Istenben ment 
végbe változás Krisztus halála révén. Isten haragja ugyan megfigyelhető az 
emberiség életében, főként abban, hogy istentelenségük és gonoszságuk m iatt 
kiszolgáltatta őket saját önzésüknek és vétkeiknek, de szeretete K risztus jö
vetele előtt is megnyilatkozott türelm ében (Róm 1,18—32; 3,25—26). Most 
pedig Fiának, Jézus Krisztusnak halálával és feltámadásával fordul az em
berek felé, hogy ellenségből gyerm ekeiként tekintsenek reá, szeretete vi- 
szontszeretetet ébresszen bennük Isten és egymás iránt. Ez a kereszt üdv- 
eseménye. (Hátra van még az apostol szótárából Jézus halála üdvjeletőségé- 
nek leggyakoribb, központi fogalma: a megigazulás. Erről később szólunk.)

Már eddig is alig idézhettünk Páltól Krisztus kereszthalálára vonatkozó 
mondatot, hogy ne foglalta volna m agában Krisztus feltámadását is. A két 
üdvtény elválaszthatatlan. M egfigyelhetjük azt is, hogy Jézus feltám adásá
nak teljes jelentősége a „végső jövőben” bontakozik ki. Emellett a feltám a
dott Krisztus ereje m ár a jelenben megm utatkozik a benne hívő életében. 
Pál arról szól, hogy Isten erejét m egtapasztalja az üldöztetésben, s így foly
ta tja : „Jézus halálát testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is nyilvánvalóvá 
legyen testünkben” (2Kor 4,10). Az apostol életében a feltámadott Krisztus 
jelen van. Néhány m ondattal később pedig a jövőről: „M ert tudjuk, hogy aki 
feltám asztotta az Űr Jézust, az Jézussal együtt m inket is fel fog tám asztani, 
és maga elé állít veletek együtt” (14. v.). Későbbi levelében is ism étlődik a 
kettős bizonyosság: „hogy megismerjem őt és feltám adása erejét” — a jelen
ben, s „eljussak a halálból való feltám adásra” (Fii 3,10—11).

A m ár em lített „K risztusban” kifejezés a megdicsőült Krisztus jelenlétét 
fejezi ki híveiben. (A „Krisztusban” kifejezést a m agyar fordítások általában 
körülírják: Krisztus „hívei”, „hisznek”, a hívők, „lettek kereszténnyé” . Ezzel 
az eredeti jelentést elfedik: a Krisztus által m eghatározott létről a hangsúly 
a hívő em berre tolódik.) Pál a Krisztusban való léttel nemcsak az egyes ke
resztényt, hanem a keresztény gyülekezetei is jellemzi (Gál 1,22. Az eredeti
ben itt „K risztusban” áll.)

A feltám adt Krisztus jelenlétét a gyülekezetben elsősorban az igehirde
tés hordozza. „ . . .  am ikor hallottátok tőlünk az Isten szavát, nem em beri szó
ként fogadtátok be, hanem  Isten szavaként, aminthogy valóban az, és annak 
ereje hat is bennetek” (IThessz 2,13). A kereszten végbement üdveseményt,
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a békéltetést az igehirdetés viszi tovább és szét az emberekhez, ahogyan a 
m ár idézett helyen a „békéltetés szolgálatát” így magyarázza: „és reánk 
bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva  követségben, m intha Isten 
kérne általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel!” (2Kor 
5,19—20).

Az igehirdetés gyűjti össze gyülekezetté, egyházzá az elhívottakat, am int 
Pál ezzel és más, hasonló tarta lm ú szavakkal a hívőket nevezi. A gyüleke
zetnek, egyháznak Pál új m egjelölést ad, s ezzel a tulajdonképpeni m ivoltát 
ragadja meg, ismét — m int szinte minden, fogalmat alkotó vagy tovább
építő esetben — Jézus Krisztus felől: Krisztus teste. Hasonlatként is hasz
nálja a gyülekezetre a test képét: olyan élő közösség, amelynek tagjai, m int 
az emberi test különböző szervei, teljesítik a reájuk szabott feladatot, s a 
kapott karizm ájuk szerint szolgálják a gyülekezet, az egyház életét (lK or 
12,14—26). Ezt a képies beszédet meg kell különböztetnünk a Krisztus tes
téről tulajdonképpeni értelem ben m ondottaktól, amelyek ezt a szakaszt kö
rülveszik (lK or 12,12—13.,27—31. versek). Az egyházat nem  a tagjai alkot
ják, m int egy egyesületet, hanem  maga a megdicsőült Krisztus. Ezért az egy
ház, a gyülekezet is a jelen eszkatológikus valósága. Az egyes em ber a ke- 
resztség által lesz Krisztus testének részévé (lK or 12,12—13). Ezt megelőzi — 
Pál apostol korában vagyunk! — az igehirdetés, „Krisztus beszéde” és a hit 
(Róm 10,17). Ezért m ondhatja nekik Pál: „Ti pedig Krisztus teste vagytok, és 
egyenként annak tag jai!” (lK or 12,27). A tagok között Isten osztja a ke
gyelmi ajándékokat, a karizm ákat, és rendeli a tagokat különféle szolgála
tokra. De a legnagyobb kegyelm i ajándék és a m indent felülmúló keresztény 
ú t: a szeretet (lK or 12,28—31 és folytatása, a 13. fejezet).

Krisztus testének páli képzete az úrvacsoráról alkotott felfogását is meg
határozza, bár magát a Krisztussal való közösség alapgondolatát a hellenisz
tikus gyülekezettől veszi át. A szereztetési ige lényegében M árk evangélista 
közlésével egyezik. A megdicsőült Krisztus mennyei teste azonos a megfe
szített Jézus testével; ezért téves az a  többször v itato tt kérdés, hogy az ú rva
csora szentségében az Újszövetség melyik testre  gondol. (Az előzőről szól Pál 
Róm 7,4-ban, az utóbbiról lK o r 15,47—49-ben.) Hogy a szakram entális (a 
szentség vételében létrejövő) közösség az úrvacsora tulajdonképpeni értelme, 
azt m utatja  lK or 10,16 (Bultmann): „Az áldás pohara, amelyet megáldunk, 
nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér, amelyet megtörünk, 
nem a Krisztus testével való közösségünk-e?” (lK or 10,16) Krisztusnak a 
keresztfán érettünk odaadott teste jelen van az úrvacsorában a belőle fakadt 
áldással és uralm i igénnyel: Krisztus jelenlévő teste és vére ellen lehet vét
kezni lK or 11,27.,29 szerint (E. Schweitzer). Mégpedig azzal, hogy testvériet- 
lenül nem várják  meg a később érkezőket (lK or 11,33).

Az úrvacsora a kereszten végbement üdveseményt közvetíti. De abból, 
hogy Krisztus halálának jelenvalóvá tételét az úrvacsora által Pál „igehir
detésnek” nevezi (lK or 11,26), tehát ugyanazzal a szóval jelöli meg, m int a 
prédikációt (az eredetiben kijelentő mód szerepel: az úrvacsora vételével 
„hirdetitek” az Úr halálát) —, kitűnik, hogy az úrvacsora szentségét a szó
beli igehirdetéshez számítja, m int annak különleges módját. Az úrvacsorára 
is érvényes: „A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde á lta l” 
(Róm 10,17). Az apostol igazolja azt a régi egyházi tételt: az úrvacsora — 
látható ige. A szentség hatóereje ezek szerint nem az „elemekben”, hanem  a 
cselekményben m int igehirdetésben rejlik.



76 VEÖREÖS IMRE: PÁL APOSTOL

A m egfeszített és feltám adt Jézus Krisztus jelenléte a gyülekezetben, az 
egyes hívőben az igehirdetés, a keresztség, az úrvacsora által egyúttal azt is 
jelenti, hogy a jelenvoltának legnyilvánvalóbb helye, alkalm a a gyülekezeti 
összejövetel, istentisztelet.

Krisztusnak a gyülekezetben, egyházban való ottléte a Szentlélek  m űkö
dése által megy végbe. így mindaz, am it Pál a megdicsőült Krisztusról mond, 
a Szentlélek m unkájába torkollik. A teljes összefüggést az apostol klasszikus 
szavai világítják meg: „Senki sem m ondhatja: Jézus Ür, csak a Szentlélek 
által. A kegyelmi ajándékokban ugyan különbségek vannak, de a Lélek 
ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Ű r ugyanaz. Kü
lönbségek vannak az (isteni) erő m egnyilvánulásaiban is, de az Isten, aki 
m indent mindenben véghezvisz, ugyanaz” (lK or 12,3b—6). A Szenthárom 
ságról később kialakult hitvallás első nyom a az Újszövetségben ez az igehely.

(Következik a második rész: Isten igazsága. Isten gyermekeinek szabadsága. Hűség 
Izraelhez. Az ismeretlen Jézus visszhangja.)

. + «ÄS

Imádság fárasztó nap után
Uram, most Hozzád imádkozni? Nem! Ez nem megy! Inkább szívesen alud
nék m ár, tekinteted védelme alatt. Este jobb ez így talán  . ..  Csak semmi új 
gondolat már, csak semmi töprengés! Csak semmi ne zavarjon! Szótlanul — 
legalább ilymódon adhatnám  át Neked magam. Már nem  akarom többé ki
húzni kezeid közül magam, inkább átadom  magam m int egy nyugtalan 
gyermek kezeidbe .. .

A gondok túlságosan szorítanak és nyom nak este, ilyenkor már nem tudok 
megbirkózni velük. Késő van. Túlságosan későre jár. Éppen ideje lenne m ár 
aludni, de nem megy.

J a j ! Meg kellene még írnom  azokat a leve leke t.. . Nem, majd talán  holnap.
Uram ! Taníts meg pihenni, taníts meg nyugodni. Tanítsd meg nekem, 

hogy hagyjam  a dolgokat, és többé ne akarjak m indent elintézni elalvás 
előtt. Néha m ár úgy teszek, m intha m indent, de m indent csak én tudnék 
rendbe rakni, s m intha minden tőlem függne . . .

Taníts meg arra, hogy elfogadjam, valóban fáradt vagyok — anélkül, hogy 
ez a tény  bosszantana. Még én is fárad t leh e tek . . .  Hadd fogadjam el ezt 
anélkül, hogy betegesen ideges lennék am iatt, hogy nekem  is, ha nevetséges 
is, szükségem van álomra, nyugalomra, pihenésre!

Uram! Taníts meg, hogy m erjem  egy kupacban hagyni papírjaim at, ira ta i
mat, cikkeim et — anélkül, hogy arról beszélnék, a m unka a hobbim, em ber- 
feletti, am it én dolgozom, m unkam ániás vagyok, én m indent tudok ..  .

Taníts meg arra, hogy valóban le tud jak  zárni egy n a p o t . . .  Különben ta 
lán még meghalni sem tudok egyszer . . . Hiszen még lesz munka, am it m a
gam u tán  hagyok . ..

Taníts meg arra, hogy más vagyok, m int Te, hogy én nem  vagyok Te, hogy 
nem  vagyok Is ten !. . ,

Hafenscher Károly átdolgozása,



KÖRKÉRDÉS

Misszió itt és most?

Abból kiindulva, hogy „hirdesd az igét alkalmas és alkalmatlan időben” — a 
misszió nem lehet egyetlen korban sem kampányfeladat, másrészt minden korban 
és mindenütt sürgős és fontos feladat.

Ezt előrebocsátva, most inkább arra válaszolok, melyek azok a tényezők, ame
lyek módosítják, pontosítják, aláhúzzák: miért van szükség hazánkban most („a 
mostani mostban”) különösen a misszióra.

Sokan azt mondanák, mert most hagyják, engedik, de szerintem ez nem jó 
válasz. Én azt mondanám: sokkal több a csüggedt, kiábrándult, közönyös, vagy 
éppen mohón kereső ember, mint valaha életünkben legalábbis az én életemben, 
1946 óta).

Kik ezek az emberek?
— a kommunisták — most az igazi kommunistákra gondolok, akiket nem az 

érvényesülés vágya, hanem a meggyőződés vezetett a munkásmozgalomhoz. Lehet, 
hogy most a kommunista ideológia gyökeres átértékelése után a mozgalom meg
tisztul, megszilárdul és hosszabb távon ebből számukra (és számunkra is, akik 
velük együtt élünk a hazában) sok jó származik, de pillanatnyilag az egyes em
ber nem ezt érzékeli, hanem eszméinek romba dőlését, mindennek megkérdője
lezését, amiben hitt, ami fontos volt számára, az érzelmileg átélt sikerek utólagos 
elvitatását.

— van egy másik réteg, ne nevezzük őket tudatos karrieristáknak, inkább úgy 
fogalmaznék, hogy a „földi boldogságot” keresők, — a folyamatos kór, lassú gya
rapodás, a kicsikét mindig jobb életszínvonal, életkörülmények reményében a 
hivatalos ideológiát elfogadók tömegei. Nekik is, de bevallom, még nekem is nagy 
megrázkódtatást jelentett, hogy bizonyos elvek és elvárások hamisnak bizonyultak 
(konkrétan három olyan tényezőt látok, amelyet még a világnézetileg másként 
gondolkodók is jónak és megőrizendőnek tartottak az eddigi szocialista beren
dezkedésben: a) az életszínvonal tartós, válságoktól nem zavart növekedése, b) ne 
legyen munkanélküliség és létbizonytalanság, c) az életszínvonal kismértékű po
larizációja, vagyis a gazdag és szegény között viszonylag nem nagy különbségek).

— végül a harmadik, szintén nagy réteg, a fiatalok, akik semmről se tehetnek, 
esetleg semmit nem is értenek az egészből, csak egyszerűen szeretnének emberi 
életet élni, hinni, bízni valamiben, amiben érdemes.

A szociológusok úgy fogalmaznak, hogy emberek tömegei értékvákuumba ju
tottak. A négy jelen lévő értékrend közül három: a forradalmi-kommunisztikus, 
a kapitalista — puritán — felhalmozódó és az életélvező nem tud választ adni a kor 
kihívásaira. Egyedül a keresztény értékrend, ami önmagában konzekvens, és amitől 
a válasz érkezhet. De vajon az eddig meglehetősen belterjes — érthetően csiga
házba húzódott — kereszténység, benne mi, keresztények, illetve az egyház a ha
gyományos berendezkedésével képes lesz-e erre? Mindezekre az igény és a haj
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landóság mindkét oldalon — keresztények és nem keresztények körében — igen 
nagy; mégha netán tétova is mutatkozása. De vannak hamis hangok is ebben a 
kórusban, mégpedig a keresztények között. Ilyenek az, mint: „eddig nem kelet
tünk, most bezzeg jók lennénk”, vagy a triumfalisták, akik visszakövetelnék az 
egyháznak a politikai hatalomból való részesedését, elfeledvén, hogy annak idején 
nemcsak megzsugorodott a látható egyház, de meg is tisztult a politikai hatalom
ból való kivonuláskor. Szerintem nem hatalmat, hanem szolgálati lehetőséget kell 
keresnünk. Nem rá tukmálni akarjuk magunkat másokra, nem fölébük kerekedni, 
hanem szelíden velük menni, és segíteni, ahol tudunk. Mert: „az aratnivaló sok 
és a munkás kevés”.

Berecz Péter
1988. november 13. elektromérnök

N Y lR ö  MIKLÓS

Csaholás...
Máté evangéliuma 7,15—29

. . .  itt a nyomomban sündörögnek 
a vétkek, m int a hű kutyák,
Babits szerint elolthatatlan, 
örökre fáj e lelki láng,
— ha rikkantok, hát meglapulnak, 
de nem hagynak el sohasem, 
s ha csend ér, ú jra  rám csaholnak, 
erőmet m arják  szüntelen . . .

Nincs jóvátétel, nincs bocsánat: 
tettek, változhatatlanok.
Tetemre hívnak elmulasztott, 
esdett, hiányzó kéznyomok . . .  
Halottas ágyon rám mered, kit 
ki nem m entettem  élve még, 
tiprom, kiszórom számolatlan 
sok éhezőnek kenyerét, 
csont-bőr karok felém kinyúlnak,

gödörszemű Lázár-sereg, 
előttem járnak elhagyottak,
— révedt kezet ragadni meg 
m iért, hogy merszem nem találom  . . .

Helyettem Isten sem csinálja, 
am it agyamban rám  bízott, 
kezembe tett, hogy én teremtsem. 
Nem tudja jóvátenni sem,
— legázolt test, kipréselt lélek 
ugyan mivel megváltható? 
Embertelen! H ited de dőre, 
ha hajszád életromboló!
Hazug igazság, meddő élet 
viseíhetetlen vádja nyom.
Ha mégis megkímél Teremtőm, 
az tőle csak bús irgalom.
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Dr. Nagy Gyula: Az egyház kincse
Igehirdetések és teológiai tanulmányok 1944—1988 
Budapest 1988. Evangélikus Sajtóosztály

A szépen csengő cím tetszetős kiállítású 
és gazdag tartalmú könyvön olvasható. 
Az előszó nem hagy bizonytalanságban, 
hogy az egyház kincse nem valaki vagy 
valami más, hanem csakis „az Isten di
csőségének és kegyelmének legszentebb 
evangéliuma”. A két évszám 44 évet 
ölel át, s ezzel utal arra, hogy életmű
ből készült a válogatás.

Nem időrend szabja meg az egyes 
írások egymásutánját, hanem egy belső 
logika. Két olyan írás áll az első részt 
alkotó igehirdetések élén, mely a leg
magasabb szószékekhez kapcsolódik: 
karácsonyi igehirdetés a rádióban és 
húsvéti vezércikk az Evangélikus Élet
ben. A második részt, a teológiai tanul
mányokat — és egyben az egész válo
gatást — az 1982-ben elmondott püspöki 
székfoglaló zárja. Időrendben nem ez 
az utolsó, de a besorolás szerint a kö
tet koronájának tekintendő.

A tizenhat igehirdetés közül kilenc 
már a püspöki szolgálat idejéből való. 
Ez az arány vallomás is ennek a szolgá
latnak az értelmezéséről éppúgy, mint 
a kényszeréről, hiszen három a temetési 
igehirdetés (Riesz György, Szabó József 
és Káldy Zoltán felett). Az igehirdeté
sek felépítése világos, kidolgozása gon
dos, tartalma evangéliumi, hangja egy
szerű, s mindegyiken átsüt valami ta
náros jelleg.

A teológiai tanulmányok (21) négy 
csoportban következnek: dogmatika (8), 
etika (7), egyház és világ (4), a jövő ho
rizontja (2), és egy kivétellel mind meg
jelentek már hazai szaklapjainkban, 
mégis érdemes újra is elolvasni őket.

A köteten meglátszik a lelkésznemze
dékek sorát tanító professzor gondos 
keze: a megértést nem akadályozzák, in
kább segítik a jegyzetek, bibliográfiai 
utalások. Mégsem a lábjegyzetek tanús
kodnak a szerző teológiai műveltségé
ről, hanem maguk az írások. Csaknem 
minden egyes darab nemcsak írás, ha
nem elhangzott előadás is. Jól ismert 
egyházunkban az előadó körültekintő 
kifejezésmódja, alapos munkája, cikor- 
nyától, körülményességtől mentes célra
törő stílusa, mellyel e lapokon is talál
kozunk. Egyfajta tanáros célratörés ez, 
mely felvázolja a problémát, de nem te
szi ki a hallgatót — legyen az teológus 
diák vagy gyakorló lelkész — annak a 
veszélynek, hogy megrekedjen valamely 
problémánál, hanem biztos kézzel to
vábbvezeti. Határozott célja, hogy meg
oldást nyújtson. A tudományos igényű 
írásokat is jellemzi ezért bizonyos ige
hirdetői jelleg (közbevetett kérdések, 
ellenvetések, személyes érdekeltség 
megszólaltatása stb.).

A tanulmányok felvázolják az ötve
nes-hatvanas évek legtöbb akkor égető 
teológiai és ökumenikus, társadalmi és 
politikai vitáját. Amint a betűk, mon
datok, tézisek, gondolatmenetek felidé
zik az igehirdetőt és a professzort, 
szinte a gesztusokig menően, az egykori 
hallgató az időtényező kegyetlenségé
vel szembesül. Mennyire más kérdések 
foglalkoztatnak „egy fiatal lelkészt” (a 
lélek halhatatlansága), „a teológia pro
fesszorát” (forradalom, ökumené, Lu
ther, hivatás, munka stb.) vagy „az egy
ház püspökét” (nemzet, lelkészi becsű-
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let). S az új nemzedék vajon hogyan 
őrzi meg és adja tovább majd az egy
ház kincsét?

A mellékelt bibliográfia (részben csak 
1982-ig, ill. 1988-ig) két szempontból 
érdemel figyelmet. Egyrészt sok olyan 
címet tartalmaz, mely a népszerűsítés 
szándékával készült, vagyis a szakértő
kön túl a gyülekezeti tagokhoz is el 
akart érni. Másrészt szembeötlő, milyen 
kévéi', cím reprezentálja a bibliográfiá
ban, és egyetlen cím sem a válogatás

ban az 1971—1980 közötti éveket. A genfi 
kilenc év a magyar nyelvű evangélikus 
teológiai irodalom szempontjából vesz
teségként könyvelhető.

Csak remélni lehet, hogy a kötetet 
hosszú időn át sokan olvassák majd, és 
hogy lesznek bőséggel olyanok, akik 
kedvet és elhívást kapnak, hogy áldo
zatosan adják tovább az egyház kin
csét, igehirdetéssel és teológiai munká
val.

Reuss András

Veöreös Imre: A középpont felől
Budapest 1988. Evangélikus Sajtóosztály

A karácsony előtt megjelent kötet, mely 
Veöreös Imre válogatott írásait tartal
mazza, leginkább párbeszédnek tekint
hető. Ne szókratikus dialógusokra gon
doljunk, még kevésbé kerekasztal-be- 
szélgetésekre, hisz e könyv formáját 
tekintve cikk- és tanulmánygyűjtemény. 
Mégis párbeszéd: a szerző műalkotá
sokkal, művészekkel, gondolkodókkal 
és gondolatokkal folytat dialógust (jel
lemző egyik írásának címe: Beszélgetés 
a Godot-ra várókkal). Vitapartnerei kö
zött vannak keresztények, anonim ke
resztények, istenhívők és „vallásos ate
isták”: Veöreös Imre mindegyikükkel 
szemben nyitott és megértő (az Utószó
ban olvashatjuk, milyen hatásoknak kö
szönheti ezt a nyitottságot).

Párbeszédnek nevezhetjük ezt a köny
vet az olvasó és szerző közötti szoros 
kontaktus miatt is: Veöreös Imre nem
csak a művészekkel, hanem a műélve
zőkkel is beszélget. Ebben a második 
párbeszédben is korrekt: nem igyek
szik összemosni saját és beszélgetőtársa 
(a potenciális olvasó) álláspontját. A 
szerző érvelési és gondolkodásmódja is 
a könyv beszélgető (dialektikus) jelle
gét hangsúlyozza.

Veöreös Imre — mint az Előszóban 
írja — az emberi alkotásokban keresi 
a „lét középpontját”, Istent. írásaiban 
képeket — műtárgyakat, filmkockákat, 
költői képeket — hoz közel és értelmez 
teológiailag: a könyvnek ezt a vonását 
emeli ki a címlapon látható Borsos-rep
rodukció is (a választás bizonyára nem

esetleges, hisz a Borsos Miklósról szóló 
írás, a Véső és toll a legjobbak közé tar
tozik). Éppen ez a szorgalmas keresés 
teszi e könyvet bámulatosan változa
tossá és sokszínűvé. Művészportrék, 
filmélmények, olvasmánynaplók, biblia
magyarázatok. Villanásnyi képek és 
hosszabb lélegzetű, tudós tanulmányok. 
Minden olvasója megtalálhatja benne, 
amivel egyetérthet vagy vitába száll
hat: vagyis érdeklődésére számot tartót. 
A gyűjteménynek minden darabja ta
núságtétel. Az első három fejezet (Arc
képvázlatok, Tükörcserepek, Transz
cendens fények) pár oldalas írásai és a 
befejező rész (Mély vizeken) igényesebb 
esszéi ugyanannak a rendszernek a ré
szei. A reflexiók tárgya változatos, a 
reflektorfény ide-oda pásztázik, de a 
töprengések elvi, szemléleti alapja nem 
változik. Az írások sokszínűsége első
sorban nem szerzőjük műveltségét, szé
les érdeklődését, hanem teológiai hit
vallását hivatott bemutatni. „Ezzel a 
bizodalommal tekinthetünk szét mi hívő 
keresztények az egész földön, hogy az 
emberiségben is dolgoznak titokzatosan 
a Szentlélek erői nemzedékről nemze
dékre. Felvillanó fénylő jelek lehetnek 
szemünkben a Szentlélek egyetemes 
működéséről azok az érintkezési pon
tok, amelyeket a mai kereszténység ke
res és felfedez a nem keresztény vallá
sok istenhitében és a nem hívő emberek 
emberségében” (144—145.).

Veöreös Imre tehát „istendarabkákat 
keresgél”, ez a keresés azonban soha-
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sem válik rekvirálássá. A szerző nem 
tartja saját, keresztény olvasatát a kér
déses művek egyedüli jelentésének (ne 
feledjük: az „interpretatio Christiana” 
éppoly torz és hamis lehet, mint az 
osztályharcos műértelmezés!). A párbe
széd alapja a tisztelet, s e beszélgetés 
során az ismeretlen mű is közel jön, ám 
az ismerősről is olvashatunk új dolgo
kat. A másik oldal időnként nem megy 
bele a vitába, így a beszélgetés egyol
dalú is maradhat. Különösen a saját 
nyelvüket beszélő műtárgyak, filmek

megszólaltatására alkalmatlan a dialek
tikus, fogalmi nyelv és kérdezési mód. 
Ezek megközelítése inkább világukhoz 
illőbb formában (pl. meditációban) volna 
lehetséges. A teológiai gondolatok vi
szont (pl. A legrégibb húsvéti történet, 
A lét értelme c. írásokban) otthon ér
zik magukat ebben a közegben, a be
szélgetésben. Nézetek ütköznek, kérdé
sek születnek, fény vetül a homályos 
foltokra — míg a szerző izgalmas teoló
giai meggyőződésével ismerkedünk.

Csepregi Zoltán

Hermeneutikai „szótár“
Ikonológia és műértelmezés 3. A hemeneutika elmélete I—II. — 4. A tipológiai 
szimbolizmus. Szerk. Fabiny Tibor.
Szeged 1987, 1988.

Minthogy e három kötet — mintegy 
harminc szerző majd’ félszáz tanulmá
nyának — tartalmi ismertetése egy tel
jes folyóiratszámot kitöltené, a rendel
kezésre álló helyen a hermeneutika 
fontosságának meghatározására és a ki
adói vállalkozás jelentőségének mélta
tására kell szorítkoznom, vagyis arra, 
hogy e háromkötetes szöveggyűjtemény 
hasznára mutassak rá. Ez okból válasz
tottam a hermeneutikai „szótár” kife
jezést, noha e kötetek egyáltalán nem 
szótárak, legalábbis nem tartalmuk sze
rint. Funkciójuk azonban betölti leg
alábbis egy kis alapszótár szerepét. 
Ugyanis, mikor ismeretlen nyelvet ta
nulunk, annak szókészletét is el kell 
sajátítanunk. És ahogy igaz a panasz 
szellemi életünk egyik nagy nyomorú
ságával kapcsolatban, hogy kevesen 
tudnak idegen nyelvet, úgy kezd egyre 
igazabb lenni, sajnos, az is, hogy egyre 
több az „ismeretlen tudomány”, mely
nek sem nyelvtanát, sem szavait nem 
ismerjük, és egyre kevesebb az esé
lyünk dekódolásukra és megtanulásukra. 
Igaz, olykor kapunk egy kis ízelítőt 
ebből-abból, de már csak ez is a mi 
szellemi nyomorúságunk, hogy ebből 
egyfajta „van-de-mégsincs” kerekedik 
ki. Hiszen senki sem mondhatja, hogy a 
könyvkiadók, az egyetemek, a szellemi 
műhelyek nem tettek ismertté irányza
tokat, áramlatokat, neveket, életműve
ket. R. Barthes-től Unamunóig minden

kitől olvashatunk már valamit — igaz, 
a leggyakrabban nem a legfontosabb 
munkáikat, ezért aztán „van-de-még- 
sincs”. Ügy tűnik, a hermeneutika is 
osztozott ebben a sorsban, és a herme
neutika hazai ismerői és művelői is 
képtelenek voltak kitörni ebből az ör
dögi körből. Aztán a 80-as években sok 
minden megváltozott. Megjelent Gada- 
mer korszakos és korszakalkotó fő 
műve, az „Igazság és Módszer”, igaz 25 
év késéssel. Kolozsvárott kiadták Tőkés 
István professzor „A bibliai hermeneu
tika története” című munkáját, folyó
iratok közöltek hermeneutikai vonat
kozású cikkeket. És most rövid egy éven 
belül a szegedi egyetem Irodalomtudo
mányi Tanszékének gondozásában, ifj. 
Fabiny Tibor szerkesztésében egy rend
kívül alapos válogatás a hermeneutika 
elméleti kérdéseivel kapcsolatban, va
lamint egy fontos hermeneutikai témá
val, a tipológiával kapcsolatban egy tör
téneti és irodalomtudományi válogatás. 
A válogatás elsősorban francia és angol 
nyelvterületről vonultatja föl a szerző
ket és különösen is a Gadamer utáni 
korszak eredményeire figyel. így ért
hető, hogy az első két kötetben, az el
méleti részben a francia Paul Ricoeur 
(filozófus és hitvalló református), vala
mint az amerikai Eric D. Hirsch kapja 
a legtöbb helyet. Az angol nyelvterü
leten is ismert és népszerű Ricoeur e 
válogatásban szinte teljes életművében
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megismerhető. Legfontosabb filozófiai, 
teológiai, hermeneutikai és irodalom- 
elméleti munkáinak egy-egy részletét, 
fő tételét olvashatjuk. Hadd említsek 
meg csak néhányat: mítoszkritika és 
mítoszértelmezés, a kezdet és a vég 
mítoszai, szimbólumai, nyelve a Bibliá
ban, Bultmann jelentősége és korlátái, 
a freudi pszichoanalízis mint herme
neutika, a gyanú mesterei (Marx, Freud, 
Nietzsche), az idő és az elbeszélés kap
csolata Szent Ágoston és Arisztotelész 
fényében, a tanúbizonyság. Ugyanilyen 
fontos tanulmányok olvashatók Hirsch- 
től is, aki Amerikában először és ered
ményes módon talán egyetlenként gon
dolja végig, veszi bírálat alá és egészíti 
ki Gadamer életművét. Olyan herme
neutikai alapproblémákat feszeget, mint 
a megértendő szöveg szerzőjéhez való 
viszonyunk, a régi (az ott és akkor) és 
az új (az itt és most) kérdése az értel
mezésben, és egy igen fontos megkü
lönböztetés a szöveg jelentése és a szö
veg értelmének jelentősége között. 
Ugyanebben a kötetben olvashatunk 
még három jelentéselemzést és hat mo
dern értelmezést a hermeneia szóval 
kapcsolatban (Palmertől). Olvashatunk 
tanulmányt még Auerbachtól (a csodá
latos Mimézis szerzőjétől), feltűnő ala
possággal és könnyedséggel megírtat 
egy rettenetesen nehéz témáról, a latin 
figura és a görög szimbólum átfordítá
sairól. A harmadik kötetben számos ki- 
sebb-nagyobb tanulmány foglalkozik a 
bibliai tipológiával, az Ó- és Újszövet
ség kapcsolatával (Lampe, Danilou, 
de Lubac, Bultmann, von Rad, R. A. 
Markus), valamint a középkori irodalom

Madocsai Miklós: Csillagfény
Budapest 1988

A szerző — budavári lelkész — ma
gánkiadványa. Igehirdetéseket tartal
maz a Bécsi kapu téri evangélikus 
templomból ádventtől ádventig. Rajta 
kívül vannak barátaim, de Barátom 
csak egy van, akivel jóban-rosszban 
együtt voltunk az elmúlt 34 év alatt. 
Nyomon követtem életét, szolgálatát, s 
akkor is olvastam igehirdetéseit, ami-

és a reformáció utáni (puritán) iro
dalom és a Biblia közötti kapcsolattal. 
Természetesen, nem soroltam föl min
den szerzőt, de még ezekből is kitűnik, 
hogy a többségét itt ismerheti meg elő
ször a magyar olvasó; csak hadd említ
sem még meg a kiváló N. Frye-t és 
Frank Kermode-t. A Fabiny Tibor által 
írt bevezető a tipológia fogalmát és 
jellegzetességeit, a Bibliában betöltött 
szerepét, továbbá a tipológiát, mint írás
magyarázati módszert és művészeti esz
közt ismerteti a múltban, s ezzel segíti 
az olvasót a tájékozódásban.

Túl azonban a kötetek sokoldalúsá
gán, az egy témán belül is tapasztalható 
sokféleségen, egyben minden szerző és 
egyúttal e három kötet is közös: arra 
akarnak megtanítani minket, hogy az 
értelmezés tudománya és művészete 
mindannyiunké. Ezért érzem úgy, hogy 
jogosan használhatom a „szótár” ha
sonlatot e kötetek esetében — ha ugyan 
Gadamer műve a „nyelvtan”. Ez a szó
tár ugyanis nemcsak a hermeneutika 
ismeretlen világát segít megismertetni 
és megérteni, nem csupán néhány új 
szakmai kifejezéssel ajándékoz meg 
minket, hanem a magunk világát is 
megismerteti velünk, és önmagunkból 
azt, amit vagy elfeledtünk, vagy képte
lenek vagyunk megérteni. Mert bár pró
báljuk megérteni az írott szöveget (a 
textust) és hívjuk ehhez segítségül a 
hermeneutikát, a tanulság mindig az 
lesz, hogy a megértés a mi létünk szö
vetében (szintén textus!) történhet meg: 
tua rés agitur.

Szabó István

kor 6 éven át nem szolgálhatott az egy
házban, gyógyszergyári munkásként 
dolgozott, s közben vasárnapról vasár
inapra készült rövid igehirdetésekkel —, 
hát hogyne örültem volna, amikor újra 
prédikálhatott, s örülök most, amikor 
nyomtatásban látom a Csillagfényt.

Tudni kell mindenkinek, hogy a ki
nyomtatott prédikáció nem egészen
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olyan, mint a hangzó igehirdetés. A leírt 
igehirdetésekhez, amiket most itt ol
vasunk, oda kell képzelni Madocsai 
Miklós jellegzetes hangját, mozdulatait, 
egész lényét. A hit ma is hallásból van 
elsősoran, az igehirdetés hallgatásából 
jön. Ezek az írások nem dolgozatoknak 
készültek, nem elhangzó szavaknak (az 
angol homiletikában van erre egy szak- 
kifejezés: oral writing).

A szavak nem véletlenül kerülnek 
egymás mellé. Ott a helyük, csak ott, 
ahol éppen állnak, oda valók. Anélkül, 
hogy tele volna tűzdelve idézetekkel a 
szövege, érezzük, szereti a verseket.

Mi az ars homiletikája, igehirdetési 
iránya? Valószínűleg ugyanaz, mint Já
nosé, az evangélistáé, aki azt írta evan
géliuma végén: „ezek azért írattak meg, 
hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Is
ten Fia, és ebben a hitben életetek le
gyen”. Igen, Madocsai Miklós minden 
prédikációjával hitet akar ébreszteni 
vagy megtartani, és azt akarja, hogy eb
ben a hitben életünk legyen és bővöl- 
ködjiink. Jézus Krisztus-centrikusak 
ezek az igehirdetések.

A kulisszák valósak. Egy gyakorló lel
kipásztor megfigyelései a mai életről. 
Nem a regényirodalomból és nem is az 
újságok lapjairól idéz, hanem abból az 
életből les el vonásokat, amit ismer ott
hon és mások otthonában. Aránylag kis 
körben mozog, de ott otthonosan. Azt 
érezzük, aki itt beszél, annak igaza van.

Éppen az egyszerűségben rejlik va
rázsereje. Bonyolult világunkban, komp
likált élethelyzetekben egyszerűnek 
lenni és maradni: jótett. Egyszerűvé és 
átlátszóvá tenni: segítség. A puritánsá
gig egyszerű stílusa csak eszköz ahhoz, 
hogy ez a művelet végbemenjen. Ilyen 
egyszerű az élet? Ilyen egyszerű a ke
reszténység? Igen, ilyen egyszerű.

Az egyházi esztendőre koncentrál. 
Merészség ez, mert az emberek zöme 
ma nem ebben él. Madocsai különben 
témásan prédikál, nem homíliaszerűen, 
minden verset vagy kifejezést végig
analizálva, hanem egy-egy témát ragad 
ki, s meri a többit hagyni: most erről, 
csak erről van szó. Az egész Bibliában 
mozog, miközben egy textusról prédi
kál. Ezért gyakran jelentős bibliai ösz- 
szefüggéseket fedez fel. Személyhez 
szóló a mondanivalója. Néha túlságosan

is individuális, mintha nem az egész 
egyház közösségében gondolkodnék, 
mintha mindig lelkipásztori beszélge
tést folytatna. Szavai nem magas szó
székről szólnak, inkább az asztal másik 
oldaláról. Nem ígér világméretekben 
megoldásokat, de amit mond, az hasz
nálható, az egyes ember életében, s 
nem is egy személy életében csupán, 
hanem a gyülekezet minden tagja éle
tében.

Huszonhat évvel ezelőtt, 1962 nyarán, 
néhány esztendővel disszertációm meg
írása előtt 10 kérdést intéztem 25 lelkész 
kollégához. Húsz válaszolt. Olyanoknak 
írtam, akikről tudtam, komolyan veszik 
az igehirdetést. Akkor a kérdőívet el
küldtem Madocsai Miklósnak is. Abban 
az időben ő éppen rendelkezési állo
mányban volt. Még nem adta fel a re
ményt, hogy valaha újra szószékre áll, 
pillanatnyi helyzetét így jellemezte: 
„Remélem, és ezt kérem Istentől, hogy 
jelenlegi állapotom ne igehirdetésem de
formációját, hanem reformációját je
lentse.” Néhány mondatot hadd idézzek 
soraiból.

„ . . .  az evangélikus szószék világfó
rum legyen akkor is, ha öt nénike ül 
alatta. Az ismert ellenérvek ellenére is 
vallom ezt . . .  Igehirdetésünk tartalma 
Krisztusra mutatás legyen. Olyan egy
szerűen, ahogyan egy társaságban be
mutatjuk barátunkat, akit a többiek 
nem ismernek. Az igehirdetés perszoná
lis jellege nemcsak abból adódik, hogy 
személy mondja személynek, hanem el
sősorban abból, hogy személyről szól. 
Róla, aki az Isten Báránya, aki elveszi a 
világ bűneit. . .  Igehirdetésünk szándéka 
segítségnyújtás legyen. Ezzel a belső 
céllal menjünk a szószékre: segíteni sze
retnék most nektek.”

Egy beszélgetés során Madocsai Miklós 
azt mondta nekem: „A szószékről lefelé 
jövet az én lépcső-imádságom így hang
zik: Uram, bocsásd meg ezt az igehir
detésemet is.” Tudom, hogy remegve, 
izgalommal készül ma is, több évtize
des gyakorlat után is. Tudom, hogy 
gyakran tartja erőtlennek szavait, és 
elégtelennek mondanivalóját. Mi, akik 
szeretjük őt és szívesen hallgatjuk, 
örömmel olvassuk, hálát adunk, hogy 
ilyen is van közöttünk.

Hafenscher Károly
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Párbeszéd Krisztusról
Karácsony előtt jelent meg Hegyi Gá
bor és Markó Iván kötete (Szentföldi 
látomások. Kísérőszöveget írták Donáth 
László és Raj Tamás. Metrum 1988). 
A mű lényege a párbeszéd. A könyv
ben kereszténység és zsidóság találko
zik a fotókon, illetve a lelkész és a 
rabbi beszélgetésében. A párbeszéd té
mája Krisztus.

Markó Iván balettja (Jézus, az ember 
fia) és a Szentföldet bejáró Hegyi Gá
bor Jézus emberségét igyekezett meg
közelíteni. A mű az Írás képi exsgézise. 
A fotókat Donáth—Raj párbeszéde kí
séri.

A Szentföldi látomások műfaja ne
hezen meghatározható: balettkönyv?
Szentföld-album? fotómeditáció? — 
mindez egyszerre. A magyar könyvki
adásban nincs előzménye, meglepetés, 
akárcsak a három évvel ezelőtti Markó- 
balett volt. Hegyi Gábor fotói („láto
másai”) tíz fejezetben követik nyomon 
Jézus életét a Budapest Sportcsarnok
ban és Palesztinában, az angyali üd
vözlettől a keresztig, Názárettől a Via 
Dolorosáig. A képeken: kezek és kövek. 
A kezek a tanítványság, Istenre szorult
ság, ugyanakkor az isteni lehajolás ki
fejezői is — értelmezi Donáth László a 
képeket. A kövek tanulságairól a Lu
kács evangéliumából vett mottók (Lk 
3:8, 10:15, 19:40, 44, 21:5—6) és Raj Ta
más szólnak: a választott nép vándor
díjának mérföldkövei. A dialógus is új
szerű. Témája nem a békemunka, tár
sadalmi konszenzus, a család — hanem 
Jézus: a kínos botrány, az egzisztenciá
lis jelentőségű teológiai ellentét. Erről

Új magyar filmek körképe
Mily korban élünk — talán így lehetne 
marokra fogni a XXI. magyar film
szemle harminc-valahány bemutatóját, 
hiszen közülük csupán egy játszódik a 
múlt században, a többi mind ebben a 
huszadikban. A korra jellemző, hogy 
torlódik benne, egyszersmind szét is 
hull az idő. A szemle öt napján lehetett 
(volna) megnézni a filmeket, s így egy

sükéig nem volt szó, pedig ez az, „ami 
elsősorban összeköti” a zsidóságot és a 
kereszténységet, ezek a leginkább ren
dezésre szoruló „közös dolgaink”.

A Donáth—Raj-dialógus a két állás
pont világos képviseletét és kölcsönös 
tiszteletben tartását mutatja. Itt-ott föl
tűnnek ugyan a kétezer éves apologeti- 
kus, polemikus hagyományok, de ez an
nak tudható be, hogy a perbeszéd csak 
nemrég szelídült párbeszéddé. Már első 
olvasásra szembeötlik, hogy a beszélge
tőpartnerek nem is annyra hitükben, 
mint gondolkodásuk, érvelésük jellegé
ben különböznek. Más a keresztény és 
más a zsidó teológia nyelve. Donáth 
László definícióira Raj Tamás történe
tekkel felel. A beszélgetés Keresztelő 
János prófétai küldetést és sorsot szim
bolizáló keresztjétől indul, s a golgotái 
keresztnél, „a megbékélés eseményénél” 
jut nyugvópontra. A lelkész és a rabbi 
álláspontja itt találkozik: „zsidónak és 
kereszténynek élete egyaránt csak Is
ten irgalmából eredhet. Nem az a fel
adatunk, hogy sérelmeket, mulasztáso
kat felsoroljunk, hogy elfojtást és kö
zönyt felidézzünk, hanem hogy komo
lyan vegyük a sürgető időt, avagy Jé
zus szavát: »Békülj meg ellenfeleddel 
hamar, amíg az úton együtt van ve
led . . .«”

Az olvasót zavarhatja ugyan néhány 
sajnálatos hiányosság, kiadói botlás (a 
Szentföldi látomások borítójának har
sány színei, a szöveg nyomdahibái), ám 
a párbeszéd jelentőségét, értékét nem 
csökkenti.

Csepregi Zoltán

szerű osztással kiderül: naponta hatot. 
Hatot, h a ..  némelyik (s a kiválók kö
zül való is) nem lett volna két-, három
vagy még több részes. Nemcsak a ter
jedelem korlátozta sűrítés ösztönöz te
hát a válogatásra, hanem az is, hogy a 
teljes mezőnyből e sorok írásáig még 
nem lát(hat)tam a szemle valamennyi 
filmjét. Ennyit elöljáróban az idő tor
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lódásáról; a széthullásról pedig, hogy 
éppen csak lélegzethez jutva a szemle 
után, mondhatni másnap írom e soro
kat — s mikor jut az olvasó szeme elé? 
(Csupán emlékeztetőül: a szemle záró
ünnepélyén olvasta föl Jancsó Miklós a 
magyar filmművészek vallomását, amely 
így kezdődik: „Sorsfordító időket élünk. 
Érzi és tudja az egész ország.”)

A körkép két fél ívre osztható, s ta
lálkozópontjukon egy figyelemreméltó 
film, Dárday István és Szalai Györgyi 
műve, A dokumentátor. Nem azért, 
mert kétrészes, de mintha két külön
álló film fonódnék itt egybe. Van egy 
sztori (elbeszélés, játékfilm), banális 
szerelmi háromszög, egy újgazdag ré
teg, a videómaffia édes élete. Szóra nem 
érdemes. S van egy benső vívódás, a 
videómásoló, -kölcsönző és -árusító rá- 
döbbenése arra, hogy a kazettákban ott 
a kor története. Láthatja a (mozi)néző 
is. Tudnunk kell, mi történik ebben a 
korban — tudnunk kell, de szabad-e? 
— kérdezi a film, amely valójában a 
nyilvánosság elé lépő minden ember fe
lelősségére int (s ki ne volna ilyen? a 
család, a barátok, a munkatársak is 
nyilvánosság!) — így ismerszik meg, 
mily korban élünk.

Rövidebbre foghatom a szót a játék
filmekről, kivált, ha csak a jókról (job
bakról) számolok be. Az Eldorádó 1945 
és 1956 között játszódik, s a Teleki té
ren; egy mammonhitű kereskedő ver
gődése e korban, a reményvesztésig. 
A Hanussen egy jövőlátó (látnok, pró
féta) tragédiája; Szabó Istvánnak ez a 
filmje más, mint a Mephisto vagy a 
Redl volt. A meghökkentő című Jan- 
csó-film, a Jézus Krisztus horoszkópja 
zavarodott korunk reálisan szürrealista 
kórképe. Inkább újító kifejezésmódjá
val, mintsem tartalmával érdemel em
lítést Timár Péter munkája: Mielőtt be
fejezi röptét a denevér. Válogatásom 
utolsó előtti filmje a Soha, sehol, senki
nek; az 1951-es kitelepítések önéletrajzi 
ihletésű szép és megrázó drámája. Oly 
hiteles, hogy kordokumentumnak is 
mondható. Akár a mégoly szubjektív 
vízió: Az én huszadik századom, a fia
tal Enyedi Enikő szép látománya sokat 
ígérő, de emberségben, boldogságban 
hiányos korunkról.

Lám, a játékfilmek is, mindenesetre 
a legjobbak, megfogadják Shakespeare 
intelmét: a színjáték (és minden mű
vészet) „föladata . . .  hogy felmutassa. . .  
a század testének tulajdon alakját és 
lenyomatát”. Ami azt illeti, néha meg
kísértheti az embert a keserv, hogy 
teste van e századnak, de lelke van-e? 
Lelkiismerete? Mindenesetre lelkiisme- 
ret-ébresztő filmek vannak. Kezdem a 
legkeményebbekkel. Recsk. Kétszer is 
nekifutott már Böszörményi Géza (má
sodjára s most is Gyarmathy Líviával 
közösen), hogy recski élményeit (mi 
dőre itt e szó!) „kifilmezze” magából. 
A Laura volt az első, s a Faludy György 
költő a második. Most volt rabokat és volt 
rabtartókat szólaltat meg. Szörnyű volt, 
ami történt, ama kényszermunkatábor 
ártatlanoknak, de talán még ször
nyűbb, hogy rabtartóik, legalábbis azok, 
akik megszólalnak, semmit nem okul
tak, semmit nem bánnak, (majdnem) 
mindent tagadnak. Recsk egyébként bi
zonyos szempontból jelkép is: az öncélú 
kegyetlenségé, amely nemcsak egy-egy 
rabbal szemben nyilvánult meg s oko
zott súlyos testi-lelki sebeket vagy ha
lált, hanem amely szinte vakon vagdal- 
kozott, tombolt, „önként, kéjjel”. De 
jelkép lehet a már föloszlatott tábor jö
vőjére tett javaslata az utolsó börtön
őrnek (legyen BM-üdülő), s a sietős 
nyomeltüntetés, a tábor helyét elborító 
bozót.

Két filmje is szerepelt Sára Sándor
nak, az egyik korábbi (és a III—IV—V. 
rész), ez a Pergőtűz (kapható könyv
alakban), a másik kétrészes, címe: 
Csonka-Bereg. Sokezer parasztembert 
vittek el „néhány napi kis munkára”, 
s közülük a tizede sem jött haza. Negy
ven év múltán is könnyesen idézik föl 
emlékeiket — és sírnak a magukra ma
radt özvegyek is. (Mellé idézhető e fil
meknek két másik, mindkettő Ember 
Judit munkája, versenyen kívül látta, 
aki láthatta, hiszen a fő programmal 
egy időben, vagy késő éjszaka vetítet
ték. A Pócspetri a negyven év előtti, s 
valójában azóta sem tisztázott esetről 
emlékezik meg, egy rendőr haláláról, s 
a koncepciós megtorlásról; a másik Me
nedékjog címmel az 1956 végétől 1958-ig 
Romániában fogva tartottakkal, ponto
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sabban a túlélőkkel folytatott tizenegy 
órás párbeszéd.)

Térjünk vissza a huszadik század tes
tének tulajdon alakjához. Erdélyből ho
zott hírt Gulyás Gyula és Gulyás János: 
Kallós Zoltánt kísérték el gyűjtőútjain 
(Balladák filmje). Egy tanácselnök visz- 
szahívása körüli viharokról tudósít Ez 
zárkózott ügy címmel Erdélyi János és 
Zsigmond Dezső. Nagyon meggondol- 
koztató Tényi István riportja Felmentés 
nélkül címmel: ama nevezetes ügyről s 
hátteréről, amikoris Kristály Gyula 
nyugdíjast a posta kötelességszerűen 
följelentette a Központi Bizottsághoz 
írott nyílt levelezőlapja alapján; talán 
még fontosabb, hogy ezt az idős embert 
mennyi (s halálos) igazságtalanság ve
zette az elkeseredéshez. Lesújtó és föl
emelő egyszersmind Tölgyesi Ágnes 
műve „ . .  .evilágból. . . ” címmel egy
kori apácákról, a rendek fölbolygatá

sáról — és a nővérek állhatatos szere- 
tetéről.

Ily korban élünk, ilyen ez a mi hu
szadik századunk. A miénk-e csak
ugyan? Soha ennyit nem beszéltek-da- 
loltak arról, milyen nagyszerű minden, 
főként „sorsodat, ha kezedbe veszed”. 
És soha ennyire nem fogták le a keze
ket, nehogy a sorsot irányíthassák. Pe
dig csakugyan „sorsfordító időket 
élünk”. Hagyhatjuk-e, hogy az idő for
gassa a sorsot? A mi sorsunkat? Kié ez 
a huszadik század? A felelősséget vál
laló embereké? Azoké, akik sorsfordító 
sorsukat vállalják

Szívesen tennék az előző mondat után 
felkiáltójelet. De legalábbis pontot. Ha 
másképp nem, hát három pontot. De 
visszahőköltem a kérdőjeltől. A mondat 
ma még befejezetlen. Ma, amikor írom. 
S holnap?

Zay László

Kétszáz éves oktatás a Deák téren
A felvilágosodás eszméjének neohuma- 
nista célkitűzésű oktató-nevelő munká
ját a Pesti Evangélikus Egyház 200 év
vel ezelőtt, 1788 őszén kezdte meg. Pest- 
Buda és Óbuda akkor még alig 50 főnyi 
evangélikus polgársága néhány kör
nyékbeli patrónus támogatásával egy 
évvel korábban, 1787-ben kapott enge
délyt a Helytartótanácstól, hogy a Leo
poldgasse (ma Váci utca) és Hutgasse 
(ma Irányi utca) sarkán, a Pléhkalap- 
hoz címzett vendéglő emeleti szobáiban 
lelkész és kántor szolgálatával nyilvá
nosan összegyűlhessenek. Hogy a kicsiny 
nyáj milyen lassan szaporodott, annak 
ékes bizonyítéka a lelkész egy évvel ké
sőbbi anyakönyvi bejegyzése: „Geboren 
meins, begraben keins, getraut ein Paar, 
Schulmeisters Tochter war.”

Íme, ez az első hiteles adat későbbi 
nagynevű intézetünk első iskolameste
rének említéséről, 1788-ból. A gölnicbá- 
nyai Sayfried Antal ekkor kap megbí
zást arra, hogy a város evangélius is
kolásgyermekeit maga köré gyűjtse és 
a tudományok alapelemeire oktassa. Az 
első évtizedekben mindaddig ott folyt a 
tanítás, amíg utóbb a városfalon kívül 
eső Káposztás piac szélén, a mai Deák

téren tulajdonjogot nem szerzett és 
templomot, paplakot, majd iskolát nem 
építhetett az evangélikusság. Csak ami
kor a Pollack Mihály tervezte klasszi
cista templom felszenteltetett, jöttek 
első ízben a mai Evangélikus Országos 
Múzeum addig gyülekezeti házként 
használt helyiségeibe a növendékek. 
Létszámuk akkor, 1812-ben, 67 fő volt, 
közülük 42 fiú és 25 leány.

Kétségtelen, hogy a vallási és politi
kai tolerancia légköre tette az iskola 
működését lehetővé. Bármilyen egyszerű 
is a bécsi kapucinusok Habsburg-krip- 
tájában a „kalapos király”-nak Mária 
Terézia lábai előtt szerényen meghúzódó 
koporsója, bizony II. József ismerte fel 
az egyedül helyes államraisont, hogy ti. 
a legnemesebb emberi eszmék megvaló
sításához is a törvényhozó akaratának és 
a hívő emberek gondolkodásmódjának 
az összhangja szükséges.

Amíg az udvar ideológiája volt az 
egyedüli mérce, csak az udvari kegyel
tek jutottak szerephez a kulturális élet
ben. A tolerancia lehetővé tette, hogy 
tanszékvezetők lehettek 1781 után a 
pesti egyetemeken az Ágostai Hitvallást 
követők is: Cornides, Schwartner, Sehe-
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dius és mások. Ettől kezdve a pesti is
kolai oktatást sem egyedül az addig ki
zárólagos kegyesrendi (piarista) gimná
zium képviselte, hanem előbb elemi, 
polgári, majd al- és főgimnáziumi szin
ten az evangélikus oktatásügy is.

Az iskola gyors felívelésének másik 
titka az volt, hogy magas kulturális 
igény jellemezte tevékenységét. Kazinczy 
Ferenc azt írja Emlékezéseiben, hogy 
mikor a 18. század végén Göttingenben 
járt, „azt mondták a professzorok, hogy 
soha még ott nagy reményű négy ma
gyar egyszerre nem volt, mint az akko
riak, ti. Kis János és Németh László 
egy szobában, Schedius Lajos és Liede- 
mann Márton egy másikban, ugyanazon 
egy háznál . . . ” Egyikük igen korán 
meghalt, de Kis János Sopronban, Lie- 
demann Márton Lőcsén, majd Kolozs
várott, Schedius pedig, mint iskolánk 
alapító felügyelője Pesten valóban el
érte, hogy a magyar kultúra és pedagó
gia külföldön is elismerést arasson.

Schediusnak már 1806-ban benyújtott, 
majd 1837-ben átdolgozott tanterve mo
dern és időtálló volt: az iskolának 
autonómiát adott, aprólékos részletek
ben nem kötötte meg a tanárt; szigo
rúan megállapította az osztályok tan
anyagát; kívánatosnak tartotta a szak
rendszer bevezetését, hogy a tanárok az 
egyes tárgyakban jobban képezhessék 
magukat. Csak a fellobbant nacionaliz
mus gátolta meg tervét, hogy a pesti 
evangélikus lelkészekből és tanítókból 
irodalmi társulatot szervezzen.

Magas kulturális igény jellemezte a 
későbbiek során is Pest evangélikus is
koláját. Irányítói mind elemi, mind kö
zépiskolai igazgatói vagy iskolafelügye
lői szinten egyben a magyar tudományos 
élet meghatározó személyiségei is vol
tak. Egy Tavasi Lajosnak, Hunfalvy 
Pálnak vagy Böhm Károlynak köszön
hető, hogy az intézet növendékei min
den fokon klasszikus műveltségre tehet
tek szert. Nem csak a későbbi „legendás 
fivér”, a Fasori Fiúgimnázium adott a 
világnak Nobel-díjas tudósokat; még a 
közös időkben, e falak között érettsé
gizett az Ázsia-kutató Stein Aurél, a 
filozófus Lukács György, a zeneszerző 
Kálmán Imre vagy a festőművész Glatz 
Oszkár. A humán tudományok é?

vészetek mellett számos olyan tanár ok
tatott és növendék tanult e falak között, 
akik a medicina, vagy a természet- és 
műszaki tudományok területén alkot
tak maradandót. Mikola Sándorra, a kí
sérleti fizika oktatásának hazai úttörő
jére és Rátz László matematikaprofesz- 
szorra méltán büszke a Deák téri iskola 
ma is.

Az iskolát 200 éves történetében ve
gyes nemzetiségű összetétele ellenére 
nemes patriotizmus, sőt elszánt hazafi- 
ság jellemezte. Schedius egy ideig maga 
is felügyelet alatt állt a Martinovics- 
féle összeesküvés leleplezését követő ne
héz években, 1795 után. Vagy gondol
junk a szabadságharc és az azt követő 
Bach-korszak idejére. A próbás időkben 
az egy éven át iskolánkban tanuló Pe
tőfi Sándor szelleme itt is sokakat meg
ragadott. Magyar, német és szlovák 
nemzetiségűeket egyaránt áthatott az 
ezeréves haza szeretete. Székács József
nek bujdosnia kellett, Tavasi Lajos 
Pestről száműzve lett Iglóra, a pap-ta
nár Melczer testvérek börtönt viseltek. 
A Neugebäude, Josefstadt és Kufstein 
árnyai végigkísérték iskolánk hánya
tott múltját. Ezért is volt méltó gesztus 
a patrióta utódok hálás kegyelete 1937- 
ben a kufsteini emléktábla felállításá
val. Szép másolata előtt a folyosón tisz
telettel állunk meg ma is. És a bátor 
helytállás folytatódott e falak között sa
ját nemzedékünkben is. Sok ma élő 
egykori növendék említi hálával Kékén 
András és Szthelo Gábor evangélikus 
lelkészek nevét, akik akár a hitleri, 
akár a sztálini embertelenség súlyos 
éveiben váltak a mentő szeretet és bá
tor hazafiság példáivá.

Múltunkat egybefogja a közép-euró
paiság gondolata. Kelet és Nyugat ha
tárán, a katolicizmus és az ortodoxia 
mesgyéjén, a felvilágosodás és a feuda
lizmus egykori ütközőpontján, a fejlett 
atlanti civilizáció és az Ázsiába tor
kolló térség között e kicsiny, jelenték
telennek tűnő sziget, az Insula Luthe- 
rana, a Deák téri evangélikus központ 
is számarányán felül jelentős tényezője 
volt — és lehet — kulturális és politikai 
életünknek.

Fabiny Tibor
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A külföldi egyházi sajtóból

Az elmúlt év második felében általam 
betekintett külföldi egyházi sajtó sok
színű, sokféle tematikájából, úgy tűnik, 
egy visszatérő fő téma emelkedik ki: 
az ún. „kristályéjszaka” 50. évfordulója 
okán előtérbe került nagy történelmi és 
ma is égetően időszerű ügy — az egy
ház, kereszténység és zsidóság egymás
hoz való viszonya. Az ún. „kristályéj
szaka” 1938. november 9. éjszakája, a 
harmadik birodalom első nagy zsidópog
romja már előrevetítette a „végső meg
oldás” (Endlösung), a Holocaust árnyé
kát. (Az eseményről lásd bővebben a 
Lelkipásztor c. folyóirat 1988/11. számá
ban közölt cikkemet.)

A Lutherische Monatshefte 1988/11. 
számának vezércikke is az 50 év előtti 
esemény felelevenítésével indítja a lap
szám uralkodó témáját (az alábbiakban 
a külföldi cikkek címét magyar fordí
tásban közlöm): „Amikor égtek a zsina
gógák” (E. Warmers). F. W. Graf is
merteti Ch. Meier könyvét: Vierzig 
Jahre nach Auschwitz (Negyven évvel 
Auschwitz után), amely nem áll meg a 
történeti elemzésnél, hanem felveti a ma 
élő nemzedékek felelősségének és a 
múlt kísérteteivel való megbirkózása 
lehetőségének kérdését. A szám e témá
ban legjelentősebb cikke a H. G. Brandt 
hannoveri főrabbival való beszélgetés, 
melynek címe („Még kísértenek az ár
nyak”) jelzi a tartalmat, ötven évvel a 
Holocaust és Auschwitz után még min
dig küzdeni kell az antiszemitizmus kí
sérteteivel, s ami a legfélelmesebb: a 
legifjabb generációban is. Ezért a folyó
irat (LMH) 1989. évi 2. száma újra elő
veszi a témát. P. Mertz cikkében 
(„Auschwitz a mi történelmünk”, az al
cím: „Még mindig tabu a múlt”). Ho
gyan birkózzanak meg a fiatalok a múlt 
árnyaival, ha az atyák — hallgatnak ró
luk?

Félreértés volna azonban azt vélni, 
hogy itt valami sajátosan német prob
lémáról van csak szó. Hogy mennyire 
magyar is, arra nemcsak a 600 000 ma
gyarországi meggyilkolt zsidó hanfitár- 

sunk sorsa emlékeztet, hanem a mindig

újra felbukkanó hazai antiszemitizmus 
jelei, mely immár nálunk sem tabu
téma. S hogy mennyire európai és világ- 
probléma, arra többek között a svájci 
„Reformiertes Forum” folyóirat 1988. 
évi 44. számának cikke is emlékeztet: 
„Zsidóellenesség — keresztényvétek”.

A kereszténység, az egyház és a teoló
gia sajátos felelősségével foglalkozik az 
„Evangelische Theologie” c. folyóirat 
ennek a témának szentelt teljes 1988. 5. 
száma. K. Haacker a gyökereket tárja 
fel „A pogány zsidóellenesség elemei” 
c. tanulmányában. W. Schräge egy 
konkrét példán mutatja be — Jel 2,8—11 
— egyes újszövetségi íráshelyek félre- 
érthetőségének végzetes lehetőségét. Ho
gyan hallgathatott az egyház akkor, ami
kor a zsinagógák lángba borultak, és mit 
tehet ma a keresztények és zsidók vi
szonyának megújulása érdekében? — e 
kérdésekre keresi a feleletet a Rajnai 
Egyház zsinatának nyilatkozata (1988. 
január 15.). Ugyanezt a kérdést vizs
gálja J. Seim cikke is: „Jegyzetek a Ho
locaust értelmezhetőségéhez”. R. Stuhl- 
mann és D. Koch cikkei szintén az egy
ház vétkes hallgatásának, mulasztásai
nak, egyúttal azonban a zsidó—keresz
tény kapcsolat új látásmódjának és di
menzióinak problémakörét tárják fel. 
Hogy azonban voltak — ha kevesen is 
—, akik akkor sem hallgattak, hanem 
bátran szót emeltek, arra példaképp 
közli Hermann Diem, akkor ebersbachi 
(Württemberg) lelkésznek 1943 áprilisá
ban Meiser württembergi püspökhöz in
tézett nyílt levelét.

A Zeichen der Zeit c„ az NDK-ban 
megjelenő teológiai folyóirat 1988. évi 
11. számát szintén ennek a témakörnek 
szenteli. Közli az NDK és NSZK pro
testáns egyházainak közös nyilatkozatát 
a gyászos 50. évforduló alkalmából. En
nek zárómondata: .......kérjük Istent,
hogy vezesse irgalmasságával a zsidókat 
és keresztényeket a jövendő közös útjára. 
Teljesítse a nekünk — zsidóknak és ke
resztényeknek — szóló ígéreteit”.

fGroó Gyula
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Elfelejtett értékeink 
A bonyhádi evangélikus gimnázium
Az egyházi gimnáziumok újrafelfedezé
sének korát éljük. Most a Fasornak örü
lünk, de a többi evangélikus gimnázium 
múltját, máig érő szellemi kincseit sem 
szabad felednünk. Sopronról sok isme
retünk van; az utóbbi időben lelkes 
helytörténeti, iskolatörténeti munka 
nyomán az aszódi iskoláról, ennek von
záskörzetéről is sok információnk van, 
de a bonyhádi gimnázium még mindig 
elfelejtett érték. 1986 nyarán, amikor a 
gimnázium 180. születése napját ünne
pelte, néhány híradás és közlemény 
megemlékezett a jeles eseményről. A 
Bonyhádi öregdiák Szövetség ünnepsé
get szervezett. Ekkor leplezték le Ily- 
lyés Gyula emléktábláját, hiszen jeles 
költőnk 1914 és 1916 között ennek az 
iskolának volt a tanulója, s megnyilat
kozásaiban sok jót mondott róla. Erre 
az ünnepségre Tamás Menyhért „Illyés 
Gyula művei és vallomásai tükrében” 
címen egy irodalomtörténeti értékű ösz- 
szeállítást készített, melyet az iskola 
szavalóegyüttese előadott.

A gimnázium jeles tanítványokat 
adott a magyar művelődéstörténetnek. 
Köztük elsőként Petőfi Sándort — az 
iskola mai névadóját — említhetjük. 
1831. szeptember 28-án íratta be Petro- 
vics Sándorné a fiút, aki két esztendeig 
tanult a még ekkor Sárszentlőrincen 
működő iskolában.

Az elnéptelenedett Tolna-Baranyában 
a török kiűzése után 1699-ben indult 
meg a magyar, német és rác telpesek 
honfoglalása. A telepítéseknek lett az 
eredménye, hogy 1715-ben megalakult a 
tolna-baranyai esperesség hét anyagyü
lekezettel. Ebből kettő — Szentlőrinc és 
Szokoly — magyar volt, a többi öt — 
Varsánd, Kismányok, Tormás, Gyönk és 
Györköny — pedig német. A század vé
gére már mintegy 30 gyülekezet tarto
zott a virágzó egyházmegyéhez.

A Türelmi Rendelet után a dunántúli 
egyházkerületben új iskolaszervezési 
mozgalmak indultak. A győri főiskola 
felállításáért folytatott küzdelemnek az 
egyházmegyei iskolák megszervezése 
volt az első állomása. A Tolna-Bara

nyai Egyházmegyében az 1798. április 
12-i tormási egyházmegyei gyűlésen Lá
ger György kistormási lelkész javaslatára 
került elő először az iskolaalapítás gon
dolata. 1803. június 2-án Nagy István 
püspök elnökletével úgy döntöttek, hogy 
Szentlőrincen nyitják meg az iskolát. 
Gróf Apponyi Antal telket adományo
zott, míg az egyházmegye gyülekezetei 
gyűjtést hirdettek — nem eredményte
lenül. 1806-ban az iskola megnyílt, és 
azt a célt tűzte ki maga elé, hogy haza
fias érzelmű, a magyar nyelvben jára
tos tanítókat nevel, s a hároméves la
tin iskolák tantervét követve a maga
sabb iskolákba készülő ifjaknak alapot 
nyújt a főiskolai tanulmányokhoz. Az 
iskola híre jó tanárai révén egyre nö
vekedett.

1870-ben Bonyhádra telepítették át a 
gimnáziumot a mai közgazdasági tech
nikum épületébe, mellyel kultúrmissziót 
próbáltak teljesíteni az iskola vezetői a 
magyar nyelv érdekében. Az iskola új 
épülete 1882-ben épült, és végül újabb 
erőfeszítések árán 1906-tól megszerezte 
a főgimnáziumi rangot. Ordass Lajos 
püspök önéletrajzi visszaemlékezése sze
rint (aki szintén az iskola tanulója 
volt) „ez a gimnázium egyházunk — és 
talán hazánk — jobb iskolái közül való 
volt”.

Az iskola történetének egyik küzdel
mes korszaka 1940-ben indult. Akkor 
adta ki Spiegel-Schmidt Frigyes a „Me
morandum evangélikus német gyüleke
zeteink égető kérdéseinek megoldásá
ról’” című röpiratot, mely szerint „a fel
ébredt németség sohasem tekintené a 
sajátjának az egyházat, amelyben német 
lelkészek vannak ugyan, de a vezetés 
nem német kézben van”. A memorandum 
írója elemi iskolákat és a soproni és a 
bonyhádi evangélikus gimnáziumot kö
vetelte. Erre válaszul 1942 nyarán a 
bonyhádi evangélikus gimnázium taná
rai bekapcsolódtak a „Hűség a hazához” 
mozgalomba, s ennek révén az iskolát 
sikerült megőrizni magyarnak.

Szigeti Jenő



90 KULTURÁLIS FIGYELŐ

DIAKONIA

Lutheran Review

Summary

The address based on Eccl. 9,11—12 
on performance and faith delivered last 
year by H. H. Schmid, professor of theo
logy and president of Zurich University, 
at the centenary of the Freies Gimna- 
sium Zurich serves as a meditation gui
deline. Its interesting 'timeliness lies in 
the fact that after close on forty years 
our church is now in a position to re
open the Lutheran grammar school.

The Lutheran World Federation HQ 
in Geneva has in the past years studied 
civil religion in 52 countries. Bishop 
Béla Harmati who formerly worked on 
this theme as a member of the Study 
Department reports on the findings un
der the title ’The Significance of Reli
gion and Moral Values for the Nation 
and the State’. He explains the defi
nition of civil religion. In the exami
ned countries there was an observable 
tendency on the part of the authorities 
to look upon church and religion from 
the point of view of their usefulness. 
The author illustrates civil religion with 
the customs, the national anthems, and 
the constitutions of the various count
ries. He indicates on a diagram the con
nection between state, church, religion, 
and moral values. The second part of 
the study addresses the church-civil re
ligion relationship. An analysis of the 
different countries shows that the 
church must assess the society it lives 
in and how it is able to influence the 
environment through it’s members.

As the last of the series presenting 
Hungarian literature beyond the bor
ders. literary historian Béla Pomogáts 
contributes a detailed essay on the Hun
garian emigration literature in the 
West. Hallmarked by operating under 
difficult diaspora circumstances, it does 
not form a homogenous bloc, it is multi
coloured. Hungarian writers living ab

Publication of the
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Responsible editor: Dr. Gyula Nagy
Editor: Imre Veöreös
Editorial and Publishing Office:
H—1088 Budapest, Puskin u. 12. 
Subscriptions to above address. 
Published every six months.
Annual subscription: 130,— Forints.

road display different kinds of attitudes 
in their relations with the mother count
ry. This many-sided literature is spread 
by publishers and in journals. The grea
test publisher in the past years was the 
European Protestant Hungarian Free 
University with headquarters in Bern. 
Various intellectual and literary so
cieties also play an important role in 
organising cultural events. The author 
characterises a number of gifted writers, 
among them István Szépfalusi in Vi
enna, the Lutheran pastor ministering 
to the Hungarians and the Transylva
nian refugees in Austria. He quotes 
László Cs. Szabó’s well formulated 
words: ’The Hungarian writer in the 
Western reality, while critically analys
ing without dreams or distortions, looks 
towards home and creates his own 
world.’

In his article .Meditation on our De
velopment into Human Beings’ academy 
professor Pál Rókusfalvy finds, on the 
basis of three decades of teaching and 
scientific experience, the answer to the 
question: are there any grounds for the 
paedagogic optimism which propagates 
the developability of man? Yes, there 
are. This development lies in unfolding 
and causing to unfold our true human 
character. Nevertheless, this cannot be 
achieved merely by recognising the 
scientific grounds, it will also require 
moral courage and strong faith to un
derstand that humanness is not a state, 
but a responsible process. Today the 
survival of mankind in a manner worthy 
of man has become the stake of deve
lopment. Even tiny man setting out on 
the course of development is a fellow- 
creator with God.

Besides the papers reviewed above 
also a full Table of Contents is included 
in the English and German languages.
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Lutherische Rundschau

Aus dem Inhalt

Als meditative Leitlinie dieser Nummer 
dient die Predigt des Zürcher Theolo
gieprofessors und Rektors H. H. Schmid 
anläßlich des hundertjährigen Jubilä
ums des Freien Gymnasium Zürich im 
vergangenen Jahr über Leistung und 
Glauben gemäß Pred. 9,11—12. Ihre Ak
tualität liegt in der Möglichkeit unserer 
Kirche, nach fast 40 Jahren das Evan
gelische Gymnasium wieder zu eröff
nen.

Über die Studien zur Erforschung der 
„civil religion” durch die Genfer Zent
rale des LWB in 52 Ländern berichtet 
Bischof Béla Harmati, früherer Mitar
beiter der Studienabteilung, in dem Ar
tikel „Die Bedeutung der Religion und 
der moralischen Werte für Nation und 
Staat”. Man habe die Beobachtung ge
macht, daß die Macht in den unter
suchten Ländern die Kirchen und die 
Religion tendenziell von ihrer Brauch
barkeit her betrachtet. Bräuche, Hym
nen und Verfassungen einzelner Länder 
illustrieren die civil religion, deren Ar
beitsdefinition einleitend erläutert wird, 
und einen schematische Abbildung zeigt 
die Zusammenhänge von Staat, Kirche, 
Religion und moralischen Werten. Der 
zweite Teil der Studie befaßt sich mit 
den Beziehungen zwischen Kirche und 
civil religion und zeigt an Hand einzel
ner Länder, daß die Kirche die gesell
schaftliche Situation, in der sie sich be
findet, analysieren muß und wie sie 
über ihre Mitglieder auf die Umgebung 
einwirken kann.

Den Abschluß der Serie zur ungari
schen Auslandsliteratur bildet die aus
führliche Studie des Literaturgeschicht
lers Béla Pomogáts über die ungarische 
Emigrantenliteratur im Westen. Ihr We
sensmerkmal ist ihre Diasporaexistenz, 
sie bildet keinen einheitlichen Block 
und ist sehr facettenreich. Unterschied
liche Verhaltensvarianten bestimmen

Herausgegeben von der Lutherischen 
Kirche in Ungarn 
Verantwortlicher Schriftleiter:
Dr. Gyula Nagy 
Schriftleiter: Imre Veöreös 
Schriftleitung ung Verlag:
H—1088 Budapest, Puskin u. 12. 
Erscheint zweimal jährlich. 
Bestellungen an obige Adresse. 
Abonnement pro Jahr: 130,— Forint.

die Beziehung der dortigen ungarischen 
Schriftsteller zu ihrem Vaterland. Zeit
schriften und Buchverlage sind die Trä
ger dieser verzweigten Literatur, die 
bedeutendste verlegerische Tätigkeit 
ging in den letzten Jahren von der 
„Protestantischen Ungarischen Freien 
Universität in Europa” mit Sitz in Bern 
aus. Intellektuelle und literarische Ge
sellschaften übernehmen wichtige kul
turelle Organisationsfunktionen. Der 
Autor bespricht so hervorragende schöp
ferische Talente wie den Wiener evan
gelischen Seelsorger der Ungarn in Ös
terreich, darunter der Siebenbürger 
Flüchtlinge, István Szépfalusi und zi
tiert die treffenden Worte von László 
Cs. Szabó: „Der Ungar schreibt in der 
westlichen Wirklichkeit, während er sie 
kritisch erwägt, ohne Träumerei und 
Verzerrung schafft er seine Welt im 
Blick auf die Heimat.”

In dem Beitrag „Nachsinnen über un
sere Entwicklung zum Menschen” bejaht 
Hochschulprofessor Pál Rókusfalvi aus 
drei Jahrzehnte langer Erfahrung als 
Lehrer und Forscher die Frage: Ist 
der pädagogische Optimismus von der 
Entwicklungsfähigkeit des Menschen 
begründet? Diese Entwicklung besteht 
in der Entfaltung und Entfaltbarkeit 
unseres menschlichen Wesens. Die bloße 
Wissenschaftserkenntnis ist aber zu we
nig. Man braucht auch moralischen 
Mut und festen Glauben für die Ein
sicht, daß das Menschsein kein Zustand, 
sondern ein verantwortlicher Prozeß ist. 
Der Einsatz ist heute bereits das men
schenwürdige Überleben der Mensch
heit. Auch der kleine Mensch auf sei
nem Entwicklungsweg ist ein schöpferi
scher Gefährte Gottes.

Außerdem bringen wir das vollstän
dige Inhaltsverzeichnis in englischer 
und deutscher Sprache.
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Igehirdetések, meditációk

Paul Tillich: A létezés mélysége 80. 2. 42—47
Theodore de Beze: Meditáció a hatodik zsoltárról 82. 2. 66—68
John Donne: Meditáció, perlekedés, ima 83. 1. 59—62
Luther M árton az evangéliumról és a hitről. (Hozzáfűzés: Veöreös Imre) 83. 

2. 3—5
Luther M árton: Isten jelenvalóságáról (Hozzáfűzés: Veöreös Imre) 84. 1. 3—4 
Luther M árton: A Szentírás tanulmányozásáról (Hozzáfűzés: Veöreös Imre) 

84. 2. 3—4
Paul Tillich: Egyedüllét és m agány 85. 1. 3—8 
Paul Tillich: Eljött-e a Messiás? 85. 2. 3—5 
Paul Tillich: Az örök jelen 86. 1. 3—8 
Paul Tillich: „Aki hisz énbennem . . . ” 86. 2. 3—4 
W alter Lüthi: Az éjféli kopogtatóról 87. 1. 3—8 
W alter Lüthi: Jézus példázata a kovászról 87. 2. 7—10 
W alter Lüthi: Krisztus feltámadása 88. 1. 3—8
W alter Lüthi: A Feltám adott megjelenik a tizenegy tanítványnak 88. 2. 3—7

Imádságok

Imádkozzunk együtt Lutherral! (Hafenscher Károly) 82. 2. 23
Imádkozzunk együtt Lutherral! (Hafenscher Károly) 82. 2. 68
Az utolsó optyinabeli sztarecek imája 85. 1. 62
Luther M árton imádsága a Szentlélekhez 87. 1. 33
Luther két imádsága 87. 1. 39
Augusztinus imádsága a Szentlélekhez 87. 1. 49

Évfordulók, emlékezések
Groó Gyula: Tutuli (Volena Koczor Imre) 79. 2. 27—30 
Kom játhy Miklós: Arcképvázlat Mályusz Elemérről 79. 2. 31—36 
Fabiny Tibor: Thököly Im re ifjúkora — A kuruc szabadságharc 300. évfor

dulójának emlékére 79. 2. 12—18 
Bozóky Éva: Három hit határán 79. 2. 46—53
Csepregi Béla: Lelkész a bíróság előtt (Bohár László) 80. 1. 71—76
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Kom játhy Miklós: „Anima naturaliter Christiana” — Emlékezés Gyóni Má
tyásra 81. 2. 43—46

Vargyas Lajos: Búcsú Zolnay Lászlótól 85. 2. 12—14
K arner K ároly: A soproni 1681-i országgyűlés emlékezete 81. 2. 50
K arner K ároly köszöntése (Veöreös Imre) 82. 1. 55
Groó Gyula: Podmaniczky Pál születésének 100. évfordulójára 85. 1. 36—42
T rajtler Gábor: Bach egyetemessége (300. évf.) 85. 1. 57—58
Rédey Pál: Emlékezések Bajcsy-Zsilinszky Endrére 85. 2. 61—65
Albert Schweitzer beszéde 85. 2. 49—52
Benczúr László: Gy. Szabó Béla em lékezetére 86. 1. 64—65
Bilibok Péterné: Emlékezés Vajda Péterre  86. 1. 93
T rajtler Gábor: In memóriám Gárdonyi Zoltán 86. 2. 33—34
Benczúr László: Száz éve született B arth  Károly 86. 2. 35—39
Prőhle K ároly: Felemelt m utatóujj — Emlékezés Prőhle Jenőre 86. 2. 42—43
Veöreös Im re: Szabó József emlékezete 87. 1. 15—24
Reuss A ndrás: Lukács József emlékének 87. 1. 93
Nagy Gyula: Káldy Zoltán 87. 2. 3—6
Fried István: Székács József sírjánál 87. 2. 50—51
Kom játhy Miklós: Emlékezés Vladár G áborra 87. 2. 83—86
Szigeti Jenő: A versmondó Székács József 87. 2. 94
Hafenscher Károly: 25 éve halt meg XXIII. János pápa 88. 1. 25—28
M artin Luther King írásával emlékezünk G andhira 88. 1. 60
Szigeti Jenő: Híradás a régi Cinkotáról 88. 1. 93
Scholz László: Toyohiko Kagava 88. 2. 59—63
Szigeti Jnő: A szabadságharc csángó evangélikus hősei 88. 2. 91—92
Kom játhy Miklós: A 800 éves m agyar írásbeliség kapcsán 82. 1. 83—84
Jánosy István: Találkozásom Nagy Elem érrel 86. 1. 27—30
Prőhle K ároly: A 450 éves Ágostai H itvallás 80. 2. 3—7
Káldy Zoltán: Egyházunk utolsó 40 esztendeje 85. 1. 9—14
Nemeskürty István: A felekezeti viszályokon túllépő Pázm ány 87. 2. 25—28
Kom játhy Miklós: A 90 éves Mályusz Elem ér köszöntése 88, 2. 55

Egyháztörténelem
Ottlyk Ernő: Egyházunk első találkozása a szocialista forradalom m al 79. 1. 

21—28
Zolnay László: Budavári kövek és a reform áció 79. 1. 32—40 
Bottá István: „A magyar Luther” — Üj szempontok a Dévai-kutatáshoz. 79. 

1. 45—51
Fabiny Tibor: Kossuth Lajos levelezése a szegedi evangélikusokkal 79. 1. 

55—64
Bottá Istvn: Dévai Mátyás és Serédy G áspár 79. 2. 72—79 
Ritoókné Szalay Ágnes: Albani Csirke György, M elanchton m agyar tan ít

ványa 80. 2. 15—21
Bozóky Éva: Isten kezében (Részletek Sztehlo Gábor emlékiratából) 81. 1. 

67—76 és 81. 2. 60—67
Fabiny Tibor: A Türelmi Rendelet értékelése 81. 2. 23—28
Fabiny Tibor: A soproni líceum reform kori diákjai 82. 2. 3—6
Csepregi Béla: Népfőiskolái m unkánk négy évtized távolából 79. 2. 85—88
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Tóth Lajos: Tessedik Sám uel iskolája 80. 1. 49—52 
K arner Károly: Adalékok Sopron iskolatörténetéhez 81. 1. 60—66 
Szőnyi Etelka: Versfőkben elrejtett név — egy ism eretlen prédikátor 82. 2. 

73—77
Ritoókné Szalay Agnes: Dévai Mátyás egy ism eretlen levele? 84. 1. 17—23 
Schulek Tibor: Bornemisza Péter nyom ában 84. 2. 23—27 
Az üldözöttekért — 1944 (visszaemlékezések, dokumentumok, naplótöredé

kek) 84. 2. 30—35
Bilibok Péterné: Örökségünk a szarvasi evangélikus pedagógusképzés 85. 1. 

84—87
Kosáry Domokos: Evangélikusok és a művelődés Magyarországon 86. 2. 

16—23
Bencze Im re: Adalék M agyari István életrajzához 87. 1. 86—88 
Wellmann Imre: Mohácstól Buda visszavívásáig 87. 2. 33—37 
Schulek Tibor: A m agyar evangélikus ébredés kezdeteiről 88. 2. 8—11 
Székács József emlékbeszéde Bajza József felett 88. 2. 77—79 
Szigeti Jenő: A szabadságharc csángó evangélikus hősei 88. 2. 91—92 
Lásd még Évfordulók, emlékezések cím alatt!

Luther Mártonról

W. M ostert: Luther M árton, a hum anista 83. 2. 12—18 
Sulyok Elemér: Luther egyházképe m ai katolikus szemmel 83. 2. 30—34 
Bozóky Éva: Luther otthonában 83. 2. 35—40 
Vajda Aurél: Luther és a korabeli m agyar irodalom 83. 2. 41—47 
Reisinger János: A hit hasonlósága. L uther és Pascal. 83. 2. 48—54 
Szennay András: Luther — mai katolikus megközelítésben 86. 2. 26—32 
Idézetek Luther A szolga akaratról c. művéből 83. 2. 5, 40, 54 
Nagy Gyula: Isten kormányzása a világban. Luther reform átori tanításának 

aktualitása 83. 2. 6—11

Lutheránus Világszövetség

H arm ati Béla: A világ evangélikussága 79. 1. 29—31
A lutheranizm us elterjedése 79. 1. 44
Harm ati Béla: Mivel foglalkozik az LVSZ genfi központja? 84. 1. 11—14
Hafenscher Károly: Áldások forrása lehet (A budapesti evangélikus világ

gyűlés) 84. 2. 7—10
Nagy Gyula: Aktív reménység (A budapesti evangélikus világgyűlés mér

lege) 85. 1. 15—21
G. S talsett: A Lutheránus Világszövetség m unkája a budapesti nagygyűlés 

után 86. 1. 9—14 (vezére.)
Lásd még Keresztyén—marxista párbeszéd cím alatt!
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Teológiai tanulmányok
Veöreös Im re: Az Isten-kép tükröződése (Sütő András: Káin és Ábel — Beke 

K ata: Istennek furcsa ízlése van) 79. 1. 72—76 
Cserháti Sándor: Bibliaszemléletünk tudományos lelkiism erettel 79. 2. 3—6 
Dóka Zoltán: Istenről — m a 80. 1. 8—14 
Karl Rahner: Kovász 80. 1. 53—56
Veöreös Im re: Az Isten-kérdés Ingm ar Bergman művészetében 80. 1. 57—66 
Cserháti Sándor: A tudományos bibliakutatás műhelyéből 80. 1. 67—70 
R. Niebuhr: Az antik és a keresztyén em berkép 81. 1. 17—24 
Hafenscher Károly: A misszió mai értelmezése 81. 2. 38—42 
Ifj. Fabiny Tibor: Teremtés és evolúció 81. 2. 72—74
Dóka Zoltán: „ . . .  akadálytalanul”, Az Acta kom m entár m űhelym unkájából 

82. 1. 14—20
Erdei K lára: Francia meditációk a reform áció századából 82. 2. 64—65 
Nagy Gyula: Isten kormányzása a világban 83. 2. 6—11 
Hans Heinrich Schmid: A bibliai terem téstörténet — m a 84. 1. 25—30 
F'abiny Tam ás: Isten kommunikációja a világgal 84. 1. 66—72 
Cserháti Sándor: Diakóniai teológiánk 84. 2. 19—22 
Kékén A ndrás: A kompromisszum m int etikai problém a 84. 2. 69—72 
K arner Károly tanúságtétele az élete végén (Időszerű hitvallás) 85. 1. 23—28 
Hans W eder: Apokaliptikus korhangulat 85. 1. 49—56 
Rónay György Naplójából 85. 1. 63—66 
Veöreös Im re: Az Újszövetség születése 85. 2. 72—81 
Hans Heinrich Schmid: Élet és halál a Biblia fényében 86. 1. 45—53 
Nyíri Tam ás: A felszabadítás teológiájáról 86. 2. 44—51 
Veöreös Im re: Hozzáfűzések C. G. Jung  emlékezéseihez 86. 2. 79—82 
H. H. Schmid: Az ószövetségi hit kialakulása 87. 1. 50—58 
Vankó Péter: A teológia és a 20. századi fizika kapcsolata 87. 2. 52—60 
H. H. Schmid: A m egm agyarázhatatlan szenvedés 88. 1. 40—48 
Veöreös Im re: Az Újszövetség színgazdagsága. I. Jézus és az őskereszténység 

88. 2. 68—76
Dóka Zoltán: Mítosz és racionalitás 88. 2. 56—58
Lásd még Évfordulók, emlékezések, Luther Mártonról, Kortárs teológusok, ökume
nikus látóhatár!

Kortárs teológusok

Groó Gyula: Bonhoeffer, a jövőbe m utató 80. 1. 25—28 
Hans-Dietrich Altendorf: Paul Tillich, a lét határán gondolkodó 80. 2. 37—41 
Ifj. Fabiny Tibor: Reinhold Niebuhr, az em ber értelmezője 81. 1. 15—16 
Eduard Schweizer: B arth Károly, a nagy Isten hírnöke 81. 2. 16—21 
Hans W ildberger: B runner Emil, a világot megszólító 82. 2. 26—35 
Dieter Lührm ann: Bultm ann Rudolf, a megszólító ige tolmácsa 83. 1. 9—15 
Veöreös Im re: Paul Althaus, a közvetítő. — Részletek műveiből 84. 2. 42—44, 

45—52
Nyíri Tam ás: K arl Rahner 85. 2. 22—35
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Idézetek, rövidebb részletek
M elanchton Nádasdyhoz ír t  leveléből 79. 1. 54 
Luther az első parancsolatról 
Luther M árton a muzsikáról 79. 1. 89
Luther: Németország összes városai polgárm estereinek 79. 2. 39 
Részletek Bonhoeffer fogsága írásaiból 80. 1. 14, 28, 48, 52 
Részletek Augustinus vallomásaiból 80. 2. 7.
Bálint Endre vallomása Jób könyvéről 80. 2. 41 
Luther a Bibliáról 83. 1. 8 
Részletek Bultmanntól 83. 1. 15, 54, 80 
Részletek Luther M ártontól 83. 2. 5, 40, 54
Emléksorok az orosházi evangélikus gimnázium évkönyvéből (1943) 84. 1. 57
Részlet Paul Althaustól 84. 2. 6
Reményik Sándor: Minden vonat elmegy 85. 1. 56
Ny. V. Gogol: Levél az optyinabeli sztarecekhez 85. 1. 56
K arl R ahner: Karácsony ajándéka 86. 2. 82
Részletek K arinthy Frigyestől 87. 2. 10, 32, 37

T á r s a d a lo m ,  n e m z e t ,  e m b e r i s é g

Káldy Zoltán: „Diakonia” ? 79. 1. 3—7
Frenkl Róbert: Az élet m egnövekedett esélyei között (Negyven éven aluliak

nak) 79. 1. 52—54
Mihály Dezső: A lkotmányunk többlete 79. 2. 37—39 
Szirmai Zoltán: Nagy bűn-e az irigység? 80. 1. 87—89 
Káldy Zoltán: A hidak szolgálata 80. 2. 12—14
Nagy Gyula: A tudom ányos-technikai fejlődés mai távlatai 80. 2. 58—61 
Káldy Zoltán: Az emberi tényezők a gazdasági életben 81. 1. 3—7 
Nagy G yula: Nemzetközi egyházi szervezetek szolgálata a békéért 81. 1. 

45—48
Frenkl R óbert: A mai em ber terheléstűrése 81. 1. 54—57 
Káldy Zoltán: Az egyház társadalm i funkciója 81. 2. 3—7 
Reuss A ndrás: Egyházi hangok a békéért 82. 1. 38—41
Veöreös Im re: Interjú  Bognár Józseffel a világgazdaság mai problémáiról 

82. 2. 7—13
Magyar Im re: Az öregségről 82. 2. 19—23
Káldy Zoltán: A hazaszeretet napirenden levő kérdései 83. 1. 3—8 
Káldy Zoltán: A rakéták árnyékában 84. 1. 6—10
Rédey Pál: Haza, nemzet, család. Beszélgetés Pozsgay Imrével 84. 2. 11—15 
Veöreös Im re: Egy sikerkönyv, mely választ vár tőlünk (Hankiss Elemér Di

agnózisok) 83. 1. 70—75
Tóth K ároly: A Keresztyén Békekonferencia időszerű feladatai 86. 2. 10—15 
Székely András B ertalan: Hitélet a szlovéniai m agyar szórvány körében 86. 

2. 83—87
Frenkl R óbert: Egészségünkért teljes értelem ben 87. 1. 34—37
Gadó P ál: Fogyatékos em bertársainkért 88. 1. 53—60
Rédey Pál: Alsószeliben jártam  88. 1. 61—68
Szalay M ária: Találkozás határhelyzetben élőkkel 88. 2. 51—54
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Szociológia, néprajz
Csőregh Éva: Hátrány vagy előny? Nagycsaládosok gyermekei 79. 2. 60—67 
Erdélyi Zsuzsanna: Van-e hazai evangélikus népi im ádsághagyomány? 81. 1. 

26—35
Erdélyi Zsuzsanna: Válasz a kérdésre 83. 1. 20—29 
Tomka Miklós: Mire való a vallásszociológia 82. 1. 46—55 
Bozóky Éva: A család a változó világban 82. 1. 71—77 
M agyar Im re: Az öregségről 82. 2. 19—23
Andorka Rudolf: Társadalm i beilleszkedési zavarok a mai Magyarországon 

85. 2. 6—11
Kosa László: Parasztbiblia 85. 2. 66—68
Andorka Rudolf: A vallástól való elfordulás és vallási megújulás Magyar- 

országon 88. 1. 9—14

Belső egyházi kérdések

Hajnal László Gábor: Nők, Luther-kabátban 80. 2. 74—82 
Gyapay M árta: Nagykorú kereszténységre nevelés 81. 2. 82—86 
Keresztyén életvitel ma (körkérdés) 82. 1. 78—82 
Keresztyén életvitel ma (körkérdés) 82. 2. 78—83 
Keresztyén életvitel ma (körkérdés) 83. 2. 80—83 
Frenkl Róbert: Keresztyén élet — egyházon kívül? 84. 1. 58—61 
Keresztyén életvitel m a (körkérdés) 84. 1. 75—78 
Fiatalok keresztyén életvitele (körkérdés) 84. 2. 85—87
Mit vár a mai ifjúság az egyháztól? A Deák téri evangélikus fiatalok beszél

getése 85. 1. 74—78
Gyapay Gábor—Peskó György: Emlékezés a fasori gim názium ra 87. 1. 40—41 
Rédey P ál: A Konfirmációról — őszintén 87. 1. 81—85 
Tuula Pohjalainen: A nő a finn egyházban 87. 2. 63—66 
Bozóky Éva: Levelező teológiai hallgatók — m iért? 87. 2. 67—71 
Fabiny Tam ás: Nyolc év mérlege — A gyenesi ifjúsági konferenciákról 88. 1. 

69—72
Frenkl R óbert: A fasori gim názium ról 88. 1. 49—52
Fabiny Tibor: Lelkészképzésünk m űhelyében 88. 2. 43—49
Dóka Zoltán: Hozzászólás az evangélikus gimnázium ügyéhez 88. 2. 80—82

Ökumenikus látóhatár
Hazai vonatkozásban:
Szennay András: A katolikus egyház teológiája és napjaink ökumenikus tö

rekvései (interjú) 81. 2. 8—15
Makkai László és Veöreös Im re: Reform átus—evangélikus kapcsolatok (in

terjú) 82. 1. 8—13
Beszélgetés Szigeti Jenővel a szabadegyházakról (interjú) 83. 1. 30—36 
Groó Gyula és Schöner A lfréd: Evangélikus—zsidó párbeszéd 86. 1. 18—21
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Világviszonylatban:
Stephen W. Sykes: Az anglikán keresztyénség 83. 1. 46—53
Schulek Tibor: Érdekes változások az anglikán egyház liturgiájában 88. 1.

29— 30
Nagy Gyula: Egyház a m ai Kínában 86. 2. 5—9
Karl Rahner: A kovász (az egyház jelenéről és jövőjéről) 80. 1. 53—56 
Hafenscher Károly: Tízéves a Közös Római Katolikus—Evangélikus Bizott

ság 83. 2. 55—57
Veöreös Im re: Az egyháztörténelem kerekét sem lehet visszafordítani 86. 1. 

32—34
Hafenscher Károly: 25 éve halt meg XXIII János pápa 88. 1. 25—28 
Reisinger János: Simone Weil-ről 82. 2. 45—47 
Simone Weil: Füzetei-ből 82. 2. 48—50 
Fasang Árpádné: Vallomás Simone Weilről 86. 1. 70—74 
Fabiny Tam ás: Tengerentúli tapasztalatok . . .  86. 1. 57—64 
Donáth László: Mai zsidó szépirodalmi művek 88. 1. 75—78 
Nyikolaj A. Zabolotszkij: Dosztojevszkij az ökumenikus mozgalom szemszö

géből 81. 2. 68—71
Imrényi Tibor: Ikontisztelet az ortodox lelkiségben 88. 2. 19—23 
Nyikolaj V. Gogol: Elmélkedések az isteni liturgiáról 88. 2. 24—25 
Nyikolaj A. Bergyajev: A  szabadság 88. 2. 29—33 
Valerij Lepahin: Bergyajev három szabadsága 88. 2. 26—28 
Nyikolaj V. Gogol: Levél az optyinabeli sztarecekhez 85. 1. 56

K eresztyén— marxista párbeszéd
Harm ati Béla: Keresztyén—m arxista dialógus (Az LVSZ tanulm ányi vállal

kozása 1970—1980) 80. 1. 83—86
Nagy Gyula: Hol ta rt m a a keresztyén—m arxista párbeszéd? 82. 1. 3—7 
Lendvai L. Ferenc: A keresztyén—m arxista párbeszéd elvi alapjairól 85. 1.

30— 34

Világvallások
Miklós Pál: A buddhizmus 85. 2. 53—60
Lásd még Évfordulók, emlékezések, Teológiai tanulmányok, Kortárs teológusok 

cím alatt!

Irodalmi tanulmányok
Imre M ária: Reményik Sándor ism eretlen írásai a nagyváradi rendházból 

79. 1. 77—84
Pogomáts Béla: Poétika és harmónia (Keresztury Dezső és Berzsenyi Dániel) 

79. 2. 40—42
Veöreös Im re: Az evangélikus örökség Tatay Sándor önéletrajzi írásaiban 

79. 2. 54—59
Rédey Pál: M adách-gyűjtemény G yőrött (Szabó József munkásságáról) 79. 2. 

80—84
Frenkl Róbert: Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 79. 2. 92—94 
Czine M ihály: „Tűzlátta phőnixm adár” — Reményik Sándorról 80. 2. 8—10 
Szopod Nagy Lajos: A Kalevala keletkezése 80. 2. 68—70
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Fabiny Tam ás: Az ifjúság önértelmezése három fiatal író m űvében 80. 2. 
83—87

Hárs Ernő: A Luziádák első magyar fordítója 81. 1. 77—80 
Reisinger János: Heidegger költeménye 81. 1. 81—83 
Szopori Nagy Lajos: A. M. Raittila, a költő 81. 2. 33—37 
Jánosy István: Csanádi Im re 81. 2. 47—50
Péterffy Ida: Egy jeles prédikátor menyegzői köszöntése 81. 2. 75—78 
Jánosy István: Jékely Zoltán 82. 1. 42—45 
Angelus Silesius (Hárs Ernő) 82. 1. 45
Balázs K atalin : Protohomo — Weöres Sándor költészetéről 83. 1. 38—43
Ifj. Fabiny Tibor: Bacon és Donne 83. 1. 55—58
Schmitt Hedvig: Németh László betegágya mellett 83. 1. 64—69
Vajda A urél: Luther és korának kialakuló magyar irodalm a 83. 2. 41—47
Szegedy-Maszák Mihály: A levéliró A rany 83. 2. 58—64
Udvaros Béla: Madách Tragédiája száz éve a színpadon 83. 2. 68—74
Ifj. Fabiny Tibor: A Hamlet, mint a Látás Költészete 84. 1. 31—41
Imre M ária: Egy Reményik-vers háttere  84. 1. 43
Jánosy István: „Lámpás vagyok más lámpások között” (Kutas Kálmánról) 

84. 1. 62—65
Czine M ihály: Sors és ideák (Illyés Gyuláról) 84. 2. 16—18 
Ulla H auhia: Képes Géza portréjához 84. 2. 36—41
Gaál György: A nagy késztető — Járosi Andor élete és munkássága 84. 2. 

61—68
Rab Zsuzsa: A népköltészet igézetében 85. 1. 59—62 
Rónay György Naplójából 85. 1. 63—66
Czine M ihály: Írás és szeretet (Tatay Sándor köszöntése) 85. 2. 15—16 
Nem eskürty István: Kortársunk, Bornemisza Péter 86. 1. 15—17 
Rakovszky István: Berzsenyi m etafizikai szomjúsága 86. 1. 22—26 
Gy. Szabó Béla: Reményik Sándor arcképe 86. 1. 65—69 
Dömötör Ákos: Csodajelek — Példázatok a 16—17. századi evangélikus pré

dikációkban 86. 1. 80—84
Pomogáts Béla: Magyar irodalom Rom ániában 86. 2. 61—65 
Czine M ihály: A vox hum ana irodalma (A csehszlovákiai magyar irodalom 

ról) 87. 1. 25—28
Jeleníts István: „ . . .  hogy valljalak, tagadjalak  . . . ” (Olvasónapló József At

tiláról) 87. 2. 11—20
Kovács Im re: Tűnődés József Attila haláláról 87. 2. 21—24 
Udvaros Béla: Shakespeare: A velencei kalm ár 87. 2. 73—78 
Makkai László: A protestáns elv Bibó István  életművében 87. 2. 29—32 
Czine M ihály: A jugoszláviai magyar irodalom ról 88. 2. 12—18 
Rakovszky István: Az író h ite — K arinthy Frigyesről 88. 2. 39—42

Művészet
Mai m űvészek bemutatása
Urai Erika grafikái 79. 2. 43—45
Mészöly M iklós: Urai Erika művészete 85. 1. 44—48
Fabiny Tam ás: Arcképvázlat Ruzicskay Györgyről 80. 1. 76—82
Szabadi Ju d it: Bálint Endre 80. 2. 31—36
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Beke László beszélgetése K éri Ádámmal 82. 2. 36—44 
Torday Aliz: Polgár Rózsa művészetéről 84. 2. 53—60 
Fabiny Tam ás: Beszélgetés Borsos Miklóssal 85. 2. 38—48 
Udvardi Erzsébet: M iért festek biblikus képeket? 86. 1. 35—37 
Kéri Ádám: Beszélgetés Somogyi Győzővel 87. 1. 42—49

Megemlékezés művészekről
Bodnár íjva: Rudnay Gyula 32. 1. 30—38
Benczúr László: Gy. Szabó Béla emlékezetére 86. 1. 64—69

Egyházművészet
Reisinger János: M. S. m esternél a Felvidéken 85. 1. 67—73 
Urbach Zsuzsa: A bűnbeesés és megváltás allegóriája (A lu theri tan ítás egy 

ism eretlen ábrázolása) 83. 2. 19—29
László Emőke: A besztercebányai evangélikus templom keresztelőterítője 88. 

2. 34—38

Ötvösművészet
Szilágyi A ndrás: Pilárik István úrvacsorái kannája 79. 2. 19—26 
H. Kolba J u d it : Gótikus kelyhek az evangélikus gyülekezetekben 80. 2. 48—57 
Szilágyi A ndrás: Ürvacsorai kanna és keresztelőtál a XVII. századból 88. 1.

31—37

Templomépítészet
G. Györffy K atalin: Magyarország legrégibb szószék-oltára a nemeskéri 

evangélikus tem plom ban 79. 1. 9—19 
Selmeci János Frigyes: A modern tem plomépítészetről 81. 2. 51—59 
Nagy Elem ér: A 250 éves nemeskéri tem plom  82. 1. 22—29 
Winkler Gábor: Korai nagytem plom aink térm űvészete 86. 2. 52—60 
Krähling János—Zoboki Gábor: Késő barokk tem plomépítészetünk a Dél- 

Dunántúlon 87. 2. 40—49

Zene
Sulyok Im re: Liszt életm űvének evangélikus vonatkozásai 79. 1. 65—69 
T rajtler Gábor: H etvenöt éves a Lutheránia 79. 1. 85—89 
Szokolay Sándor: Elfogult hangú vallomás 80. 1. 42—48 
(id.) Fasang Árpád: Hogyan szerethetjük meg Bartókot? 81. 1. 41—44 
Zolnay László: Zmes'kál Miklós, Beethoven m agyar b arátja  81. 1. 49—53 
Szokolay Sándor: „K üdetést teljesítő életm ű” (Vallomás Kodály Zoltán kó

rusművészetéről) 82. 2. 14—18 
Sulyok Im re: Űj énekeskönyvünk dallam ai 83. 1. 85—86 
Bárdos Kornél: A kőszegi iskolarektor szerződése a XVII. században — Az 

evangélikus zenei nevelés emléke 83. 2. 75—79 
(id.) Fasang Árpád: W eltler Jenő 75 éves 84. 1. 89 
Bornemisza Péter: Cantio optima 84. 2. 28 
T rajtler Gábor: Bach egyetemessége 85. 1. 57—58 
T rajtler Gábor: In m em óriám  Gárdonyi Zoltán 86. 2. 33—34 
Sulyok Im re: Az új Liszt-kiadás 86. 2. 66—70
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Reisinger János: Hét szó a keresztfán — H. Schütz életműve 87. 1. 74—80 
Húsz János éneke 87. 2. 72
T rajtler Gábor: Szokolay kantátáitól az Ecce homóig 88. 1. 19—24

Természettudomány

Halász Kristóf: A valószínűtlen valóság — Töprengések az életről 79. 2. 8—11
Halász K ristóf: Isteni sakkjáték 80. 2. 22—27
Veöreös Im re: In terjú  Szentágothai Jánossal 81. 1. 8—14
Halász K ristóf: Szelekció és gondviselés 81. 2. 29—32
Halász K ristóf: Bennünk lakozó orvos 82. 1. 56—59
Halász Kristóf: A term észet nem olyan . . .  84. 1. 54—57
Szentágothai János: Agy — tudat — keresztény hit 87. 1. 9—14
Halász K ristóf: Növényi psziché? 87. 2. 86—88
Lásd még a Teológiai tanulm ányok cím alatt!

Lélektan

Bodrog Miklós: L áthatatlan  árnyékunk. C. G. Jung pszichológiája nyom án 
82. 1. 67—70

Bodrog Miklós: Lelkünk tudattalan  világa 83. 1. 81—84 
Bodrog Miklós: Az önvesztés gyökere 85. 1. 79—82 
F. Riemann: Felkészülés az öregségre 86. 1. 75—79 
C. G. Jung emlékezéseiből 86. 2. 71—78
Bodrog Miklós: Szerepszemélyiségünk: a jungi „persona” 87. 2. 79—82 
Bodrog Miklós: Mélységeink üzenete — Az álomról 88. 2. 64—67

Nyelvészet
Ittzés Nóra: Keresztyén — keresztény 85. 2. 69—71
Sümeghy József: Nyelvtudományi m unka — a szülőföld vonzásában. Be

szélgetés Kiss Jenő nyelvésszel 86. 1. 41—44

Novellák

Tatay Sándor: Bújj ki a bőrödből (regényrészlet) 79. 1. 41—44 
Jánosy István: Háború a császárral (drámarészlet) 80. 2. 62—67 
Anna-M aija Raittila: M iért ne virágoznánk? 81. 2. 79—81 
H. Németh István: „Neki gondja van rá to k ” 81. 2. 87—88 
Szalatnai Rezső írói örökségéből: Nemzet és emlékezet 82. 1. 60—66 /  82. 2. 

51—56
Dér Endre: Fehér ingben 32. 2. 69—71
Dér Endre: Sötétség és napsugár 83. 1. 77—80
Dér Endre: Anyám titka  84. 1. 73—74
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Fabiny Tam ás: Az első temetés 84. 2. 73—77
Dér Endre: Pótszülők 84. 2. 78—80
Bodrog Miklós: K irakat 84. 2. 81—82
Tatay Sándor: Harc egy csipkebokorért 85. 2. 17—21
Dér Endre: Csemeték 85. 2. 82—83
Nagy Elemér: A vonatfütty 87. 1. 29—33
Jánosy István: Sylvester János (drám arészlet: Finálé) 87. 1. 60—73 
Sághy Jenő: Az összetört sámándob 88. 1. 79—83

Versek
Weöres Sándor: XXIII. zsoltár 79. 1. 8 
Jánosy István: Bártfa 79. 1. 20
Emil Boleslav Lukac: Kaukázusi monda — Verlaine szobra alatt 79. 1. 70—71 
Jánosy István: Hét kard 79. 1. 71 
Jánosy István: Getsemáné 79. 1. 76
Reményik S án d o r: Tudom, vendég vagyok — Kívülről — Ó, Istenem . . . —• 

Uram, m indhiába — Angyalszárnyak 79. 1. 81—84 
Keresztury Dezső: Udvaros Hold 79. 2. 7.
Bodrog Miklós: Ütőn 79. 2. 30 
Bodrog M iklós: Sugarak tánca 79. 2. 36 
Képes Géza: Levél Viljo Tervonennek 80. 1. 36 
Finn költők 80. 1. 37—41
Borsos M argit: Csipkebokor 80. 1. 35 — Jézus 80. 1. 56 — Barátság 80. 1. 70 

— Virágzás 80. 1. 70
Reményik Sándor: „Amiként mi is m egbocsátunk” 80. 2. 11 
Sántha György: M ennybemenetel 80. 2. 28 — Öreg költő dala 80. 2. 29 — 

Operáció előtt 80. 2. 30 
Amado Nervo: Nec spes nec m etus 80. 2. 57 
Kutas K álm án: Magasztos pillanat 80. 2. 61 
Erdélyi József: Jézus imája 80. 2. 72 — Emlékvers 80. 2. 73 
Rainer M aria Rilke: Záródarab 80. 2. 82 — Az életem egyre nagyobb gyű

rűket vet 80. 2. 87
Jakus Im re: Honvágy 81. 1. 25 — O tt a kereszt alatt 81. 1. 53
Rába György: Faggatás — Óraütés — Felnőtteknek 81. 1. 36
Pierre Em m anuel: Az imádság 81. 2. 15
Bede Anna: Ének a csillaghoz 81. 2. 22
Aquinói Szent Tamás éneke Krisztus testéről 81. 2. 46
Rudnai Gyula: Hiába 81. 2. 78
Jékely Zoltán: Kedvetlen őszutó — A ndrás-napja felé 82. 1. 7 
Keresztury Dezső: Szeresd a szelet! 82. 1. 21
Angelus Silesius: Párversek az Arkangyali vándor-ból 82. 1. 59 — Párversek 

82. 1. 77
Jánosy István: A magasi tem etőben 82. 2. 24—25
Rossner Roberto: A Tér-Idő 82. 2. 25
Pierre Em m anuel: M agnificat — Agnus Dei 82. 2. 63
Stefan George: Isten ú tja  m elyre lépünk 82. 2. 72
Bodrog M iklós: Memento 82. 2. 72
Reményik S .: C ircum dederunt. . .  83. 1, 16—18
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Weöres Sándor: Idyllium  — Greco példázata a géniuszról 83. 1. 37 
K utas Kálmán: Szürkületben — Becsukom ajtaim  83. 1. 43 — Mély nyu

galmú est 83. 1. 62
Hárs Ernő: Apám árnya 83. 2. 47 — Sopron 83. 2. 64 
Jánosy István: Párbeszéd 83. 2. 65—66
K utas Kálm án: H im nusz 83. 2. 67 — Csak pára m inden 83. 2. 79 
K eresztury Dezső: A kiolvasott könyv 84. 1. 24 
Reményik Sándor: A győzhetetlenek 84. 1. 42 
Hárs Ernő: Halak üveg mögött 84. 1. 61
Czipri Éva: Galileai tenger — Glória 84. 2. 15 — A végtelen Én — Hamuvá 

ég 84. 2. 22
Csanád Imre: Bornemisza Péter 84. 2. 29
Czipri Éva: Mint a szarvas — Ellesni 84. 2. 68
Iby András: Barabás 84. 2. 83—84
K eresztury Dezső: Ifjú  daru 85. 1. 23
Jánosy István: Pásztorbúcsúztató 85. 1. 29
Ben Johnson: Himnusz az Istenatyához 85. 1. 34
Paul Fleming: M indenben, mit cselekszem 85. 1. 35
Rába György: Tűlevelű dráma 85. 1. 43
Holló András: Imádság, kínomban 85. 1. 73
Seben István: Péter a rostán 85. 1. 83
Czipri Éva: Nyolcsoros 85. 2. 11
Tarbay Ede: Kegyetlen requiem 85. 2. 36—37
Matyikó Sebestyén Jó zsef: Amíg halász voltam 85. 2. 48
Holló András: A páva 85. 2. 65
Rába György: Élettan költészettan 86. 1. 31
Eeva-Liisa M anner verseiből 86. 1. 38—40
Tarbay Ede: A Kéz 88. 1. 54—56
Kalász M árton: Egy nap 86. 1. 74
Scholz László: A prédikáció 86. 2. 15
Anna-M aija Raittila: Versek 86. 2. 24—25
Scholz László: Adventi fohászkodás — Pia desideria 86. 2. 40—41 — Téli 

éjfél 86. 2. 51 — Holnap m adara 86. 2. 65 
Képes Géza: Készülődés 87. 1. 38
Holló András: A lélek izmai. Balczó A ndrásnak 87. 1. 59 
József Attila-versek 87. 2. 17—20 
Rába György: Én nagyvilág 87. 2. 38
Koch Valéria: Johanna stációi — Johanna harcai — Johanna im ája 87. 2. 

38—39
Jánosy István: A párbeszéd folytatása 87. 2. 62 
Czipri Éva: A csordakútnál / A vers lopakodik 87. 2. 78 
Scholz László: Üvegszilánkok 88. 1. 8, 18, 24, 28, 37, 39, 83 
Képes Géza: Visszhang a XX. század szirtjeiről 88. 1. 38—39 
Tarnóc János: Szemben önmagámmal 88. 1. 52 — Távolságok — Egy utazás 

emléke — Vázlat 88. 1. 78
Tarbay Ede: Mozaikkockák Isaac N ewtonnak — Párhuzam osak 88. 1. 68 
Christian Fürchtegott Gellert: Az ellenség szeretete — A halálról 88. 1. 73—74 
Luís de Camőes: Igazság, hűség, józan ész meg érdem  88. 2. 50
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Könyv- és sajtószemle
Széchenyi István: Napló 79. 1. 90 (Zay László)
Csányi László: Házak, erős várak  79. 1. 91 (Bozóky Éva)
Szilágyi Kinga: Az elnéptelenedő falvak hasznosítása üdülésre 79. 1. 91 (Bo

zóky Éva)
Kronstein Gábor: A közösségi ember fogalom válsága 79. 1. 91—92 (Bozóky 

Éva)
Kempis Tamás: Krisztus követése 79. 1. 93—94 (Szirmai Zoltán)
Rákóczi Ferenc: Vallomások. Emlékiratok 79. 2. 88—89 (Magassy Sándor) 
Móricz Zsigmond: Fáklya 79. 2. 89—90 (Balicza Iván)
Polcz Alaine: A gyermek haláltudata 79. 2. 91 (Takácsné Kovácsházi Zelma) 
Popper Péter: Színes pokol 79. 2. 91—92 (Bozóky Éva)
Jánosy István: Rámájana 80. 1. 90 (Vekerdi László)
Pomogáts Béla: Sorsát kereső irodalom 80. 1. 91 (Bozóky Éva)
Tüskés Tibor: Testvérmúzsák 80. 1. 91 (Bozóky Éva)
Kálmán Zsófia: Gyermek a kórházban 80. 1. 91 (Bozóky Éva)
Kónya István: Kálvinizmus és társadalomelmélet 80. 1. 92—93 (Magassy 

Sándor)
K eresztury Dezső: Így éltem  80. 2. 88—89 (Jánosy István)
Lukács József: Történelem, filozófia, vallásosság 80. 2. 90—91 (Veöreös 

Imre)
Versényi György: A Biblia m int irodalmi tananyag a középiskolában 80. 2. 

92. (Bozóky Éva)
Szabó Magda: Az idő doktora 80. 2. 92. (Bozóky Éva)
Blasszauer Béla: Eutanázia, érvek és ellenérvek 80. 2. 92 (Bozóky Éva)
Brian Clark: Mégis, kinek az élete? 80. 2. 93 (Bozóky Éva)
Vas István: M ért vijjog a saskeselyű? 80. 2. 93 (Bozóky Éva)
Bottá István: Pázmány alakja mai m űvekben 81. 1. 87—89 
Sebeők János: Sárkányviadal 81. 1. 91 (Veöreös Imre)
H. E. Fosdick: A Biblia a m odern ember kezében 81. 1. 92. (Veöreös Imre) 
Czeizel Endre: H átrány-e a kivételes szellemi képesség? 81. 1. 92 (Veöreös 

Imre)
Kosáry Domokos: Művelődés a XVIII. századi Magyarországon 81. 2. 89—90 

(Wellmann Imre)
Károlyi Gáspár vizsolyi Bibliájának hasonmás kiadása 81. 2. 90 (Veöreös 

Imre)
Czine M ihály: Nép és irodalom 81. 2. 91 (Veöreös Imre)
Wesselényi Polixéna: Olaszhoni és schweizi utazás (1842) 81. 2. 92 (Veöreös 

Imre)
Michel Tournier: Gáspár, Menyhért, Boldizsár 81. 2. 92 (Veöreös Imre) 
Beszélgetés Bessenyei Ferenccel 81. 2. 93 (Veöreös Imre)
Jánosy István: Az álmok kú tja  végtelen 82. 1. 85—86 (Pomogáts Béla) 
Sántha György: Naphívás — Testam entum  82. 1. 86—88 (Rab Zsuzsa) 
Popper Péter: A belső u tak  könyve 82. 1. 88—89 (Veöreös Imre)
Illyés Gyula 80. esztendejében 82. 1. 91—92 (Papp Ivánné)
Herm ann Erzsébet és Berlin Iván: Család és betegség 82. 1. 92 (Takácsné 

Kovácsházi Zelma)
Haraszti István: Poggyász nélkül 82. 1. 93 (Veöreös Imre)
Miskolczi Miklós: Megy-e egyedül? 82. 1. 94 (Takácsné Kovácsházi Zelma)
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Kovács András: Vallomás a székely szombatosok perében 82. 2. 86 (Szigeti 
Jenő)

Bárdos Kornél az iskolai zenélésről a 17. században 82. 2. 87 (Sulyok Imre) 
Juhász Gyula: „Uralkodó eszmék” a második világháborús Magyarországon 

82. 2. 88 (Bozóky Éva)
Varga Pál: A nem racionális megismerés esélyei 82. 2. 87 (Takácsné Kovács

házi Zelma)
Walkó György: Faust és Mefisztó 82. 2. 90—92 (Veöreös Imre)
Andorka Rudolf: A társadalm i mobilitás változásai M agyarországon 83. 1. 

87—88 (Molnár Attila)
Csapodiné Gárdonyi K lára: Európai kódexfestő művészet 83. 1. 90—92 (Papp 

Ivánné)
Cs. Szabó László: Alkalom szüli az esszét 83. 1. 92 (Bozóky Éva)
Sigmund Freud négy tanulm ánya 83. 1. 93 (Bozóky Éva)
Orbán Balázs: A Székelyföld leírása . . .  33. 1. 94 (Bozóky Éva)
Augustinus: Vallomások 83. 2. 84—86 (ifj. Fabiny Tibor)
Friedenthal könyve Lutherről 83. 2. 86—87 (id. Magassy Sándor)
Szokolay Sándor Luther-kantátája 83. 2. 88 (id. Fasang Árpád)
Hafenscher Károly: Imádkozzunk együtt Lutherrel — ma 83. 2. 89—90 (Ben

czúr László)
Zolnay László: Az elátkozott Buda — Buda aranykora 83. 2. 90 (id. Magassy 
Sándor)
Kutas Kálm án: Naplemente — Jónás 83. 2. 91 (Veöreös Imre)
Kutas K álm án: Naplemente — Jónás 84. 1. 62—65 (Jánosy István)
Prőhle Károly: Luther M árton négy hitvallása 84. 1. 85—86 (Szabó Lajos)
P. Joffroy: Isten kémje 84. 1. 86—88 (Kom játhy Miklós)
Jánosy István: Útjelző fények 84. 1. 90 (Bozóky Éva)
Hamvas Béla: A világválság 84. 1. 90—91 (ifj. Fabiny Tibor)
Hárs Ernő: Árnyak a barlang falán 84. 1. 92 (Bozóky Éva)
Bél M átyás: Hungáriából M agyarország felé 84. 2. 90—91 (Wellmann Imre) 
Az em ber tragédiája új bem utatói 84. 2. 88—89 (Bozóky Éva)
Pázmány Péter válogatott művei 84. 2. 91—92 (id. Magassy Sándor)
Sztoikus etikai antológia 84. 2. 92—93 (Mányoki János)
Henri P irenne: A középkori gazdaság és társadalom  története 84. 2. 93—94 

(Deák Dániel)
Mályusz Elemér: Zsigmond király uralm a Magyarországon 85. 1. 88—89 

(Komjáthy Miklós)
Űj m agyar nyelvemlék 85. 1. 89—90 (Vajda Aurél)
Szenei M olnár Albert: Psalterium  Ungaricum 85. 1. 90 (Bozóky Éva) 
Josephus Flavius: Apion ellen . . .  85. 1. 91 (Bozóky Éva)
Platón összes művei 85. 1. 92 (Bozóky Éva)
Bede Anna: A kivetett hal imája 85. 1. 92 (Bozóky Éva)
Dosztojevszkij: Ördögök 85. 1. 93—94 (Farsang Árpádné Orbán Éva) 
Tanulm ánykötet a magyarországi reform ációról 85. 2. 84—85 (id. Magassy 

Sándor)
Bárdos Kornél: Sopron zenéje a 16—18. században 85. 2. 85—86 (Sulyok 

Imre)
Mészöly Miklós: Megbocsátás 85. 2. 86—87 (Rakovszky István)
Kamarás István és Varga Csaba szerk .: A szerelemről komolyan 85. 2. 88 

(Bozóky Éva)
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Cseh-Szombathy László: A házastársi konfliktusok szociológiája 82. 2. 88 (Bo- 
zóky Éva)

Miskolczi Miklós: Színlelni boldog szeretőt — Hazudni boldog hitvest 85. 2. 
89 (Bozóky Éva)

Kerényi Károly: Halhatatlanság és Apollón — vallás 85. 2. 90—91 (Mányoki 
János)

Kormos István: N akonxipánban hull a hó 85. 2. 91—92 (Jánosy István)
Illyés Gyula-emlékkönyv 85. 2. 93 (id. Fasang Árpádné)
Illyés Gyula: A Semmi közelít 86. 1. 86—87 (Ittzés Gáborné)
Kiadványok az európai kulturális fórum alkalmából 86. 1. 85—86 (Vajda 

Aurél)
Koncz Katalin szerk.: Nők és férfiak 86. 1. 90—91 (Bozóky Éva)
Novák László: Fejfák a D una—Tisza közén 86. 1. 91 (Szigeti Jenő)
Itt van elrejtve 86. 2. 88—89 (Schweitzer József)
Esterházy P éter: Bevezetés a szépirodalomba 86. 2. 89—90 (Rakovszky István) 
Ernesto Cardenal: A solentinam ei evangélium 86. 2. 90—91 (Takácsné Ko

vácsházi Zelma)
Erdély tö rténete 87. 1. 89—90 (Komjáthy Miklós)
Krm ann Dániel: Küldetésem története 87. 1. 91 (Fabiny Tibor)
L. A. Duval: M iért oly hosszú az éj? 87. 1. 92—93 (Csepregi András) 
Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc 87. 2. 91—92 (Hárs Ernő)
Eeva-Liisa M anner: A füst árnyéka 87. 2. 92 (Rakovszky István)
Rába György: A valóság vendége 87. 2. 92 (Rakovszky István)
Holló A ndrás: Préselt lepke 87. 2. 93 (Reisinger János)
Sütő András: Az Álomkommandó 87. 2. 93 (Veöreös Imre)
Hűség, emlékezés, együttélés — Mai zsidó szépirodalmi m űvek 88. 1. 75—78 

(Donáth László)
Kosáry Domokos: A történelem  veszedelmei 88. 1. 84—85 (id. Magassy Sán

dor)
Jánosy István: Élmények és emlékezések 88. 1. 85—87 (Veöreös Imre) 
Andorka Rudolf: Gyermekszám a fejlett országokban 88. 1. 87—88 (Nagy 

Gábor)
Mircea Eliade: A szent és a profán 88. 1. 88 (Muntag Ildikó)
Lukács József: Vallás és vallásosság a m ai Magyarországon 88. 1. 90—91 

(Reuss András)
Tarbay Ede: Barangolás a völgyben 88. 1. 92 (Bozóky Éva)
Balázs János: Hermész nyom ában 88. 2. 83—84 (Vértes O. András)
Keresztury Dezső: „Csak hangköMrfnás” — Arany János (1857—1882) 88. 2. 

84—86 (Rakovszky István)
Otto Dubzus—Lehel Ferenc: Válogatás Bonhoeffer legismertebb műveiből 

88. 2. 86—87 (Groó Gyula)
Németh László: Levelek Magdához 88. 2. 87—90 (Veöreös Imre)
Széli M argit: Tudom, kinek hittem  88. 2. 90 (Reuss András)
Csengődy László: Utolsó-utáni vacsora 88. 2. 91 (Zay László)

Külföldi egyházi sajtóból
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Uj kezdet

Térj vissza Istenedhez, mert bűnödben buk
tál el! Vigyétek magatokkal az igét, és térje
tek meg az Úrhoz Mondjátok neki: Minden 
bűnt végy eL — Kigyógyítom őket hűtlensé
gükből, szeretem őket ingyen kegyelemből 
— így szól az Úr. (Hóseás 14,2—3. 5.)

Karinthy mély lélekismerettel megírt karcolatának egyik szereplője nagy lelkesedés
sel adja elő életprogramját. Tökéletes időbeosztás. Feddhetetlen életmód. Kiegyensú
lyozott, harmonikus rend. Mindenütt elismerésre méltó célkitűzések. Mióta csinálod 
ezt? — kérdez bele a lassan már türelmetlenné vált hallgató. „Holnap kezdem!” — 
hangzik a csattanós válasz. így került szilveszteri műsorok tréfáiba az emberi lélek
nek az a nagyon mélyen gyökerező vágya, hogy jó lenne sok mindent újra kezdeni. Jó 
lenne új erővel, új lélekkel, új hittel elindulni. Jó lenne kitörni a megszokottságból, el
rontott helyzetekből megszabadulni, tiszta lappal kezdeni egy új reggelt.

Az új kezdés lehetőségét nemcsak a praktikus humor vonja kétségbe, hanem az el
vont bölcsesség is fiatalos, romantikus ábrándnak tartja. Az ember okok és okozatok 
lezárt meghatározottságában él. Ebből a láncból nem lehet kitörni. El kell fogadni a 
helyzetet és az adott körülmények között kell megkeresni magunk számára a legelő
nyösebb életfolytatást. Semmit sem lehet újrakezdeni, csak folytatni ott, ahol abba
hagytuk.

Az újrakezdés egyetlen lehetőségeként mégis sokszor emlegetjük a teljes környe
zetváltozást. Ki kell cserélni a bútorokat. Új lakás kell. Munkahelyet kell változtatni, 
mert a régi leterhel. Új házasságot kell kötni, mert ami elromlott, az már sose lesz az 
igazi. Mindennek megvalósítása aligha lehetséges, s naívságát az érvek is bizonyít ják, 
hiszen az új lakásba, az új munkahelyre, az új házasságba mindig visz valamit az em
ber a régiből: önmagát. így eleve kudarcra van ítélve az új kezdésnek ez a lehetősége 
is.

Lehetetlen tehát újat kezdeni. így gondolkodik az ember. De Istennek más a véle
ménye: térjetek meg, és ne gondoljátok, hogy nincs mód kilépni a múlt meghatáro
zottságából, hogy az „előre megírt sorsunk” útjáról lehetetlen egy lépésnyit is 
eltávolodni. Térjetek meg! — ne ott folytassuk tehát, ahol abbahagytuk.

Nem kívülről, belülről kell kezdeni az újat, ezzel a vallomással: Istenem, vétkeztem 
ellened, embertársaim és önmagam ellen. így kezdődik az új. Új viszony Istennel, aki 
nem befolyásolhatatlan és félelmetes sorsom, hanem kegyelmes Atyám, aki ismer és 
szeret. Új viszony másokkal, akik nem ellenségeim vagy közömbös senkik, hanem test
vérek, akiket szabad szeretni és akiknek szerétét jó elfogadni.

Isten új kezdésre, megtérésre hív, és ennek lehetőségét szeretetével teremti meg, 
mert újat kezdeni parancsszóra nem lehet. Ennek a szeretetnek nincs semmi feltéte
le. Nem kell kiérdemelni, nem kell megvásárolni: ingyen szeretet. Az emberi lélek min
den bajának gyökere az, hogy ebben a szeretetben bizonytalanná lett. Nem mer bízni
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benne, nem mer ráhagyatkozni. Pedig újat kezdeni csak ennek a szeretetnek a légkö
rében lehet.

Ez a szeretet öltött testet Jézusban. Benne lett nyilvánvaló, hogy Isten nem rója fel 
a gonoszt, mindent eltűr, és elfedez. „Szeretlek titeket ingyen kegyelemből.” Tapasz
talások, érvek és érzések ellenére is higgyük ezt a prófétai üzenetet! Jézus életét adta 
azért, hogy ezt hihessük.

A megtérés Isten akarata szerint nem kicsinyes nekirugaszkodás, nem naív fogad
kozás, hanem egy új belső életstílus kialakulása, amely meghatározza gondolataink 
irányát és cselekedeteinket egyaránt. A szívünkről, egész emberségünkről van szó, és 
ezt nem lehet lebontani részletekre, mert akkor a szeretet szabadságából újra a tör
vények mechanikus, lelketlen területére jutnánk, s így megint csak a régit folytatnánk 
az új helyett.

Mégis hol kezdjük ezt az újat? A régi prófétai szó ezt mondja: „Vigyétek magatok
kal az igét!” Ne legyen elröppenő szó, hiábavaló beszéd Isten üzenete. Zárjátok szíve
tekbe, kerüljön be gondolataitok áramába. Vigyétek magatokkal: „Szeretlek titeket 
ingyen kegyelemből!”

Kezdjük az újat imádsággal. Olyan egyszerű a prófétai tanács: „Mondjátok meg az 
Úrnak!” Szólaljatok meg! Mondjátok el Istennek, ami a szíveteken van. Imádságban 
meglankadó lelkűnknek mindig újra kell a bíztatás: kezdjétek el megint, mondjátok 
meg az Úrnak!

A párbeszéd emberi viszonylatban is új kezdés kiindulása lehet. Istennel kapcsolat
ban mindig így van. Vigyétek magatokkal Isten szavát, és mondjátok meg az Úrnak. 
A keresztény életnek ebben a szent dialógusában van elrejtve az új kezdés lehetősé
ge-

Az egyházi esztendő ádvent első vasárnapjával kezdődik. A mezőgazdaságban ta
vasztól számítják a munkaévet. A diákoknak a szeptember jelenti az új kezdetét. Az 
ún. polgári esztendő pedig a vidám szilveszter után január elsejével indul. Krisztus 
egyházában az ádvent az év kezdete. Értsük meg ennek jelképes üzenetét: az új min
dig ádventtel, Krisztus-várással kezdődik. Minden emteri megújulásnak az alapja, 
hogy Isten újat kezdett Jézus Krisztusban a világgal. így lett Jézus születése az idő
számítás kiindulópontja: ott és akkor indult el az új!

Mikor lesz ez az új kezdet életünkben is valósággá? Ezt dátumhoz kötni nem lehet. 
De az bizonyos, hogy Isten most is erre hív minket:

Térjetek meg, mert szeretlek titeket ingyen kegyelemből!
Istenem, indíts el engem is új úton.
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Magyar evangélikusok Romániában

Az első világháború után a Trianoni békeszerződéssel mintegy 30—32.000 magyar 
anyanyelvű evangélikus került Románia fennhatósága alá. Ezeknek a kisebbik felét 
az 1887-ben az erdélyi szász egyházból kivált és a magyarországi Tiszai egyházkerü
lethez csatlakozott brassómegyei csángó egyházmegye képezte, nagyobbik fele szá
szokkal vegyes nemzetiségű városi gyülekezetekben, vagy szász földesuraságba 
tartozott falvak hajdani jobbágyaként élt. Valamennyi az Erdélyi Szász Országos Egy
ház kebelében.

A magyar evangélikusoknak mindig elnyomott kisebbségi helyzete válságossá vált, 
amikor a Szász Nemzeti Tanács 1 9 1 9 . ja n u á r  8 -á n  ta r to tt  M e g g ye si H a tá r o z a ta  siető 
opportunizmussal hódol a románoknak helyeselvén Erdély Romániához csatolását, a 
szász egyház konzisztóriuma pedig 1 9 1 9 .  fe b r u á r  1 8 -á n  419/1919 szám alatt egye
nest elrendeli a szász ifjak bevonulását a román királyi hadseregbe.

Mivel pedig „minden lutheránus szász”, az evangélikus magyaroknak is be kellett 
vonulniuk Magyarország ellen. Emiatt lépett fel erélyesen kolozsvári egyházunk ma
gyar papja, K ir c h k n o p f  G u sz tá v . A városi prefektus elé idézve 1 9 1 9 . m á rc iu s  2 8 -á n  
találkozik a kodifikáló miniszterrel, aki utasítja, hogy tiltakozását 24 órán belül me
morandumban igazolja. A szász konzisztórium is igazolja 159/1919 számú rendeleté
vel a kolozsvári egyház magyar voltát, és hogy akiről egyháztanács igazolja magyar 
nemzetiségű evangélikus voltát, az a 717/1919 sz. katonai mozgósítási parancs telje
sítésétől mentesül. A románok se akarnak a békeszerződés előtt magyarokat mozgó
sítani. Alakul a magyarok érdekközössége, tömörülése.

Kirchknopf 1 9 1 9 . jú n iu s  1 6 -á n  tárgyal a nagyszebeni püspökkel. Kirchknopf a Mo
son megyei Rajkán született 1883-ban, késmárki papságból hívták meg Kolozsvárra 
1912-ben. A háborúban mint tábori lelkész szolgált, 1919-ben 36 éves.

A szebeni püspök Teutsch Frigyes Segesvárt született 1852-ben, 1906-ban válasz
tották püspökké (már apja is püspök volt), 1932-ben lépett nyugdíjba, 1933-ban halt 
meg. 1919-ben tehát 67 éves volt.

Kirchknopf javasolja egy magyar egyházmegye szervezését a szász egyház kebelén 
belül. Ez szolgálná a hitegyház biztosítása mellett az anyanyelvi függetlenséget. De az 
öreg püspök erről hallani se akar. Elképzelhetetlen, hogy a brassói csángókat vissza
fogadja.

Az előzó számunkban az erdélyi magyar evangélikus egyház megalakulásáról írt cikk folytatása.
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A kolozsvári gyülekezetben erősödik a kiválási igyekezet. Indokolja az új szász Egy
házi Alkotmány készülése is, amely a Szász Nemzeti Tanács utasítása szerint újnaci
onalista szellemű. A réginek 212 §-át, amely a magyar kisebbségről szól, elhagyja.

A magyar szervezkedésnek két góca van: Kolozsvár és Arad. 1 9 1 9 .  au gu sztu s 1 0 -é n  
a kolozsvári egyház nagyobbik tanácsa a szász országos egyháztól elhagyottnak tekin
ti magát és keresi mind az erdélyi, mind a Romániához csatolt új területeken élő ma
gyar evangélikusokkal az egyházközösségi kapcsolatot.

1 9 2 0 .  á p r i l is  1 1  -én  báró Solymossy Lajos, a Magyarhoni Evangélikus Egyház egye
temes felügylőjének elnöklete alatt A r a d o n  értekezlet tanácskozik, amelynek előadó
ja Kirchknopf Gusztáv. Tárgy: közös egyházba tömöríteni a szász egyházból kilépő, 
valamint a román megszállás alatti bánáti, a magyarországi egyházhoz tartozó evan
gélikus gyülekezeteket.

Az értekezlet kimondja I., hogy az az erdélyi, valamint a román impérium alatt ál
ló magyarországi részekben létező, a szász országos egyházhoz nem tartozó, illetve ab
ból kiváló evangélikus egyházakból a magyarhoni evangélikus egyházegyetemhez 
tartozó és annak szoros alkotórészét képező ötödik egyházkerületet alkot.

II. Ez az ötödik egyházkerület köteles a magyarhoni evangélikus egyetemes egyház 
alkotmánya szerint nemcsak az egyházak vallásos és anyagi szükségleteiről gondos
kodni, hanem gyülekezeti iskolákról, tanító- és lelkészképzésről is. Ideiglenesen gya
korolja azon jogokat és kötelességeket is, amelyek az Egyházi Alkotmány értelmében 
az egyetemes egyházat terhelik.

ül. Az ötödik egyházkerület neve: Erdély-Bánáti ág. h. ev. Egyházkerület és szék
helye Kolozsvár.

IV. A jelenlévő báró Solymossy Lajos egyetemes egyházi és iskolai felügyelő felké
retik, hogy saját elhatározásából bízza meg mindazon tisztviselőket, kiket az E. A. 
megfelelő szakaszai előírnak. (Az egyházkerület alakuló gyűlésével a mandátumok 
megszűnnek.)

V. Ezen értekezlet elhatározása lehetséges módon közlendő az összes egyházakkal 
és felhívandók csatlakozásra.

VI. Az egyházközösségeknek aziránt is kell nyilatkozniuk, elismerik-e a magyarho
ni ev. egyház jelenlegi egyetemes vezetőségét és engedelmeskednek intézkedéseinek 
a törvényes rend helyreállításáig.

VŐ. A kerület a EL pontban reárótt kötelességek teljesítése céljából jóléti alapot lé
tesít az egyes egyházközösségek bevonásával, azért is, hogy az egyes lelkészeknek és 
iskoláknak segélyek nyújthatók legyenek.

k.m.f.
báró Solymossy l^ajos sk. 
egyetemes felügyelő

Frint Lajos aradi evangélikus Purgly László aradi
lelkész' evangélikus egyházfelügyelő

öt bánáti ev. lelkész három ev. egyházfelügyelő

huszonhárom képviselője az aradvidéki és bánáti egyházaknak

Furcsa, naív és apolitikus íze van ennek az aradi rezolúciónak. Ennek a különös ötö
dik kerületi tervezésnek annyiban lett folytatása, hogy báró Solymossy egyetemes fel
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ügyelő az új alakulat ideiglenes kormányzására ideiglenes bizottságot, annak egyhá
zi elnökévé Kirchknopf Gusztávot, világi elnökévé báró Feilitzsch Arthurt nevezte ki.

Erdélyben 1920 nyaráig a gyülekezési szabadság fel volt függesztve, így egyházkor
mányzati szervek sem ülhettek össze. Bácskában nyilván enyhébb volt a helyzet, nem 
is igen volt Aradon Erdélyből a kolozsvári papon kívül más jelen. Az általános gyűlés
tilalom idején Kirchknopf Gusztávnak egyrészt személye és gyülekezete elleni szász 
ármánykodás ellen kellett védekeznie, másrészt készítette elő a magyar evangéliku
sok szervezkedését mind a gyülekezetek, mind a román hatóságok felé. Őt a szász hí
vek elhanyagolásával, anyagi sikkasztással vádolták, a gyülekezetét pedig neves 
kétnyelvű iskolája mellett egy további szász iskola vállalásának megtagadásával.

Az 1 9 2 0 .  jú n iu s  2 2 - é n  román censor jelenlétében végre megtartott első kolozsvári 
egyházi tanácsülés mindenben igazolta papját és fogadta, hogy feladatai teljesítésé
ben támogatni, erősíteni és védeni fogják.

1 9 2 0 .  jú l iu s  1 5 -é n  pedig megérkezett a Consiliul Dirigent 8044 számú leirata, amely 
a kolozsvári egyház lelkészével közli azokat a feltételeket, amelyek mellett a magyar 
lutheránus egyházak önkormányzata el fog ismertetni. A belügyminisztérium a ko
lozsvári egyház lelkészének nevére állította ki azt az engedélyt, amely szerint a ma
gyar evangélikus egyházak önkormányzatuk szabályozása és kanonizálása érdekében 
Kolozsvárt gyűlést is tarthatnak.

Gondos előkészítés után egy egész esztendő elmúltával 1 9 2 1 . jú l iu s  6 - á n  Kolozs
várt összejön az alakuló és alkotmányozó egyházi gyűlés.

Nevezetessége, hogy nemcsak magyar gyülekezetekből áll. Csatlakozott az aradi es- 
peresség területén élő 5 szlovák gyülekezet, sőt a bánáti esperesség több sváb gyüle
kezete is. Érdekessége, hogy vüági vezetői között mindjárt öt evangélikus báró nevével 
találkozunk. Két Solymossy, Lajos, az egyetemes felügyelő és alighanem öccse Tibor, 
báró Feilitzsch Arthur, aki most is többnyire gátlástalanul v.b.t.t.-vel írja alá a nevét 
(császári és királyi valóságos belső titkos tanácsos). Ambrózy Andor és Mannsberg 
Sándor.

Egyházmegye az uralomváltás előtt csak a Brassó megyei volt. Azóta megalakult az 
aradi Frint Lajos főesperessel és Purgly László felügyelővel, a bánáti Bohus Károly 
főesperessel és báró Ambrózy Andor felügyelővel, az ötvárosi Matemy Imre főespe
ressel. A Brassó megyeinek főesperese Szórády Lajos, felügyelője dr. Papp Endre volt.

A gyűlésnek 28 szavazattal bíró és 23 tanácskozási joggal bíró tagja van.
A tagok között érdekes nevek: Reményik Károly építész, a kolozsvári egyház fel

ügyelője, Reményik Sándor apja, Rombauer Tivadar főigazgató, Hantos Gyula igaz
gató, Thumer Albert szatmári banktisztviselő, utóbb ötvárosi felügyelő.

Frint Lajos aradi esperes úrvacsorát osztott. A megnyitó istentiszteleten Kirchk
nopf Gusztáv imádkozott, majd báró Feilitzsch Arthur a kolozsvári egyház nevében 
köszöntötte az egyházmegyék és gyülekezetek kiküldötteit és felkért egy három tagú 
bizottságot a megbízó levelek és jelenlévők számbavételére.

A névsor megállapítása után báró Feilitzsch Arthur a gyűlést megnyitja. Ez a kö
vetkező 4 nap alatt alapos munkát végzett.

1. Kirchknopf Gusztáv javaslatára megválasztotta világi elnökévé báró Feilitzsch 
Arthurt, egyházi elnökévé Frint Lajost, világi elnökévé báró Ambrózy Andort, egy
házi alelnökké Moór Gyulát. Választott két főjegyzőt és négy aljegyzőt, valamint egy 
négy tagú gazdasági bizottságot.

2. Elnökség bejelenti, hogy az államrendőrség a gyűlés megtartására f. hó 6-án du. 
3-tól f. hó 8-án estig engedélyt adott.
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3. Távirat intézését határozzák a királyhoz, Avarescu miniszterelnökhöz, Goga val
lásügyi miniszterhez és Gróza Péterhez, Erdély miniszteréhez. Román nyelvre fordí
tandók.

4. Jegyzőkönyv hitelesítésére báró Mannsberg Sándor és Szórády Lajos kap megbí
zást.

5. A világi elnök indítványára a közgyűlés kimondja a Románia területén lakó ma
gyar, sváb, szlovák és más anyanyelvű* gyülekezet önálló egyházzá alakulását Romá
niai Zsinat-presbiteri Alapon Álló ág. hitv. Evangélikus Egyház néven. Egyidejűleg 
kibocsát egy hosszú, 75 soros deklarációt Testvéri Szózat címen. Ebben hivatkozik a 
trianoni békeszerződésben biztosított vallásszabadság nemzetközi garanciáira, a Ro
mánia által 1919. december 9-én a nemzeti kisebbségek jogvédelmére aláírt speciális 
szerződésre, bízik I. Ferdinánd királynak legkegyelmesebb és legfőbb, alattvalóiért élő 
és égő felséges kegyeiben. Számít Románia kormányának állambölcsességtől és igaz 
ságérzettől vezetett jogállamot építő törekvéseire, többségben és kisebbségben élő 
nemzetekre irányuló emberszeretetére. Istennek a régi határok közt új hitet, az új ki
rálynak régi elvhűséget, az új országnak régi becsülettel új engedelmességet, a körü
löttük élő minden nép és nemzet fiainak, azok egyházának barátságot, megértést, 
szeretetet fogadva elhatározzák, hogy megkezdik nyelvi és vallási egységük és kultú
rájuk alapján autonom egyházi életüket.

Követelik mint kisebbségnek, nemzetközileg védett román alattvalóknak a val
lásszabadságot és viszonosság elvén kijáró elismerést. Elismerik a román király és utó
dai legfőbb felügyeleti jogát, a ius supremae inspectionis-t és követelik az állam 
részéről a ius supremae advoc'ationis-t, amely mellett a krisztusi etika alapján álló de
mokratikus zsinat-presbiteri, az egyházközösségben gyökerező hatalmon nyugvó ön- 
kormányzatot valósítják meg.

Más egyházakkal szemben az egyenlőség és viszonosság elveihez ragaszkodnak, egy
ben fogadják, hogy az államot, testvéregyházaikat nevelés, tanítás és a hitélet ápolá
sa útján támogatják, viszont igénybe veszik az állam anyagi, hittestvéreik erkölcsi 
támogatását.

Elutasítanak minden olyan gyanúsítást, vádat, mely az állam konszolidáló munká
ja ellen irányuló szövetkezést vél látni azon egyesülésekben, mely közös nyelvükben 
kifejezést találó vallásuk gyakorlására létesült, viszont kijelentik Isten előtti felelős
ség tudatosságával magyarságukat, kultúrájuk megtartását és tovább építését nem ta
gadják meg.

„Nihil sine Deo!” Semmit Isten nélkül! -  e három szó alatt nyitotta meg Románia 
az emberi jogok és isteni kötelességeknek e földet az örökkévalósággal egybekötő utat 
népei számára!

A Kolozsvárt 1921. július 6. és következő napjain egybegyűlt romániai magyar ág. 
h. evangélikusok megbízásából

báró Feilitzsch Arthur sk. Frint Lajos
világi elnök egyházi elnök
v. b. 1.1. aradi lelkész
A gyűlés kimondja, hogy a testvéri szózat a szászok nagy konsistoriumához átirat

tal, az erdélyi református egyházkerülethez küldöttség útján juttatandó. Továbbá köz
lendő a testvéri szó az unitárius, római kath., gör. keleti és gör. kath. egyházak 
főhatóságaival.
* E különös „más anyanyelvű” kifejezés utóbb igazolódik, mert idővel a norvég misszió hatására 

Bukarestben megalakul egy kezdetben zsidókból alakuló román nyelvű gyülekezet.
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6. A felekezetközi tanácsba és a reformátusokkal közös ügyek tárgyalására bizott
ságba küldik a világi elnököt és Kirchknopf lelkészt. Helyettesük Matemy Imre és bá
ró Mannsberg Sándor.

7. Egyházi néplap indítását tervezi.
8-9. Ideiglenes nyugdíjügyi és tanügyi bizottságot választ.
10. Az előkészítő bizottság előterjeszti az egyházi alkotmány-tervezetet, amelyet a 

gyűlés július 6-án délután, 7-én délután és 8-án egész nap pontról pontra letárgyalt. A 
szakaszonként elfogadott Alkotmányt az összegyűlt egyházak törvénynek ismerik el.

11. A néplap ügyében szerkesztői és kiadási döntés.
12. Iskolaügyi döntések: 1. minden egyházközség köteles fenntartani iskolafenntar

tó és szervező jogát; 2. meglévő iskoláit köteles fenntartani, költségeit indokolt eset
ben az összegyházra hárítani; 3. az iskolafenntartás kötelezettsége alól az 
egyházmegyék indokolt javaslatára az összegyház elnöki tanácsa adhat ideiglenesen, 
véglegesen az összegyház közgyűlése felmentést; 4. tanügyi alkalmazottak járandósá
gának létminimumát mellékelt fizetési táblázat állapítja meg 1920-21-re.

13. Thumer Albert jelenti, hogy a gyűlés költségeire történt gyűjtés eredménye 
17.286 lej volt, a kiadás 14.725 lej. A maradék 2561 lej a kolozsvári egyház pénztá
rában kap elhelyezést.

14. Báró Mannsberg Sándor a kiküldött bizottság nevében előterjeszti a szász kon- 
sistoriumhoz intézendő átirat szövegét. A szászok által esetleg kiküldendő bizottság
gal való tárgyalásra 6 tagú bizottságot küld ki.

15. A szlovák anyanyelvű egyházak esetleg külön egyházmegyébe tömörülhetnek. 
Csak az alkotmány jóváhagyása után döntsenek.

16. Kirchknopf Gusztáv indítványozza az alkotmányozó gyűlés jegyzőkönyvének 
és az alkotmánytervezetnek sürgős román fordítását. Utóbbit küdöttség juttassa Őfel
sége Románia királyához, a magas kormányhoz és a kultuszminiszterhez. A közgyű
lés elfogadja és kiküldi báró Ambrózy Andort, dr. Pap Endrét, Szórády Lajost, Bohus 
Károlyt és Mátis Andrást.

A bámulatos szakszerűséggel munkálkodott alkotmányozó gyűlés utolsó (19.) hatá
rozati pontjaként Kirchknopf Gusztáv előterjeszti az őt ért támadásokat, amelyek sze
rint irredentizmus terjesztésével vádolják, kéri vegyék ténykedését vizsgálat tárgyává.

A gyűlés sajnálattal vette tudomásul, hogy Kirchknopf Gusztáv az irredentizmus 
vádjával terheltetvén egyfelől a szász testvérek, másfelől egyik-másik állami tényező 
részéről üldöztetésnek volt és van kitéve.

Terjedelmes 60 soros indoklással 7 pontban foglalja össze, miért nem érheti az ir
redentizmus súlyos vádja, és a magyar evangélikusság érdekében végzett fáradozása
ival nem sértette meg a román kormányt és nem veszélyeztette a romái» állam 
biztonságát és integritását.

Az utolsó, 20. pont: 1921. július 2-án délután 5 órakor többek meleghangú felszó
lalása és köszönetmondása után a világi elnök záró szavaival, az egyházi elnök imád
ságával és az Erős várunk éneklésével a gyűlés véget ért.

Négy tisztelgő sürgöny megy Bukarestbe a királyi kabinet irodának. Avarescu tá
bornok kormányelnöknek, Goga Oktavián kultuszminiszternek és Gróza Péter dr. er
délyi miniszternek. Az első és utolsónak magyar fogalmazása a következő:

Kérjük alábbi táviratunkat Őfelsége legmagasabb színe elé juttatni.

Királyi Felség!
A romániai magyar, sváb és tót lutheránusok a Felséged jogara alatt álló jogállam 

védelmének reményében összejöttek, hogy a bennük élő erkölcsi energiákat az állam
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konszolidációjának alkotó munkájába beleszőjjék, a hitelveikből folyó köteles
ségérzetben, lelkiismeretük parancsszavára az alattvaló hódolatával köszöntik Felsé
gedet abban a biztos tudatban, hogy az auotonomiájuk és vallásuk szabad gyakorlata 
Felségedben királyi védelmezőt talál.

(Grózának) Miniszter Úr!
A magyar, sváb és tót lutheránusok legitim képviselői faji, nyelvi és kisebbségi jo

guk alapján önálló autonom egyházi élet megkezdésére határozták el magukat, mely 
a felsőbbség iránti tisztelet és engedelmesség kötelességét lelkiismereti feladatnak 
tartva, a bennük lévő fizikai és ethikai erőket a konszolidáció munkájába kívánja ál
lítani. Üdvözölve Excellenciádat kérjük, hogy ennek az életnek a megerősödését véd
je meg rosszindulat, méltatlanság és jogtalanság ellen oly határozottsággal, mint 
aminő bizalommal mi tesszük le kezébe gyötört egyházunk ügyét és jövőjét!

Rendkívül figyelemre méltó az a hosszú, 130 soros levél, vagy deklaráció, amit az 
alkotmányozó gyűlés az erdélyi országos szász ev. egyház Konsistoriumának írt.

Néhány elég kemény szó után, amelyben fájlalja, hogy a Konsistorium a közelmúlt
ban még fennhatósága alá tartozó egyházaknak bűnül azt rója föl, amit a sváb gyüle
kezeteknek önmaga ajánl. De sérelmezés helyett a megértés útját keresi.

Atyafiságos szeretettel olyan egyesség kötését javasolják, amely kifelé osztatlanná 
és egységessé tesz, befelé pedig egymás jogainak tiszteletén alapulva erőssé tesz a kö
zös veszélyekkel szemben.

Tíz pontból álló javaslatot terjesztenek elő.
Az első két pont németeknek és magyaroknak szabad egyházválasztásáról szól. A 3. 

a szász egyházból a magyarba átlépő papoknak és tanítóknak az eddigi javadalmat 
biztosítják, de elvárják, hogy a szász nyugdíjintézetnek továbbra is tagjai maradhas
sanak, a járulékok fizetését garantálják, kikötve, hogy esetleges törvényrevíziót ne 
utólag, hanem előzetesen közölje velük a konsilium.

4. és 5. pont vagyoni vonatkozású teherviselésről, alapítvány kezelésről szól. Min
denben kölcsönösséget és viszonosságot vár a Konsistorium részéről.

6. Kölcsönösen két-két tanácskozási jogú tag kiküldését javasolja a Konsistorium, 
illetve kerületi közgyűlés tanácskozásaira, olyan ügyekben, amelyek a kifelé való egy
ségben együttműködést kívánnak hittestvéri szeretetben.

7. Mivel a szász püspök közjogi méltóságot tölt be, megkérik, hogy egyházuk érde
keinek is legyen védője, amiért is engedje meg, hogy szükség esetén közbenjárásáról 
és eljárása eredményéről értesítését kérhessék.

8. Zsinat-presbiteri rendszerüknek megfelelően világi felügyelőt és püspököt fog
nak választani. Szívesen vennék, ha beiktatásukon a szász püspök aktívan részt ven
ne.

9-10. Kívánatos lenne az együttműködés a Romániai Protestáns Irodalmi Társa
ságban: megbeszélendő egy kifelé egységes, befelé anyanyelvek szerint differenciált 
Gusztáv Adolf Egylet megalkotása.

„Hisszük, hogy egy jó jövő érdekében a Főtiszt. Konsistorium részéről megértéssel 
találkozunk. Hisszük, hogy a felvetett gondolataink realizálására a Főtiszt. Konsisto
rium egy 4-5 tagú bizottságra bízza az általunk ugyanilyen számú bizottsággal való 
további tárgyalást felsorolt pontjaink alapján.

Fogadja a Főtiszt. Konsistorium nagyrabecsülésünket és hittestvéri üdvözletünket,
Kolozsvárt. 1921. július hó 6-án egybegyűlt magyar lutheránusok képviselői nevé

ben és megbízásából.
Báró Feilitzsch Arthur sk. Báró Ambrózy Andor sk.”
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Ha volt, aki remélte a szászok megértését, keservesen csalódhatott. Az ellenséges
kedés főleg a kolozsvári egyház és annak lelkésze ellen irányult. Már 1920. májusá
ban fegyelmi vizsgálatot folytatott a szebeni konsistorium utasítására a szászsebesi 
esperesség. A Kirchknopf elleni per folytatódott bonyolult nyakatekertséggel azután 
is, hogy a magyar egyházszervezet megalakult és a kolozsvári gyülekezet kilépett a 
szász egyházból.

Közben a zsinat-prezsbiteri egyház ideiglenes Végrehajtó Bizottsága, melynek moz
gató lelke Kirchknopf Gusztáv volt, intézi egy álló esztendeig a közös ügyeket. Az An- 
tonescu -  kormány hozzájárulásával elrendeli a püspök és felügyelő választást. 
Visszalépése ellenére csaknem egyhangúlag megválasztják püspöknek Kirchknopf 
Gusztávot. Ebből azonban nem lett semmi. Mert időközben képviselő választás és kor
mányváltozás történt. Az új Bratinau-kormány megsemmisítette a választást, felosz
latta az egyházi Végrehajtó Bizottságot.

Kirchknopf vezetésével bizottság utazott Bukarestbe, és olyan megoldást hozott lét
re, mely a további szervezkedést biztosította. Új Végrehajtó Bizottság alakulhatott, 
amelyből azonban a kolozsváriakat ki kellett hagyni. E z z e l  a  s zá s z o k k a l k ö tö tt v á la s z 
tá s i  m e g eg y ezé s  v o lt  h o n o rá la n d ó .

Homályos Szórády Lajos ezt követő szerepe, akinek úgy látszik román kapcsolatai 
voltak, és akit mintha adminisztrátorként rendeltek volna Kolozsvárra, delegálását 
azonban nem fogadta el az új Végrehajtó Bizottság.

Ez Frint Lajos aradi esperes és báró Ambrózy Andor elnöklete alatt már 1 9 2 2 . s z e p 
te m b e r  2 6 - á n  új alkotmányozó gyűlést tartott a Brassó megyei Hosszúfaluban, amely 
a kolozsvári tervezet helyett lényegében a magyarországi evangélikus egyházalkot
mányt fogadta el, természetesen a romániai viszonyokhoz alkalmazva. Ezt román for
dításban még 1923 elején felterjesztették a bukaresti kultuszminisztériumhoz.

Több mint három évi várakozás után végre engedélyt kapott a Végrehajtó Bizott
ság, hogy zsinat -  presbiteri alapon szuperintendenciát állíthasson fel azzal a megszo
rítással, hogy az az állam felé nem közjogi méltóság, befelé azonban élheti a törvény 
által biztosított autonom életet, mint bármely más püspökség. A kormány döntése 
alapján 1 9 2 7 .  á p r il is  3 - á n  Aradon szuperintendenssé választották az agg Frint Lajost 
és felügyelővé báró Ambrózy Andort. Ambrózyt halála után Purgly László sofronyai 
földbirtokos, volt aradi főispán követte. Frint Lajost Argay György követte a szupe
rin tendensségben (püspökségben), őt pedig 1977-ben Szedressy Pál.

Szedressy Pál 1984. évi közlése szerint* egyháza 1948-ban olyan alkotmányt ka
pott, amely végre meghozta neki az annyira óhajtott államilag elismert felekezetek 
közé tartozást. Ekkor négy esperességből, 30 magyar, 5 szlovák és egy román gyüle
kezetből és mintegy 32.000 lélekből állt. ***

E beszámoló nem fejezhető be úgy, hogy számba ne vétessék a Trianon utáni nagy 
szervezőnek, Kirchknopf Gusztávnak sorsa alakulása.

1 9 2 2 . ja n u á r  3 1 -é n  a szász egyház elsőfokú szászsebesi fegyelmi bírósága megfoszt
ja Kirchknopfot kolozsvári állásától. Egyháza nem engedi fellebezni, hiszen már nem 
tagja a szász egyháznak. Előtte és utána a szász lapok állandóan becsmérlik és rágal-

* Jahrbuch des Martin Luther Bundes 31. 1984, 137.sköv.
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mázzák. Sok tárgyalás Kolozsvár és Szeben között. Minden békítő szándék hiábavaló. 
1 9 2 3 . s z e p te m b e r  1 7 -é n  kelt legfőbb fegyelmi bíróság az állásvesztést megerősíti.

Útlevél és személyi igazolvány elvonás. Rendőri figyelmeztetés, hogy a lakást 15 na
pon belül el kell hagynia. Illetékességét a városi tanács nem ismeri el. A nyomás elvi
selhetetlen. 1 9 2 3 .  d e c e m b e r  1 5 -é n  feleségével, négy gyermekével Magyarországra 
kitelepül. Raffay Sándor püspök Deák téri templomába hozza másodlelkésznek. Pré
dikáció közben veszti eszméletét és hal meg néhány óra múlva 1 9 3 0 .  m á rc iu s  9 -é n .

Élete útját, kálváriáját 1923. februárig báró Feilitzsch Arthur írta meg különös te
kintettel a szász egyház inkvizíciós eljárása B o s zo rk á n y p ö r  a  X X . s zá za d b a n  című ira
tában. Ugyanerről, de haláláig emlékezik Fritz László az aradi zsinat-presbiteri ev. 
szuperin tendencia előadó tanácsosa abban az emlékfüzetben, amit 1931-ben a Deák 
téri Luther Szövetség adott ki. Emlékezés vitéz Kendeh-Kirchknopf Gusztáv Dr. bá
nyakerületi lelkészre. A 8 méltató írás közül különös figyelmet érdemel Raffay Sán
doré. Nem hiszem, hogy valaha is ilyen bensőséges szeretettel, ellágyultan emlékezett 
volna bármely papjáról lelkésztársáról az inkább hűvös méltóságú püspök.
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A  R O M Á N  S Z O C IA L IS T A  K Ö Z T Á R S A S Á G B A N  L É V Ő  Á G O S T A I H IT V A L L Á S Ú  
E V A N G É L IK U S  S Z U P E R I N T E N D E N C I Á H O Z  T A R T O Z Ó  G Y Ü L E K E Z E T E K  M A

B r a s s ó i  eg y h á zm eg y e  
Apáca = Apaja
Bácsfalu = Baciu -  Orapul Sacele I.
Csemátfaló = Cematu -  Óraiul Sácele ül.
Hosszúfalu-Alszeg = Óraiul Sacele IV.
Hosszúfalu-Felszeg (Fűrészmező) = Óraiul Sacele V.
Türkös = Turchej -  Orajul Sácele II.
Barcaújfalu = Satu Nou 
Brassó = Brajov (2 lelkész)
Bukarest I. = Bucuresti x
Bukarest II. (román nyelvű) = Bucurejti
Halmágy = Halmeag jud. Fágáraj
Kiskapus = Cop^a Mica
Krizba = Crizbav
Marosvásárhely = Tirgu Mures
Oltszakadár = Sacadate
Pürkerec = Purcáreni
Sepesiszentgyörgy = Sfintu Gheorghe
Tatrang = Tárlungeni
Zajzon = Zizin
Zselyk = Jeica
Székelyzsombor = Jimbor

A r a d i  eg y h á zm eg y e  
Arad = Arad 
Butyin -  Butin +
Fazekasvarsánd = Olari 
Kolozsvár = Cluj Napoca x 
Mokra (Apatelek) = Mocrea +
Nagybánya = Baia Maré 
Nagykároly = Cáréi 
Nagylak = Nadlac +
Nagysemlak = £emlacul Maré +
Nagyszentmiklós = Sinnicolaul Miire 
Nagyvárad = Oradea 
Orsóvá = Orsóvá 
Pankota = PSncota 
Simonyifalva = Satu Nou 
Szatmárnémeti = Satu Maré 
Szapárliget = Jipari 
Temesvár = Timisoara x 
Vucova = Vucova +

Az x-szel jelöltek magyar-németnyelvű gyülekezetek 
a +-tel jelöltek szlovák nyelvű gyülekezetek



F E R D IN A N D  ISTV Á N

A mágia kísértése az egyházi gyakorlatban

A mágia az embernek az az örök törekvése, hogy az ember- és világfeletti (transzcen
dens) hatalomnak fölébekerekedve, azt a maga erejével lebirkózni igyekezzék. A val
lás viszont ennek éppen az ellenkezője: az embernek szabad meghódolása ama felső 
hatalom előtt, önmagának önként való odaadása annak szolgálatára. A babona szin
tén ama felső hatalom és az ember közötti viszony sajátos alakulása: lényege szerint 
ugyanaz, mint a mágia, de míg a mágia cselekmény, gyakorlat, kísérlet, addig a babo
na a mágia alján meghúzódó felfogás, nézet, világmagyarázat. A határvonal a kettő 
között elmosódik: a mágia mindenkor babonából sarjad ki, a babona pedig mint né
zet, mint magyarázat, gyakorta már-már tevékenységbe megy át. Mindkettő át meg 
átszövi a primitív ember egész életét, de téves volna azt hinni, hogy a felvilágosult, 
modern ember már teljesen megszabadult tőlük. Alig felismerhető módon, kifinomult 
formákban belopózik a kultúrember vüágába is, sőt még manapság is megjelenhetik. 
Beférkőzhetik az egyházi gyakorlatba: a Biblia használatának, a szentségek kiszolgál
tatásának gyakorlatába éppúgy, mint az igehirdetésbe, sőt a teológiai gondolkodásba.

Érdekes lenne felderíteni, hogy a mágia miképpen nyomulhat be a kultúra legfel
sőbb szféráiba; erre vonatkozóan -  csupán jelzésszerűen -  két példát említek. Az egyik 
a múlt század második felében dívó s nagyon elterjedt ún. monizmus szellemi áram
lata, mely a maga természetfilozófiáját, valójában természet-metafizikáját tudo
mányként próbálja kijátszani, egynek véve a természeti törvényt magával a 
természettel. Ennek az áramlatnak képviselői: Haeckel, Büchner, Vogt, Moleschot, 
Czolbe stb. elbizakodottságukban maguk nem vették észre, amit O. Spengler így álla 
pított meg róluk: „Kijelenthetjük, hogy az a népszerű hiedelem, melyet pl. Haeckel az 
atom, az energia, az anyag nevével kapcsol össze, a Neander-völgyi ember fetisizmu- 
sától lényegileg nem különbözött.”

Ismeretes, hogy Adynak mindegyik verscíme (beleszámítva a névelőt is) kivétel nél
kül három szóból áll. Ehhez a költő nagyon ragaszkodott. Hogy milyen nagy szerepe 
van a mágiában a hármas számnak s milyen jelentősége a számmisztikában, az köztu
domású.

1
Egyházunk -  más egyházakkal együtt sokat tett és tesz ma is azért, hogy híveink sa
ját anyanyelvükön az eredeti szöveghez minél hűbb fordításban olvashassák a Bibli
át. Ezért bibliaolvasó vezérfonalat, útmutatót is ad számukra. Igen elterjedt a 
Hermhuti Testvérközösség bibliai vezérfonala a Biblia naponkénti olvasásához (Lo-
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sung). Saját közlése szerint az ótestamentomi igéket egy, mintegy 1700 bibliai szöve
get tartalmazó gyűjteményből sorsolja ki. Az így kisorsolt bibliai helyekhez azután ki
válogatják a megfelelő újszövetségi párhuzamos igéket. Bármilyen fontosnak, sőt 
ajánlhatónak is tartjuk a Biblia olvasásának ezt a módját, észre kell vennünk, hogy 
mögötte és benne bizonyos mágikus vonás rejtőzhet vagy kísérthet, az ti. hogy a sors
húzáson keresztül Isten akarata érvényesül: ő mutatja meg, hogy mely napon mely 
szavát kell olvasnunk. Ennek bizonyossága olyannyira megnövekedhet némelyekben, 
hogy a „napi igéből” a bibliai bizonyságtétel mindenkihez szóló, igazi értelmétől el
szakadó, egyéni életükre szóló, napi utasítást olvassanak ki. Bármennyire hangsúlyo
zandó, hogy a bibliai igét saját életünkre kell vonatkoztatni, egzisztenciálisan kell 
értenünk a tu a  ré s  a g itu r  (rólad van szó) elve alapján, mégis meghúzódhatik e mögött 
az igyekezetünk mögött egy bizonyos mágikus hajlam, nevezetesen az, hogy próbá
lunk Isten igéje fölébe kerekedni annak elegyéniesítése folytán, elszakítva, elvonat
koztatva azt, ami belőle nekünk szól, attól, ami mindenkinek szól, s figyelmen kívül 
hagyva azt, ami belőle a mába szól, és elválasztva attól, ami belőle a múltban is szó
lott s a jövőben is szólni fog. Ez éppen a fordítottja annak, amidőn az igét önmagunk
tól függetlenül, általános elvvé fokozzuk le, anélkül, hogy azt valamiben is önmagunkra 
vonatkoztatnánk. Mind a két irányban mágikus hajlandóságunk nyilatkozik meg. Az 
erre figyelmeztető szó megszívlelése s önmagunk vigyázása emberi természetünk gra
vitációjával szemben mindig időszerű marad.

Dosztojevszkij özvegye emlékirataiban jegyezte föl, hogy mikor a nagy orosz írót 
élete folyamán kétségek gyötörték s nem tudott határozni, felütötte f egyházbeli Bib
liáját s a véletlenre bízta, hogy hol lapozza fel. Az így legelőbb megpillantott versből 
vélte kikövetkeztetni s eldönteni Istennek neki szóló s éppen akkor megteendő akara
tát. Közvetlen halála előtt is kérte feleségét, olvasson fel így valamit az evangéliumok
ból. Máté evangéliuma 3,14. versét hallván: „Engedj most, mert így illik nekünk 
minden igazságot betöltenünk.” azt mondta feleségének: „Engedj most! -  ez azt je
lenti, hogy meghalok.” Szinte csodálkozunk azon, hogy ez a világirodalmi rangú író s 
egyben mély gondolkodó ilyen primitív s mágikus módon is használta a Bibliát. Azt 
az Újtestamentumot, melyet szibériai fogsága elején kapott azoktól a kegyes asszo
nyoktól, akik az 1825-i ún. dekabrista felkelés után a Szibériába száműzött férjüket 
követték s amely egyedül engedélyezett könyv volt a fegyházban. Ebből merített lelki 
erőt a fegyház szenvedéseinek elviselésére; ebből tanította olvasni egyik fegyenctár- 
sát, aki egy ízben ellopta tőle, hogy eladja s az árán italt vegyen magának. De mivel 
látta, hogy az író nagyon búslakodik miatta, önként visszaadta neki. Ezt az Újtesta- 
mentumot azután egész életén át olvasta s végül fiának hagyta örökségül.

2
Mágikus gondolkodásmód kísérthet akkor is, ha nem vesszük kellőképpen tekintetbe 
a Hegyi beszédnek ezt az intését: „Ne adjátok azt, ami szent, az ebeknek, se gyöngye
iteket ne hányjátok a disznók elé, hogy meg ne tapossák azokat lábaikkal s néktek for
dulván, meg ne szagassanak titeket” (Mt 7,6). Az, „ami szent”, itt az áldozati állat 
húsára vonatkozik: a legnagyobb megbotránkozást váltotta ki ugyanis az, ha az áldo
zati állat húsát a kutyák elé vetették. Az intés második felével kapcsolatban Jézus pél
dája álljon előttünk, aki a keresztfán az egyik latorhoz bíztató reménységgel szólt, de 
a másik latornak, aki gúnyolta őt, nem szólt semmit. Bár hallotta őt is, de vele szem
ben hallgatott. Pilátussal s a főpappal szemben is eleinte hallgatott, az utolsó vacso
rán Júdást a legkisebb szemrehányással sem illette; a feltámadott Jézus nem mutatta
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meg magát a farizeusoknak, csak a tanítványoknak, a hinni akaró, de nem tudó Ta
másnak is. Jó, ha mindezt figyelembe véve, meggondoljuk, hogy Isten igéjével a lel
kész nem szólhat temetési szolgálata alkalmával a halotthoz, aki azt már nem hallja, 
hanem az ott lévő gyászolókhoz, a gyülekezethez. A temetésen gyakran szót kémek 
„vüági szónokok” is, a halott barátai, munkatársai nevében. Szinte valamennyi eset
ben ők a halotthoz beszélnek, van úgy, hogy megszólítják, néha még magázzák is, pol
gári hivatala vagy rangja szerinti megszólítással. Ők ezt megtehetik, hogy a halotthoz 
szólván, az élők értsenek belőle, de az egyház embere Isten igéjével nem szólhat a ha
lotthoz, az ájultakhoz, a részegekhez, a kábítószerrel narkózisban lévőkhöz sem. To
vábbá Isten igéje nem szól a közületekhez, szervezetekhez, hanem mindig 
személyekhez, akik azt hittel megragadhatják. Isten igéje nem ex opere operato, azaz 
mágikus módon hat, mint ige a benne levő értelembe belealázkodó Szentlélek által. A 
hívő ember, az emberi személy Istennek nem automatája, hanem gyermeke. Mikor 
erősen hangsúlyozzuk, hogy Isten igéje értelmes emberi szó bizonyságtételében szól 
hozzánk személy szerint, ugyanakkor meg vagyunk arról győződve, hogy Isten igéjé
ről bizonyságot tevő értelmes beszédünkben az értelem nem Isten fölébe kerekedni 
akaró, kérkedő, gőgös emberi értelem immár, mely mágikus módon a magunk logiká
jának erejével tudná vagy igyekezne Istent kényszeríteni, illetve őt a maga ígéreteivel 
megkötözni. Pl. Isten megbüntethet minket külső csapásokkal is, de azt nem lehet mon
dani, hogy minden minket ért külső csapás büntetése Istennek. A negyedik parancso
lat teljes kifejezése szerint így szól: „Tiszteld apádat és anyádat, hogy jó legyen dolgod, 
és hosszú életű légy a földön.” De megfordítva nem áll, hogy akinek jó a dolga és 
hosszú élete van e földön, az tisztelte apját és anyját. Egzakt logikánk szerint ha A 
egyenlő B-vel, akkor B is egyenlő A-val. Erkölcsi és vallási bizonyságtételekben felet
te állunk ennek a földhöz ragadt, alacsonyabb rendű értelemnek. Az egyház tanító 
szolgálata nélkül, magukra hagyatva hívek gyakran esnek áldozatul a mágikus gondol
kodás lappangó kísértéseinek. Például lelkipásztori szolgálatom során találkoztam 
olyan buzgó hittestvérrel, aki így szólt: Isten mindenható, ezért ő meg tud gyógyítani 
engem, tüdőbeteget, orvos és gyógyszer nélkül is, ezért nem gyógyíttatom magam. 
Hogy Isten mindenható és meg tud gyógyítani így is -, ez egyfelől igaz, de én nem ír
hatom elő neki, hogy csak Uyen formában fogadom el tőle a gyógyítást, én nem szab
hatom ezt meg neki, mert az orvos és orvosság által is tőle kapom a segítséget, s neki 
tartozom hálával érte. Az illetőben megrögződött már ez a kegyes tévhit, s belehalt 
betegségébe idejekorán. Maga is azt hitte, mások úgy vélték, hogy példamutató, nagy 
hite volt, holott a mágia kifinomult kísértésének esett áldozatul, megtévedt következ
tetésének levonásával. A mágia kifinomult formáinak észrevevésére, felismerésére és 
idejében való leküzdésére nem elég a kegyesség s a jó igyekezet, hallgatnunk kell egy
házunk tanítására, hitvallásaira, igénybevéve az egyház lelkipásztori szolgálatát.

3
A szentségek kiszolgáltatása szintén rejthet a gyakorlatban mágikus vonatkozásokat. 
A gyermekkeresztséget szokta érni az a vád, hogy voltaképpen mágikus szertartás, 
mert nincs meg benne a szentséget befogadó hit, ami a felnőtt keresztény keresztelé
sekor megvan, de a csecsemőnél még hiányzik. Alaptalan ez a vád, hiszen a szentség 
Isten cselekvése általunk: ige tárgyi formában, amelynek nem feltétele az ember ma
gatartása, amelynek nincs emberi feltétele. Ugyanúgy az úrvacsora is Isten cselekvé
se, és az is Krisztus testét és vérét veszi magához, aki azt méltatlanul, bűnbánat és hit 
nélkül veszi magához. Egyházunk állhatatosan kitart a szentségek objektivitása mel
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lett, hitvallásaink értelmében. Mindazáltal, ha nincs is emberi feltétéle Isten cselek
vésének a szentségek kiszolgáltatásában, egyházunk nem tartja mellékesnek -  ha nem 
is feltételnek -  az igének, a tárgyi igének: a szentségeknek a befogadását. Ezért érthe
tő, hogy a keresztséget a keresztszülő s gyakran a gyülekezet jelenlétében, az isten - 
tisztelet keretében végzi; az úrvacsora kiosztása előtt pedig a bűnbánat s bűnvallás 
során, annak hittel való befogadására vezet. Betegágyon is kiszolgáltatja az úrvacso
rát, amíg a beteg világos öntudatánál, eszméleténél van, de akkor már nem, ha eszmé
letlen, vagy ha a kiszolgáltatás közben elveszti eszméletét. Akkor megszakítjuk a 
kiszolgáltatást s csak imádkozhatunk felette. Az úrvacsora ugyanis nem halotti szent
ség. így járunk el akkor is, ha a körülálló hozzátartozók annak folytatását, befejezé
sét kérnék. Nem tartjuk szükségesnek az úrvacsorái kenyér (ostya) és bor megőrzését 
a cselekmény után, mert azok nem magukban, hanem csakis az igével kapcsolatban 
részei a szentségnek. A kehelyben fennmaradó bort ezért megihatják, akár a lelkész, 
akár a szolgálatot segítő személyek, vagy illő módon eltávolítják, pl. virágos cserép 
földjébe öntik ki. Ilyen módon még az árnyékát is távoltartjuk a mágiának, s ha az 
mégis valamilyen formában belophatná magát egyházunknak valamely gyakorlatába, 
megalkuvás nélkül le kell küzdenünk azt.

4
A harang szava istentiszteletre hívja a híveket, mégpedig mind nyilvános, közösségi, 
mind magánistentiszteletre. Temetés alkalmával is istentiszteletre hív: a koporsónál 
tartandó gyász-istentiszteletre. Híveink szóhasználatában gyakran megcsúszik a fenti 
helyes értelmezés a halottnak való, a halott emlékére, halála évfordulójára, vagy éppen 
a halott tiszteletére való „kiharangozás” irányába. Azt, amit Isten tiszteletére szoktunk 
tenni, amivel Istentiszteletre szoktunk hívni, az emberre visszük át. Kérdés azonban, 
hogy fenntartható-e a gyakorlatban a fenti elv, a harangszó istentiszteletre hívó értel
mének kizárólagossága. Már a harangokon szokásos régi felirat: „vivos voco, mortuos 
plago, fulgura frango” -  mely Schillernek Dal a harangról c. híres költeményének mot
tója („az élőket hívom, a halottakat megsiratom, a villámokat megtöröm”) -  átlépi ezt az 
elvet. Napjainkban a társadalmi temetések alkalmával kérni szokták a harangok hasz
nálatát, sőt igénylik, mert -  mint mondani szokták -  abban a harangban az illető halott - 
naks ahalott elődeinek anyagi áldozata van benne, ezért jogos. Volt viszont eset rá, hogy 
a lelkész beleegyezett a harang meghúzásába, de a párttitkár letiltotta azt. Általánosan 
meghonosodott nézet lett már egyházunkban, hogy amint a templomot ishasználhatjuk 
kivételesen gyűlések, ünnepélyek, hangversenyek céljára, úgy a harangok is megszólal
tathatók kivételesen egyéb alkalmakkor is. Arra kell csupán vigyázni, hogy a mágiának 
még az árnyéka se férkőzzék a harangok használatához.

5
A kultúra kezdetén az egysejtű lényhez volt hasonlatos: nagy területei, a tudomány, 
a művészet, az erkölcs, a világnézet stb. bontakozatlanuí még, a vallásban húzódtak 
meg, s csak fejlődése folyamán különültek el egyre inkább, végül legmagasabb fokán 
-  egymástól elválva, de el nem szakadva -  autonómokká lettek. Ez azt jelenti, hogy 
nem szabad az egyik területéről közvetlenül, öntörvényűsége figyelembevétele nélkül 
átmenni, áthatolni, a másikba, mert ezzel nemcsak lefokozzuk, elmásítjuk a kultúrá
nak azt a területét, amelybe így behatolunk, de álformák, hibrid formák jönnek létre. 
A primitív ember észlelte, hogy ha fúj a szél, a fák ágai mozognak. Mágikus hiedelme 
szerint mozgatni kezdte a fák ágait, hogy ezzel szelet idézzen elő. Az ok és okozati
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összefüggést megfordította: az okozatot vette oknak. Teurgiának nevezzük a mágiá
nak azt a formáját, mely kényszeríteni akarja a felső hatalmakat az embernek való 
engedelmességre. A primitív ember vesszővel megveri házi isteneinek bálványszobra
it, hogy kedvező időjárást adjanak.

Az előbbi példában a szél fújásának az ágakra való áttevődését, illetve ennek látá
sát, mely csírájában a művészi szimbólumot rejti magában, a primitív ember ismeret
nek, tudásnak vette; így is mondható: a művészetet tudománnyá, alkalmazott 
tudománnyá, technikájává tette. Ugyanezt teszi a kultúrember is, mikor a tudomány 
autonómiájának figyelmen kívül hagyásával a tudomány jel- és jelképrendszerét egy
nek veszi a természettel magával. A második példában a primitív ember engedelmes
ségre akarja kényszeríteni bálványisteneit azzal, hogy megveri őket, azaz erőszakos 
cselekedetével. Ugyanezt teszi a kultúrember is, amikor társadalmi, világnézeti prog
ramot ír elő, meghatározott cselekedetként, a keresztény egyháznak. Nem véve figye
lembe, hogy a kereszténységnek nincs, nem lehet sem társadalmi, sem vüágnézeti 
programja, s ezt éppen a lutheri kereszténység hangsúlyozta leginkább a történelem 
folyamán. A kereszténység ugyanis mindegyik társadalmi, világnézeti rendszerrel 
összefér, amíg az relatív fokon marad, azaz nem lesz bálvánnyá -, de egyikkel sem fér 
össze, illetve mindegyikkel harcolni kényszerül, ha az már abszolúttá lett, azaz bálvá
nyosodon. Az egyház küldetése univerzális, a keresztény hitből mindig cselekedet jő, 
de szabadon jön, azaz nem lehet előírni, megszabni, hogy mikor, kinél, milyen csele
kedet jöjjön a hitéből, cselekedete nem uniformizálható.

Hogy a mágia a kultúra legmagasabb fokán is kísérthet, az a fentiekből nyilvánva
ló. Hogy egyházunk gyakorlatában is megfoganhat s ha nem vigyázunk, lábrakap és 
megrögződhet azt tán sikerült kimutatnom. Lehet, hogy más egyházak más gyakorla
tában méginkább kísért, sőt fellelhető. Azoknak a vigyázása, ébersége szintén nagyon 
kívánatos. Mi azonban a magunk háza előtt akartunk söpörni.

H o z z á d  kiáltok, Is te n e m . M agam ra m arad tam , d e  te  e l n e m  hagysz. K ishitű vagyok, d e  te  m e g 
se g íte sz . B en n em  k e se r ű sé g  -  nálad a tü re lem . A  te  útjaidat é n  föl n em  fo g o m , de  te  tu d o d , mi 
az é n  u tam .

Dietrich Bonhoeffer (1 9 0 6 -1 9 4 5 )

U r a m , te  tám ogatsz  a b b a n , hogy m u n k á m a t jó  végre v igyem . T etsz e tt  n ék ed , hogy m in d en n ek  
k itű zzed  a célját. A  te r m é sz e te s  e m b eri k ép esség n ek  m agad  vagy p á rtfo g ó  ura. A k arod  az  e m 
beri tev ék en y ség e t é s  k é sz  vagy, h o g y  a z  e szk ö zö k et is az  e m b e r  k e z éb e  add . N appal s éj idején  
egyarán t hálát ad u n k  n é k e d  alázatosan .

Kolumbusz Kristóf (1 4 5 1 -1 5 0 6 )  után

U r u n k , Istenünk! S z e re te tt  F iad ban , a m i U ru n k  J ézu s K risztusban n em  kisebbet a já n d ék o z 
tál n ek ü n k , m int ö n n ö n m a g a d a t m in d en n el együtt, am i a tiéd . M agasztalunk, hogy é le th o sz -  
sz ig lan  v en d ége i le h e tü n k  k egye lm ed  asztalának. F ogad j úgy, am in t vagyunk. Á llíts talpra  
m in k et gyöngéket. B ő sé g e d b ő l ga zd a g íts  m inket szeg én y ek et.

Barth Károly (1 8 8 6 -1 9 6 8 ) Scholz László fordítása



H A F E N SC H E R  K Á R O L Y

Protestantizmus?

A kérdőjelet nemcsak én teszem a drága értékeket tartalmazó szó után: protestantiz
mus. Sokak számára -  akiknek pedig éppen szívügyük -  ott a kérdőjel. Nem a szkep
szis, hanem a teológiai becsületesség veti fel a kérdést és a kérdések özönét: mi is a 
protestantizmus ma, s a 20. század végén? A II. vatikáni zsinat után? Az izmusok ára
datában? És mi itt Magyarországon? Múltja volt, a jelenben még él, de van-e jövője? 
Egyszerű gyűjtőnév, különböző felekezeteket magába foglaló kategória, vagy ennél 
több: szellemiség, mentalitás, életforma?

N y ito tt  k é rd é s  ez. Soraimmal nem kívánom lezárni. Szerénytelenség lenne azzal az 
igénnyel fellépni, hogy mindenestől megválaszolom.

P r o v o k á ló  k érd és. Nem hagy nyugtot. Zavarba ejt és állásfoglalásra késztet. Kihív
ja gondolatainkat és szavainkat.

M e g b o trá n k o z ta tó  k é rd é s . Szabad-e feltenni egyáltalán? „Hát már ez is lehet kérdé
ses? Mit szólnának ehhez őseink? Hithősök, gályarabok, protestáns példaképek, hű
séges eleink becsületébe gázolunk?”

T e o ló g ia i kérd és. Nem teológusok, szabatos definíció nélkül is, magától értetődően 
beszélnek protestáns lelkiségről, mentalitásról, magatartásról, lét és életformáról, ha
tásról. Éppen a teológusok bizonytalankodnak?

M e g v á la s z o la n d ó  k é r d é s . Nem lehet tabutéma, amiről nem illik vagy nem szabad be
szélni. Még akkor is meg kell kísérelni a válaszadást, ha egyszerre nem megy, ha egy 
évtizedre való feladatot jelent is a 20. század végén a Diakonia folyóirat számára is.

A la p v e tő  k érd és. Indításunk tisztázása nélkül bármihez nehéz hozzászólni. Kellő ko
ordináta rendszer nélkül képtelenek vagyunk elhelyezni a jelenségeket. Bizonyára 
akad a jelen esztendőben is, 1989-ben, izgalmasabbnak tűnő kérdés egyéni és társa
dalmi napi életünkben, de ez nem jelentheti azt, hogy ezt a kérdést a protestantizmu
son belül ignoráljuk, elhallgassuk, megkerüljük. Ez a kérdés él és feleletre vár.

1967-ben, homiletikai disszertációmban a mai teológiai helyzet feltérképezése köz
ben és a teológiai pluralizmus bemutatása után ezt írtam: „Mai teológiai gondolkodá
sunkban az evidenciák lettek problematikussá. Nem részletkérdéseket, hanem 
alapkérdéseket kell újra végiggondolnunk és kifejeznünk a mai kornak megfelelő nyel
ven (nemcsak a szavak összeségét, hanem a gondolatformát is értjük nyelven). Az egy
ház gyakorlati életéből tudjuk, hogy ma nem felépítményünket, hanem az alapot 
kérdőjelezik meg legtöbben. Nem az a baj, hogy híveink nem tudnak utánunk jönni 
szép csapásainkon, hanem az, hogy el sem tudnak indulni. Ma nem részletkérdések iz
gatnak embereket, nem a nüánszok, hanem teológiai axiómáink. Nem az a kérdés, hogy
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milyen a gondviselő Isten a 20. században, hanem, hogy van-e? Nem az a kérdés: mi
lyen legyen a modem egyház, hanem kell-e egyáltalán? Nem az: milyen legyen az ige
hirdetés, úrvacsorái liturgia, hanem kell-e? A neuralgikus pontok: a régebbi 
evidenciák: A „meg van írva” nem érv többé; a kánonkérdés nem evidens; az Ige, vagy 
Kijelentés kérdése nem problémamentes. A tekintély kérdése elbizonytalanodott. Mi 
a végső tekintély a protestantizmusban: a Biblia? a ló . századi hitvallási iratok? egy- 
egy világszervezet? vagy a napi praktikum? Mai kérdésünk csírájában ott volt több, 
mint 20 éve bennem. Ennek az évnek az elején a szerkesztővel folytatott hosszas be
szélgetés, néhol heves vita során érlelődött meg bennünk a kérdés cikké formálásának 
gondolata. Ez év júniusában a Magyar Protestáns Közművelődési Egyesület teológiai 
szakcsoportjának alakuló ülésén egyik referensként erről a kérdésről kellett vitabeve
zetőt tartanom. Dr. Szűcs Ferenc református teológiai tanár és dr. Szigeti Jenő a Sza
badegyházak Tanácsa akkori elnöke társaságában. A kirobbanó vitában nyilvánvaló 
lett, hogy a kérdés valódi kérdés, élő kérdés, szólni kell róla.

Félreértés ne essék! Nem a protestantizmus sírbatételéről van szó. Még posztpro
testáns korról sem szívesen beszélek, mint kitűnő írásában Zahrnt (Die Sache mit 
Gott). Nem temetni akarom a protestantizmust, hanem becsületesen megérteni, meg
élni, és másokkal megértésre és egyetértésre jutni a protestáns közösségben.

A  p ro b le m a tik u s  k é rd é s  k i te r je s z té s e

Sokféleképpen lehet közelíteni a kérdéshez kétségtelenül. Itt a közelítésen is hangsúly 
van. A valóságot mindig csak közelíteni tudjuk. Szavaink vagy képleteink sohasem 
tudják teljességgel megragadni a valóságot, ezt teológusoknak is ma szerényen be kell 
vallani ahhoz, hogy hitelképesek legyenek. Témánkban:

-  Statisztikailag: a kereszténységnek jó egynegyede a protestantizmus.
-  Fenomenológiailag: protestáns jelenség kétségtelenül van.
-  Históriailag: a ló . századtól, közelebbről a speyeri Birodalmi Gyűléstől (1529) is

meretes ez az elnevezés.
-  Dogmatikailag: mit tanít a protestantizmus? A Szentírás prioritása, hit által meg- 

igazulás stb.
-  Etikailag: a hitből folyó új élet új erkölcsöt is jelent.
-  Ökumenikusán: az Egyházak Világtanácsa keretében tömörülő felekezetek jó ré

sze (az ortodoxon kívül). A római katolikus felekezeten kívül álló keresztények egy ré
sze (kérdés az evangélikálók, fundamentalisták, lausanne-iak helye).

Erezzük, hogy ezek a megközelítési módok részigazságokat tartalmaznak, de nem 
ölelik át az egész választ.

A  II. V a tik á n i z s in a t  ó ta  az egész protestantizmus kérdés elé került: van-e létjogo
sultsága a protestantizmusnak, ha a 16. századi kritika megfogant és a kérdések jó ré
sze teljesült? Ismeretes egy gyűjtemény Hampe szerkesztésében. Címlapján Luther és 
XXIII. János egymás mellett. Címe magyarul: Az ellenreformáció vége? Már a könyv
ben megpendítik a gondolatot: nem jelenti mindez azt is, hogy üyen címen is lehetne 
gyűjteményt írni: A reformáció vége?

A kérdés elkerülhetetlenül a  ró m a i k a to lic izm u ssa l s ze m b esü lv e  fogalmazódik meg. 
Az ortodoxiának nincs igazán antennája a reformáció ügyéhez, a protestantizmus kér
déséhez. Tanítása változatlanul tiszta (orthodox), gyakorlata hibátlan (orthopraxis). 
A katolicizmussal viszont állandó kihívást jelentünk egymás számára. K. Rahner így
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ír:„Az evangélikus kereszténység valóban hozzátartozik saját történelmi létezésünk
höz, nem térhetünk ki előle, puszta létezésével kérdést intéz hozzánk.” -  ,A  16. szá
zadi reformáció kereszténysége és a belőle származó valódi kereszténység valódi 
egzisztenciális kihívást jelent számunkra.” Ugyanezt el lehet mondani fordítva is, pro
testáns oldalról a mai katolicizmussal szembesülve. Mit jelent ma protestánsnak len
ni?

Magam számára is jelentős kérdés ez, mint ahogyan minden gondolkodó protestáns 
ember számára az. Hogy mit jelent evangélikusnak lenni, könnyebben meg tudom ha
tározni, mint a protestáns voltomat. A válasz nemcsak elvileg, elméletüeg, de egzisz
tenciálisan is érdekel.

Megkérdőjelezhető természetesen, hogy akár a római katolicizmus, akár a protes
tantizmus önmagában lehet-e teljes kereszténység. Egyik a másikat szükségszerűen 
tagadja, megsemmisíti, vagy kiegészíti? Önmagában minden részegyház csonka, tor
zó, egyoldalú. Csak komplementárisán nézve egész a kettő. Ugyanannak az éremnek 
két oldala. Wilhelm Stahlin írta: ,A  római katolikus egyház katolicitása hátráltatja a 
katolicizmust, és azonnal hozzáfűzöm: ugyanúgy, mint a protestantizmus tagadja az 
egyház katolicitását.”

Meggondolkoztató, hogy n em  te o ló g u so k  n á lu n k  a protestantizmus kifejezést érte
ni látszanak, magától értetődő módon használják, alkalmazzák, amint erre utaltam. 
Kérdésem: vajon, ha definiálni kellene, vagyis tudatosítani a protestáns életérzést, mi
lyen meghatározás születnék? Nem térhetnek ki előle. Ezzel segítenek nekünk, de se
gítenek önmaguknak is.

Külön színt ad a kérdésnek, hogy M a g y a ro rszá g o n  vetjük fel. Kik számítanak pro
testánsnak? Kik vállalják ezt a kategóriát? Evidens-e, hogy nálunk anélkül, hogy az 
Ökumenikus Tanács tagjai lennének az unitáriusok protestánsnak számítanak? Ez 
olyan kérdés, mint például az anglikánoknál a high church irányzat nem akar protes
táns lenni. Minden kis egyház a szabadegyházi kategóriában vállalja-e a protestáns 
jelzőt? Fel kellene ezt mérni. Olyan kérdés ez, mint az Egyesült Államokban a 250 
nem rk. felekezet egyszerűen nem protestáns? Vagy a skandináv egyházakban, jelesül 
a svédeknél a protestáns szó nem is ismeretes. Vagy protestáns-e a Délindiai Egyesült 
Egyház minden tagegyháza (CSI)?

Mitől és miért protestáns minden n e v e s  teo ló g u su n k  a 20. században? Adolf Har- 
nack a századforduló szellemóriása a Humboldt egyetemen, vagy Karl Barth Basel- 
ben, Bultmann, Tillich, Bonhoeffer, Thilicke, vagy éppen az úgynevezett 
konfessionalisták protestánsok-e: Sasse, Eiert, Althaus, Nygren, Aulén, Berkhoff stb.?

Mitől és miért protestáns s o k  költő , író, p o lit ik u s  n á lu n k ?  Kossuth, Petőfi, Ady, Né
meth László, Weöres Sándor, vagy a németeknél: Goethe, Lessing, Herder, vagy 
Planck, Weizsäcker, Heisenberg stb.?

H o g y a n  lá tn a k  m in ket k ív ü lá lló k ?  Mi a protestáns jelleg rajtunk? Kereszténységen 
belül: ortodoxok, rómaiak. Vallásokon belül: zsidók, mohamedánok, hinduk, buddhis
ták... miben érzékelik protestáns voltunkat? És mit mondanak filozófusok: marxisták, 
egzisztencialisták?

M it m o n d u n k  ö n m a g u n k ró l?  végignéztem néhány dogmatikát, egyáltalán nincs 
egyetértés. W. v. Loewenich, Trillhaas, Tillich stb. véleménye nagyban különbözik, de 
evangélikus hitvallásosokat éppenúgy, említhetnénk, mint kyperiánusokat (szigorú 
holland reformátusok), és magyarokat is: a kyperiánus Sebestyén Ernő a pesti refor
mátus teológiai fakultáson, az ökumenikus gondolkozású, hozzánk hitben közelálló 
református Victor János, a hitvallásos evangélikus néhai Prőhle Károly stb.
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Miért van az, hogy nem alakult ki p r o te s tá n s  f i lo z ó f ia ?  mint például a rk. tomizmus 
vagy az űj tomizmus. A PaulusgeseÜschaftban marxistának könnyű volt rómaiakkal 
szót érteni (Garaudy szerint), de mi protestánsok megfoghatatlanok maradtunk szá
mukra. X

Van-e tényleges hatása a protestantizmusnak a népi, nemzeti, gazdasági életben? 
Miért rekedt meg a protestantizmus Európában a történelmi Magyarország határai
nál?

Vajon nem úgy tudna-e beszédbe elegyedni a különböző izm u so k k a l a protestantiz
mus, hogy magát is egy izmusnak, azaz tulajdonképpen ideológiának deklarálná. így 
könnyebben lehetne tisztázni ilyen területeket: Protestantizmus és marxizmus (vüág- 
viszonylatban nem lefutott téma!) Prot. és egzisztencializmus (nem Pascaltól, hanem 
az evangélikus Kierkegaardtól indulva ki), Prot. és personalizmus (Bergson), Prot. és 
szekularizmus (nem szekularizációs, hanem annak tudatos ideológiája), Prot. és nihi
lizmus (nem politikai, hanem filozófiai kategória).

Nem képzelhető el egy é le ts ze rű  m e g k ö ze líté s e i Vagyis nem akkor derül-e ki mi a 
protestantizmus, amikor valami közös feladatot kell megoldani, tehát egy bizonyos 
mozgásban, annak irányában definiálható? Másként: ha egy-egy témáról kell nyilat
kozni, állást foglalni, úgy világosodik meg a protestáns mentalitás: közerkölcs, csalá
di élet, munkamorál, környezetvédelem, kultúrális, művészeti feladatok terén.

Elég-e a n e g á c ió , a tagadás ami oly gyakori, túlegyszerűsített válasz kérdésünkre: 
azért vagyunk protestánsok, mert nem vagyunk katolikusok. Ex mere negativis nihil 
sequitur, amit szabadon így fordíthatunk: csupa tagadásból nem lehet megélni, vagy 
állandó kritika még nem elég az aktív élethez.

Ezeket a kérdéseket legjobb lenne elhallgatni, megkerülni, tabuként kezelni. Szerin
tem itt az ideje, hogy válaszoljunk azokra.

V á la s z a d á s i k ísé r le t

Az a protestantizmus, ahol a S o lu s  C h ristu s, egyedül Krisztus, alapelvként érvénye
sül. A négy ismeretes protestáns alapelv egyike ez, de kiemelten és teljes elsőbbséget 
élvezve a másik három előtt. A S o la  sc r ip tu m , egyedül a Szentírás ma máshogy hang
zik a rómaiakkal konfrontálva, mint a 16. században. Csak fanatikus protestánsok be
szélnek a rómaiaknál leláncolt Bibliáról. Gyülekezeteik kegyességi életében csakúgy, 
mint a teológiai kutató és publikáló munkájukban a Szentírásnak megbecsült helye és 
szolgálata van. A S o la  f ü le , egyedül hit által való megigazulás, szintén nem sajátítha
tó ki. Az igazságok hierarchiájában a hitnek -  fides és fiducia értelmében egyaránt -  
előkelő szerepe van. (Fides: az értelem hódolata a titokzatos Ismeretlen előtt. Fiducia: 
egzisztenciális bizalom Istenben.) A S o la  g ra tia , egyedül kegyelemből, tanítását el tud
ják fogadni, sőt a „hathatós kegyelem” tanításával protestáns hiányt is pótolnak, s a 
passzivitástól kímélnek meg.

A Solus Christus, mint abszolút tekintély térben, időben minden véges valóság fe
lett: ez a protestáns hittartaiom legjelemzőbbje és legátfogóbb érvényű tanítása. Ne
uralgikus pontokon (mariológia, áldozat fogalom, pápai primátusság stb.) itt érzünk 
eltérést. Itt jelentkezik szinte magától értetődően a protestáns kritikai hang. Ezt a kö
zéppontot nemcsak mint kritikai alapelvet látom fontosnak, hanem egyfelől tényleges 
kristályosodási pontnak tekintem az egész protestantizmusban, másfelől aktivizáló al
kotó erőnek is. K r is tá ly o s o d á s i  p o n t ,  vagyis nem megszégyenítő redukció, túlegysze-
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rűsítése a dolgoknak, eszméknek, életstílusnak, hanem tényleges kristályosodási pont, 
amiben sűrítve benne van minden, ami lényeges a protestantizmusban. Itt találkoz
hatnak olyan teológusok, mint a zseniális liberális Harnack, a századforduló legtekin
télyesebb teológusa, a Jézus-életrajzzal csődöt mondott A. Schweitzer, az ige 
teológiáját meghirdető Barth, a mítosztalanításával segíteni akaró Bultmann, a filo
zófiai nyelven beszélő, a Krisztusban új létet hirdető Tillich, a nagykorúságot komo
lyan vevő Bonhoeffer, az újra Jézus életét kutató Stauffer, az életet vándorlásnak 
tekintő és a reménységre bíztató Moltmann. Más és más hangsúllyal, más és más tó
nusban, de lényegében Jézus Krisztust látva a középen, létrejöhet a találkozás. Ugyan
így a felekezetek is a protestantizmuson belül: a Krisztus révén felszabadult 
hilaritásban (derű) élő evangélikusok, a Krisztus miatt Otestamentumot szerető fe
gyelmezett reformátusok, a legjobb puritán örökséget hordozó szabadegyháziak eb
ben egyek lehetünk. Ez a protestáns lényeg: Róla tanúskodunk (Pro-testo nem 
tiltakozást jelentett eredetileg!). A protestantizmus, a reformáció népe életgyakorla
tával is ide akar visszamenni: ecclesia semper reformari debet, az egyházat mindig re
formálni kell és a teológiája is reformálásra szorul. Nem anulla pontra redukál, hanem 
erre a kristályosodási pontra. A Solus Christus visszavezethető nemcsak Pál híres hit
vallására: „Más fundamentumot senki nem vethet azonkívül, ami vettetett, mely a Jé
zus Krisztus” (1 Kor 3,11-13), hanem a jézusi „Én vagyok” mondásokra, amelyekben 
Jézus szakrális stílusban kijelenti páratlan voltát: ő az Ú t (nem egy az utak közül), ő 
az Ig a z s á g  (a valóság értelmében egy pluriform világban is), ő az E le t (bővölködő, ide
ig- és örökkévaló). E kristályosodási pont közelében, a kritikai érvet már ismerve gya
korolhatunk „protestáns” kritikát bármi felől. Minden más, a protestantizmusban 
megtalálható érték járulékos jellegű ehhez a lényeges elemhez képest. Ez a Krisztus
hoz kötöttség jelenti a szabadságot minden másra, sokszínűségre, tágölelésű életre. Az 
őbenne való részesedés, ajándékaiban való tevékeny részvétel teremti meg az egyház, 
a gyülekezet közösségét is minden időben.

Krisztus egyedül aktivizáló teremtő Ura népének. A protestantizmusnak is van 
misztikája nemcsak a rómaiaknak. A Krisztussal való közösség misztérium, titok. Pál 
apostol egyik kulcsszava az en  C h risto  kifejezés. Krisztusban, őbenne van ismeretünk: 
világról, önmagunkról, Istenről éppen úgy, mint új életünk is Krisztusban való lét. Ezt 
a Krisztusban való új létet minden protestáns felekezet, a maga módján, kegyességi 
formái között nemcsak ismeri, de meg is éli.

Ez a Solus Christus tanításra való összpontosítás, mint protestáns összekötő ismérv 
más és más formában teológusoknál újra meg újra előkerül. Három példát említek, a 
keret nem tesz többet lehetővé.

N é h a i P rő h le  K á ro ly  tusakodik a protestantizmus meghatározásáért, elveti a koráb
ban szokásos alaki és anyagi alapelvet. Alaki: a Szentíráshoz ragaszkodás. Anyagi: a 
hit általi megigazulás. Saját véleményét így fejezi ki: „Hűség a kereszténység eredeti 
tiszta lényegéhez. Kezdettől fogva megvolt a törekvés, hogy zsidós és pogány tévta- 
noktól és gyakorlattól meg kell óvni az egyházat és vissza kell térni eredeti lényegé
hez”. Luther a hierarchia a főpapi uralom égbekiáltó bűnei hatása alól akarja 
visszavezetni az eredeti lényeghez egyházát, és életújulást hirdet az újra felfedezett 
evangéliumban.

T ill ic h e t teológus hallgató kora óta érdekelte a protestantizmus lényege, amint ma
ga írja ezt (a Die protestantische Ära c. cikkében). A protestantizmusban a kritikai 
elvet és a teremtő funkciót értékeli. A kritikai elv nem racionális, hanem prófétai, a 
minden értelem felett való nevében szól (höher ist als alle Vernunft), és mindig kőnk-
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rét helyzetben teszi, nem általánosságban. Életében a kegyelem ölt testet és jelenva
lóvá lesz. A hit szeretetté formálódik és az új teremtés módjait mutatja be, az új lét 
atmoszféráját, életérzését hozza; ennek nyomait tapasztaljuk a kultúrában és az er
kölcsben is. Amit „protestáns profanitásnak” (a szent hiányának) mondanak, Tillich 
nem úgy értékeli, hogy a protestantizmusban eltűnik a szent, hanem úgy, hogy a pro
fánt, a világit is szentté teszi az új lét. Nincs többé kettéhasadt élet: szent és profán. 
Az autonóm, öntörvényű mai embert is megszólíthatja a protestantizmus abban a tu
datban, hogy profánnak vélt világa is a Szenthez tartozik.

T rillh a a s  érdekes módon azt állítja, hogy az ún. protestáns probléma onnan szár
mazik, hogy a 17. századi protestáns ortodoxia a reformáció leegyszerűsített és tágö- 
lelésű egyházfogalmát újra bonyolulttá tette. Üdvintézménnyé vált a protestáns 
egyház is és a kérdés az lett, melyik az igazi egyház. A 19. században újra előkerül a 
protestáns identitásnak a kérdése az egyházról szóló teológiai tanítás szerint. Széles 
ismerettel mutatja meg, hogy akár a később katalizált Newman anglikán érsek, akár 
a népegyházi keretekben gondolkodó dán evangélikus Grundtvig, akár Lőhe, L. 
Harms, A. Vilmar, Th. Harnack közelít a protestantizmus létének kérdéséhez, mindig 
az egyház léte felől teszi. Ugyanebbe a vonalba esik az egyházát élesen bíráló Kierke
gaard is, aki azzal támad, hogy az egyház elpolgáriasodott, lepaktált az állammal és a 
világgal, s így elveszítette hitelét és „igaz egyház” voltát. Trillhaas szerint mindez el
térés a lutheri gondolkodásmódtól, ahol Jézus személye, evangéliuma, a bűnbocsánat 
hirdetése, a szentségekben aktív krisztusi Lélek áll az érdeklődés központjában. Lut
her még nem gondolkozott a későbbi protestáns gondolkozásformákban.

A teológia történetét ismerni és kutatni fontos, de úgy gondolom a m á b ó l k e ll in d u l
n i. Abból, amit többször érzékeltettem: van-e létjogosultsága a protestantizmusnak? 
Mi a mondanivalója? A régi ún. váltanok ma már nem jelentenek áttörhetetlen falat. 
A protestantizmus nagyjai között (Luther, Kálvin, Zwingli) mutatkozó ellentétek az 
átlag protestáns hívő számára alig követhetők. A pozitív összekötő kapcsot, értéket, 
sajátosságot kell keresni, és ez lehet a SOLUS CHRISTUS. Ez az ősi „ sa tis  e s t ”, az egy
séghez elég mérték, vagyis az elegendő egyetértés kifejezése ma.

U ru n k , Isten ü n k ! Szám talan  u tad  van , c sö n d es , zajtalan u tak , m elyek en  va lóra v á lto d  azt is, 
am i le h e te tle n n e k  tűnik. T e g n a p  m é g  se m m i se m  látszott b e lő le , m a is alig va lam i, á m d e  h o l
napra tö k é le te se n  kész. M i p ed ig  csak  u tó la g  v isszatek in tve  v esszü k  észb e , m ily észrev étlen ü l  
h oztad  létre  a zt, am it m i n agy lárm ával se m  tu d tu n k  n yélb e  ütn i.

Gotthelf Jeremias után (1 7 9 7 -1 8 5 4 )

L égy  n ek em  se g ítsé g em r e , U r a m , h ogy  a b o n y o lu t d o lgok at a hit fén y éb en  tisztázzam . A m i m eg  
teh erk én t n y o m , azt a b iza lom  ere jév e l v á lto zta ssa m  m ásra. T e  szeretsz  e n g e m  é s  e z  m ár v á 
lasz  m in d en  k érd ésem re . A d d , h ogy  vá laszod  b átorítson , ha a tovább haladás n e h e z e m r e  esn ék .

Rom ano Guardini után (1 8 8 5 -1 9 6 8 )

U ra m , én  arra kértelek: gyújts n e k em  fényt, h o g y  b iztos lá b o n  ind u lhassak  a b izon yta lan ok  e lé 
be! T e  a zo n b a n  így válaszoltál: M en j csak  b e le  a hom ályba é s  te d d  k ezed  az  e n y ém b e! A z  jo b b  
a  fénynél s  a z  ism ert útnál is b izosabb!

K ínából Scholz László fordítása



KABDEBÓ LÓRÁNT

Weöres Sándor és irodalmunk múltja

Weöres Sándorral nemcsak egy nagy költő távozott sorunkból, de a magyar lírát meg
határozó néhány korszakos egyéniség egyike. Olyan költő, akinek jelenlététől más lesz 
a vers, másképp kell írni és olvasni, alkotni és magyarázni. Még élete utolsó, betegsé
gektől gyötört éveiben is fel-felmerülve az ismeretlen világokból, híradással tudott 
lenni. Mint mindig is: szóval, képpel, ritmussal megjelenítette, megfoghatóvá tette az 
elképzelhetetlent, vezetni tudott a követhetetlenség útjain.

Benne él költészetében a század minden pokla, de úgy, hogy egybeérzékeli azt az 
emberiét minden poklával, előre és hátra a történelemben. A mítosz számára azt je
lentette, hogy ne csak a napi sérelmekről tudjon beszámolni, de éreztesse általa em
berlétünk szörnyűségét. És természetesen ezt ellensúlyozandó, nagyszerűségét is. Ha 
számára a történelem „újságját” szemezve csak az marad, hogy visszavegye az „ódák, 
zsoltárok, himnuszok” fenséges ünnepi diadalát -  ugyanakkor az ember szenvedését 
átélve megtalálja a létezés logikáját: az Erato és az Amor Sanctus másoknál mindun
talan szertehulló összetartozását, lényegi egységét.

Érzékeltetni a létezést -  és átélni a kozmikus bukolikát: úgy, ahogy az emberiség 
legnagyobb szellemei megkísérelték. Az értelmetlen világból átérzett az értelmes lé
tezésbe. Költészetében a sosemvolt-sosemlesz aranykor igazi értelme világosodott 
meg, A mindig meglévő beiső aranykor lírai sejtelme. Amit költők, vallások „óhajtva 
sejtenek”, az vált testté ebben a játékos, könnyed, varázslatos költői világban. Meg 
tudja találni azt a kézfogást, amely kiemeli a haladó világból, és részévé tudja tenni a 
halhatatlanságnak.

Anyagban, a vers poétikai viszonylataiban tudott csak vallani mindenről, ami kívül 
volt ezen  az anyagon. Sohasem programot fogalmazott, verse mégis a szépen élés pél
dáját adhatja. Vegyük csak a gyermekeknek kiadott versek sorát. Sohasem gyermek
eknek írt, de amit verssé alakított, annak jó része képes a gyermeki érzékelés számára 
beszélni a létezésről, magatartásformákról, érzelmekről. Úgy érzékelt, hogy bárme
lyik gyermek is rá tud hangolódni. Társukká válik a verssel. O, aki reszketett minden 
erőszaktól, versének hatásában is elkerüli az erőszakos ráhatás akaratát. Mondja ma
gának, mondja másnak. A másik átveszi a dal t, a harmadik folytatja. Jókedvében, vagy 
éppen félelmében. Mert a világot érteni szeretné, mert a világban védve szeretne élni.

Csakhogy ez a korszakot nyitó és meghatározó nagyság egyben összefoglaló is. Nem 
a közvetlen előzményeké, de az irodalmi múlt egészének átérzője. És ha kell: felfede
zője. A H á ro m  veréb  h a t  s ze m m e l egyfajta sajátos új magyar irodalomtörténet is. En
nek egy kis szeletkéjére szeretném a figyelmet ezúttal ráirányítani. A  történetiség
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mellett van egy időtlen egymásbakapcsolódása is, az éppen most aktuális történések 
természetes egybeesése, rímelése más korok hasonló jelenségeivel. A történetiséget a 
szinkronitás átérzése egészíti ki számomra.

Ennek az együttérzékelésnek ihletett mestere Weöres Sándor. Minden Eco-i játé
kot megelőző remeklése, a P s y c h é : ma látom csak milyen jelentős korszakot nyitott. 
Egy önmagát kereső csalódott világ „kulturális metaforáját” élte át. Egy elsüllyedt, 
„régi” költői vüágba, Kazinczy irodalomtörténeti pillanatába kapaszkodva tájékozó
dott saját bizonytalanná vált jelenében. Új művet teremtett úgy, hogy közben felfe
dezett egy múltat. Ezzel a múlttal vágta ki magát a jelen labirintusából: a már 
lejátszódott történetben átélhette a saját történetét vesztő mai ember tájékozódásvá
gyát. Azt hittük, játszott. Pedig ütemelőző volt. A ró z sa  n e v e  másfél évtizeddel utána 
született.

Ha most néhány jelenet és ötlet erejéig tapogatózom a 18-19. század fordulóján, 
Kazinczy kedvencei között, hadd fogjam az ő kezét, hadd kövessem léptei nyomát.

Ma már ez is irodalomtörténet: 1970 tavaszán, amikor Károlyi Amy és Weöres Sán
dor Miskolcon jártak, az Értelmiségi Klubban találkoztak olvasóikkal, másnap, ápri
lis 10-én (ekkorról származik a fiaimnak szóló dedikáció a B ó b ita  és Z im ziz im  
kötetekben) délelőtt Trabantomba ülve elindultunk négyen -  a már akkor is terebé
lyes Bata Imrével „súlyosbítva” -  Kistokajba. Megkeresni a református parókiát: va
jon megvan-e még a régi anyakönyv, amelybe atyja jegyezte be születésekor a költőt, 
Ungvárnémeti Tóth Lászlót, akinek alakját és költészetét éppen Weöres Sándor fe
dezte fel, azokban az években pedig Psyché történetében alakított alakja körül művé
szi aurát. Történetünkhöz tartozik, hogy a 3-as főútvonal átépítése miatt terelések 
közt előbb más falucskába tévedeztünk (Szirma Miskolchoz tartozván, külön eligazí
tó névtábla nem jelölte), kedvesen fogadtak, lassan derült ki, rossz felé járunk; utóbb 
ijedten, félve az elsüllyedéstől vizes-agyagos kivájt úton kellett átgyorsítanunk. Vé
gül mégis: meghatottan néztük a valahai beírást.

Mint tettem magam is egy évtizeddel hamarább, amikor a miskolci mindszenti plé
bánián kerestem ki Kazinczy másik kedvencének, Dayka Gábornak születési adatait.

Tudom, a szülőhely a legkevésbé meghatározó egy pályaképben, főleg akkor, ha a 
szerves kapcsolat utóbb meg is szakad. Huszadik századi példán: Szabó Lőrinc még 
Balassagyarmatot is vallotta eszméltető közegének, mint szülővárosát. Mégis, az utó
kor éppen kultúrateremtő igyekezetében keltheti életre a lexikon-adatot: az elszakadt 
szálakat visszavarmi, az elveszett összefüggéseket megkeresni. Az utódoknak van 
szükségünk a múltra, főleg arra a múltra, amely -  így-úgy -  jelen kultúránkba is be
leépült. Különösen akkor, ha a szálak igazából el se szakadtak.

Vegyük a két Miskolcon-Miskolc körül születettet. Dayka Gábor Egerben, Kassán 
tanul, leghíresebb verseit -  köztük a T itk o s  b ú  című antológiadarabot -  Mérán írja, 
orvosa, Viczay doktor Kassához köti, tanári munkája előbb Lőcsére telepíti majd Ung- 
várra. Tóth László -  református lévén -  Sárospatakon tanul. Egyik kispap, másik teo
lógus. És bárha mindketten a tájhoz továbbra kötöttek, a kitérőben is közösek: 
mindkettő számára a pesti felszabadult élet a meghatározó. Szabad városi emberek. 
Más-más korban, de mindketten éppen a városi felpezsdülés visszafojtódásának (a kor 
jellegzetes kifejezése, hangulata!) lesznek áldozatai. H. József után, illetőleg a napó
leoni háborúk reakciójaként. Végülis az egyikből tanár lesz, a másik orvosnak tanul, 
fiatalon hullnak. A lelket mindkettőben Kazinczy tartja, bennük látva, várva, vélve a 
„fentebb stü” diadalra-vivőjét. Epigrammával ünnepli az egyiket, a másikat bíróul 
örökíti meg, aki ítél túlzottan is népszerű kortársuk, Himfy-Kisfaludy fölött („Tűzbe
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felét!”... -  szállóigévé is válik). Lehet-e büntetlenül bezzeg-példává válni? Az irodal
mi élet nem szereti az ilyen kiemeléseket. Szegény Dayka Gábor erről a magaslatról 
zuhant a feledésbe. Bajza még szép esszében méltatja, aztán másfajta irodalmi irá
nyok diadalmaskodnak. Ungvámémeti Tóth is, Dayka is -  filosz téma lett.

Dayka esetében alkalom is nyílt volna valamely feltámadásra. S ze rb  A n ta l  „sötét
tiszta ” villódzásé preromantika elméletéhez Berzsenyi mellett éppen Dayka Gábor kí
nálkozna példaként. Baróti Dezső fel is buzdul, a M a g y a rsá g tu d o m á n y  című nemzedéki 
folyóiratban kitűnő portrét bont ki róla. Az irodalomtörténet eseménye máig. Majd 
Szauder József szentimentalizmus-elméletének legtalálóbb igazolása lehet éppen Day
ka Gábor költői pályája. Egy Szauder-tanítvány pályakezdésekor, Miskolcra kerülvén 
él is az alkalommal: a mester kezenyomát is magán viselő kismonográfia a miskolci 
Városi Könyvtár jóvoltából meg is jelenhetett. Aki ezt akkor -  milyen régen is? -  el
követte, „a ifjú én valék”.

Mégis: mindez kevés lehetett ahhoz, hogy életre keltsen egy elfeledett költőt. Szó 
szerint: éle tre . Ugyanis Dayka-kötet csakis a múlt században jelent meg. Nem is egy. 
De azok valahogy mégse Dayka-kötetek. Kazinczy majd Toldy kiadása: á tira t. Ahogy 
Kazinczy szerette volna, hogy szóljanak a versek, és ahogy barátai -  köztük akkor még 
Csokonai is -  javallották a „jobbítást”. Az ezt követő Franklin-kiadású füzetecske is 
maradt e módszer mellett. Abafi 1880-as kiadása sokmindent helyreállított, de igen 
sok helyen meghagyta a javításokat, jegyzetben közölve csak az eredetit.

Különben Dayka Gábor még arcképével is balsorsú volt. A közismert (közismert?) 
profü, -  nem is az övé. Kazinczy emlékezetből készített rajzolatát a rézmetsző elvesz
tette, helyette egy görög gamma kerül a kiadás díszéül a kötetbe.

Pedig hát nem az ő sorsa a legmostohább. Csakhát nem kellene, hogy en n yire  is mos
toha legyen.

Dayka tudatos költő volt. Rövid élete végén összeállított egy kötetet, le is tisztázta 
szépen, előszót is írt hozzá. Mehetett volna nyomdába. Ha éppen akkor -  Martinovi- 
csék kivégzése, Csokonai kicsapatása idején -  lett volna kiadója vagy egészségben tú
lélhette volna a nehéz éveket. Meg is van ez a kézirat. Kazinczy szépen beköttette -  
igaz beleszecskázott máshonnan szerzett kéziratokat, saját javításait is -  és Vörös kö
tetnek nevezve ma az akadémiai könyvtár Kézirattárában található.

Latin verseit is összegyűjtötte Daykának Kazinczy, a Széchenyi Könyvtárban meg
van ezeknek szép, kézzel írt magyar fordítása is. Szerzőjük: bizonyos Tóth László. Fe
lületes ránézésre el lehetett játszani a gondolattal, hátha Kazinczy ihletésére 
Ungvámémeti Tóth követte el. Szóhasználata, írásképe elienemond, igazolja könyv
tárosok katalógusadatát: múlt század második fele. Szörényi László készül publikálni 
az ItK-ban. Szörényi feltételezése szerint ez a Tóth László is ismert személy, erdélyi 
költő, Barcsi Józseffel együtt raboskodott a Szabadságharc után, U ta z á s  ism ere tlen  á l 
l o m á s f e l é  című memoárjában szerepel a latinból fordítható költő.

Ha Dayka Gábor esetében a perújrafelvétel töredékes is, valami sikerült a filoszok
nak. Egy kötet, amelyet írásom elején megidéztem. Weöres Sándor antológiája Bata 
Imre és Kovács Sándor Iván közreműködésével: H á r o m  ve ré b  h a t sze m m e l. A költő We
öres életre keltett egyetlen költő-figurát, aki létező valóság lett Psyché jóvoltából -  és 
szövődött tovább az újkori mítosz Bódi Gábor filmes fantáziájában, Cserháti Imre 
testének felhasználásával. De ezt a sikert kamatoztatni lehetett: az egész régebbi ma
gyar lírából olyan válogatás jött össze, amit füoszok gyűjtöttek, és egy nagy költő ih
letett ítéletalkotása teremtett új életre.
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Weöres és filosz-barátainak vállalkozása számomra -  bevallom -  mégis mindaddig 
csak játékos irodalmi modell volt, míg filoszoldalról nem érzékelhettem a visszaiga
zolást. A napokban jelent meg Ferenczi László felvilágosodás-tanulmánya. A  rem én y  
z u h a ta g ja  a Móra-Kozmosz kiadó Az én világom sorozatában. Ferenczi, aki szeret 
megalapozottan meghökkentő lenni, most már egy új értékrenddel mutatja be a Ka- 
zinczy-kortárs magyar költészetet. Ő ugyan Dayka Gábort kevéssé szereti, de Weö
resnek másik találatát méltatja, Kalmár Györgyöt. Azt, akit még Kazinczy érzékeny 
értéktisztelete sem tudott befogadni, bárha jelzi, furcsa értékét, különös alakját fel
villantva elősegíti mai felfedezését, befogadását. O az a zseni, aki téma nélkül mégis 
lenyűgöző hexamétereket varázsol. A h ex a m é terség  ölt általa testet. Száműzi a költé
szet hivatalos és divatos témáit, hogy kora valósága a maga természetességével életre 
keljen soraiban.

Weöres úgy találja, Ferenczi az ő nyomán úgy olvassa ezeket a költőket, mintha hir
telen feltűnt kortársaink lennének. Például Kalmár Györgyről: „A magyar irodalom 
ismeretlen monstruma... emberi kötelmeken kívüli, paranoiás őrült.” „O volt az első 
világhírű magyar tudós, munkái Oxfordban, Amszterdamban, Genovában jelentek 
meg.” Weöres ért a paradoxonokhoz „Nagy műve, az 5624 hexamétersorból épült 
S u m m a  oly idegen, mint a jéggel borított sarkvidék, alig hasonlít valamely ismert köl
teményre. Mégis van néhány rokonsága: fel akarja mérni a mindenséget, mint Dante. 
Világirodalmi rangú részletek után semmitmondó szósivatagok vagy elképesztő ba
darságok következnek: ennyiben Blake próféciáira emlékeztet.” Nem ismerhetünk e 
jellemzésben valamely nagyjelentőségű, ünnepelt költőkortársunkra? És ha követjük 
Weöres és Ferenczi interpretációját, ha kora ellenében alakított „hexameterséget” 
mai költészetünkbe építenénk -  percek alatt a p o s z tm o d e m  költészet magyar példa
képévé eszmeisülhet.

De zárásul térjek vissza Ungvárnémeti Tóth verseihez. Görög költeményeit ő maga 
fordítja magyarra, kétnyelvű kötetben adva ki azokat. Az első vers a „Pindarusi 
Hymnusibul” (E le ü z is z i  titkok) első „Stropha”-ja (Weöres is, újra kiadja épp ezt is, 
egyetlen szótag eltéréssel):

Távozzék minden gonosz innen:
Nem szól gyáváknak az én lantom,
A fennyen övedezett 
Múzák ajándékok: a Törvény

adó Istennét fogom éne
kelni. A béavatkozott 

Veszteg maradjon, míg engemet 
Föld-Anyánknak éneklőjét hallgatand.
Sokat tud ő, a mit csupán 
Zeüsz leányival közöl,
S a biztosak közt kevés

Ha hallom, máris folytatom Babits első kötetének első -  Horatiust Horatius ellené
ben idéző -  versének kezdő strófájával:

Gyűlöllek: távol légy, alacsony tömeg! 
ne rezzents nyelvet: hadd dalolok soha 

nem hallott verseket ma, múzsák 
papja, erős fiatal füleknek.
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„Szüntelenül lobog főnix-világunk”. Pindarosz, Horatius, Ungvámémeti Tóth, Ba
bits. Századok, ezredek: ívek az iro d a lo m tö r té n e tb e n . De azonosságok a mindenkori 
jelen pillanatban. így építette bele versébe a következő az előzőt.

Ekként a dal is legyen örökkön új, 
a régi eszme váltson ezer köpenyt, 

s a régi forma új eszmének 
öltönyeként kerekedjen újra.

Egyazon fennkölt pátosz, etikai magatartás, feladatvállalás és „kultúrális metafo
ra”. Hiányzana a sorból Ungvámémeti Tóth. Ha Kazinczy nem biztatta volna, ha We
öres jelenünkbe nem idézné. Belőlünk hiányzana.

De valóban lehet századok múlva változtatni értékrendeken? Vannak rá klasszikus 
példák. De ahhoz, hogy lehessen változtatni, szövegekre van szükség, kiadott h ite les  
változatokra. A füosz munka becsületére és lehetőségére.

Persze, ha van ihletett mester, korszakos nagy művész: rátalál a kapcsolódási felü
letekre. A semmiből is. Weöres Sándor megkereste magának a P s y c h e  körüli világot. 
De milyen szerencse, hogy voltak ugrásra kész filoszok, akik utóbb segítették, antoló
giává fejlesztették az egyszeri remekmű sugallatát (mely összecseng Kazinczy „fen
tebb stil” elméletével és igényével is): nemcsak utókora vagyunk a régebbi 
irodalomnak, kultúrának, kornak, hanem az bennünk él időtlenül, -  a számunkra adott 
jelenben. A jelenetek összecsengenek, átjátszanak egymásba, kiegészülnek. Az őskép 
gazdag sokféleségében testesülnek meg jelenünkben: ezt a sokféleséget kell vonatkoz
tatni. Ha a sokféleséget sikerül átélni, -  közelebb juthatunk önmagunkhoz. Egy-egy 
műben és egy-egy olvasatban összerímelnek évszázadok és évezredek. Vissza és előre. 
A meghatározó jelenben; Pilinszky sorával:

„a jelenidő vitrinében égek!”

U ram  é s  Is ten em ! A já n d é k o z z  m eg  é r te le m m e l, m ely m eg ism er  téged ,; o d a a d á ssa l, m ely t é 
ged  keres; b ö lc sesség g e l, m e ly  m egtalál; o lyan  v ise lk ed ésse l, m ely  néked  tetszik; á llh a ta tosság
gal, m e ly  b ízvást vár reád; s b izalom m al, m e ly  végü l is m in d e n e stő l bír té g ed et.

Aquinói Tamás (1 2 2 5 -1 2 7 4 )

Is ten em , e rő síts  m eg  S z en tle lk ed  által. E r ő d  tegye erőssé  sz ív em et, hogy m egszab ad u ljak  m in 
den  m ih a szn a  agg a d a lo m tó l é s  szo ro n g á stó l. E s  hogy el n e  téríttessem  k ü lö n fé le  k íván ságok
tól, akár érték es , akár é r té k te le n  d o lgok ra  irányulnak a zok , h an em  tudjak szem lé ln i m indent 
az ő  m ú lan d óságu k b an . R u h á z z  föl b ö lc se ssé g g e l, U ram , h o g y  m egtanuljam : té g ed  kell m in 
d en ek  fe le t t  keresni é s  m egta lá ln i. V így e n g e m  eg y en esen  cé lb a .

Kempis Tamás (1 3 8 0 -1 4 7 1 )

Ú r  J é z u s  K risztus, ki a z  e lv e sz e tte k  m e g m e n té sé r e  jö tté l a  v ilágba, ki o tthagytad  a  k ilen cvenk i
len c ju h o t , h ogy  az e lté v e d te t  m egk eressed : kutass föl e n g e m  is b o lyon gásom  tévútja in , ahol e l 
ő led  s a z  e m b erek  e lő l e lrejtőzn i igyek szem . J ó  pásztorom , had d halljam m e g  h an god at, hadd  
ism erjek  rá é s  hadd k ö v e ssem .

Yören Kierkegaard (1 8 1 3 -1 8 5 5 )

U ru n k , n e m  akarjuk, h o g y  bárm i ijesztés e r ő t v eh essen  rajtunk, ső t o lyanok nak  kívánunk b iz o 
nyulni, ak ik  tudnak eg y  e g é s z e n  m ás, m a g a sa b b  tám aszról, a m in ek  e  világ n in csen  birtokában. 
M ások  fö ld i hatalm ukra, szeren cséjü k re  tám aszkod nak , m in k et viszont az v igaszta l, h ogy Is te 
nü nk van ! S ő  m in d en  b izonnyal m eg seg ít.

Luther Márton  (1 4 8 3 -1 5 6 4 ) Scholz László fordítása



JÁ N O SY  IST V Á N

Eszmélet
W . S. e m lé k é re

1. 1.
Minden, ami térben és időben létezik, 
létezik a tértelenben és az időtelenben is, 
vagyis Istenben, kiben nincs soha változás.
Isten annyiban rendel el eleve mindent,
amennyiben Őbenne nincsen fönt, lent, előbb, utóbb,
de a tér -  időben az „arasznyi létű” embernek szabad akaratot ád.

2.
Fiát, Jézust se nem szülte, se nem alkotta, 
mert az éppen olyan örök változatlan, mint Ő, 
mint ahogy a legkisebb pacsirta, féreg, macska is.
A tértelen-időtlenben minden kis parány: örök, 
ezért ezeknek ugyanolyan tisztelet jár ki tőlünk, 
mint a Minden Istenének.
Ezért a legnagyobb bűn: az ölés,
mert minden lény olyan örök érték, mint magunk.

3.
Isten jó-e vagy rossz?:
Minthogy a rossz is tőle jön: 
földrengés, szökőár, vulkánkitörés -  
Ő nem lehet jó.
Ám mivel szerető anyaként gondot visel ránk -  
Ő mégis jó.
De az ember által cselekedett gonosz: 
ölés, kínzás, ármány, háború -  
nem Istentől van, ez az ember műve!

4.
Rajtunk áll, hogy ezt a kapott életet 
alkotásként formáljuk vagy átaludjuk.
A legnagyobb kísértő: a kényelem, 
és annak fattyúgyermeke, a megalkuvás.
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5 .
A költő már itt e világban a tértelen-időtelenben él, 
ezért az Istent színre ismeri.
E világban kalózok fogta albatrosz: 
a nyüzsgő embereket nem érti, 
de érti a macskák nyávogását.

6.
Minden titkok kútja a tehén szeme.
Nemcsak, mert Héra is tehénszemű volt.
Bársony mélyéből földöntúli zene 
zsong, cirpel, mely minden bűnből felold, 
s a Teljességgel egyesít: szelídség, 
ártani nem tudás, ártatlan szenvedés, 
hogy lényedet gyermekké szelídítsék.
Megépülsz benne és ez nem kevés!

n.
A gerendás mennyezetű szobában 
Anyuska ült csipkefüggöny mögött 
és zongorázott: a Holdfény-szonátát 
és Schumannt: ujja kényesen röpködött.

Szegénynek ennyi minden öröme, 
hisz franciául nincs kivel beszéljen 
és angolul se... Beszélget vele 
Eusebius, hegedűvel kezében.

A férje a másik szobában épp 
puskáit fényezi: holnap vadászat, 
utána: tor: diadalmas ivászat, 
s harsogva zeng a pagát-üldözés.

S míg ő átszellemülten zongoráz, 
az ablak előtt tutul a kanász.

Az emlékvers I. részében Weöres Sándor filozófiai protréját próbáltam megragadni, kedvenc gondolatai- 
nakfelvillantásával, főleg a T eljesség fe lé  kötete alapján (persze azért ezek az én eszméim is). A II. részben 
pedig a realista életkép-író W.-t idéztem, a falusi dzsentri életének fölvillantásával, hiszen ó is ebből a ré
tegből származott, és körülbelül ilyesmiket tapasztalhatott.

W.S.-t Berzsenyi mellett a legnagyobb filozófus-költőnek tartom, aki az indiai, buddhista és kínai filozó
fia ismeretében páratlanul érdekes kísérletet tett a keleti és nyugati gondolkozás szintetizálására, aminek a 
közeljövőben feltétlenül meg kell valósulnia. Weöres Sándor nemcsak a nagy szómágus és bohócmester, ha
nem igen nagy és eredeti gondolkodó is./. I.



SISA JÓZSEF

A fasori gimnázium tervezésének és 
építésének története

Az evangélikus egyház Deák téri és Sütő utcai régi iskola épületei a századforduló tá
jára túl szűkösek lettek, s felmerült új evangélikus gimnázium építésének igénye.1 A 
„budapesti ág. h. ev. főgymnasium” tanári kara 1898. február 19-én tartott tanácsko
zásán már érdemben tárgyalta az ügyet.2 Az új iskolaépület helyével kapcsolatban két 
lehetőséget mérlegeltek: legyen-e a Belvárosban, vagy inkább a Lipótvárosban álló és 
lebontásra ítélt Újépület területén, a Váci körút (a mai Bajcsy-Zsilinszky út) közelé
ben építsék föl. További kérdés volt, milyen és mennyi helyiséget foglaljon az épület 
magába, illetve két- vagy háromemeletes legyen. A tárgyalás jegyzőkönyvéhez néhány 
szignó nélküli alaprajzi vázlatot is csatoltak.

1901 elejére az elképzelés már konkrétabb építészeti formát öltött. Ez év február
jában és márciusában Pecz Samu építész hat tervváltozatot készített a leendő iskola- 
épülethez.3 Ezek a még mindig vázlatszerű tervlapok a gimnázium alaprajzát 
ábrázolják különféle L és U alakú konfigurációban. A tervek szerint az iskolához még 
nem csatlakozik templom. Az épületet már a Városliget fasorba képzelték el, de hogy 
pontosan hová, azt nem tudjuk. Pecz 1901. március 2-án kelt és a gimnázium igazga
tójának címzett leveléből csak a következő derül ki: „... a fasorban levő telkeknek leg
közelebb fekvőjére szintén készítettem tervvázlatot. így könnyebben eldönthető lesz, 
hogy mi nyújt több előnyt: a közelebben fekvő és kevésbbé jó épület vagy pedig a tá- 
volabban fekvő és jobb épület.”

Az építendő gimnázium és templom céljára 1903 tavaszán végül két egymással 
szomszédos telket vettek meg a fasorban a Bajza utca kereszteződésénél, az egyiket 
Förster Jánostól, a másikat Mandl J. Ignáctól.4 Az építkezés ügyeinek intézésére „gim
náziumépítő bizottságot” hoztak létre. A bizottság 1903 januárjában beterjesztett ja
vaslatának megfelelően pályázatot írtak ki az épület megtervezésére, „saját hitsorsbéli 
építészeknek a felhívásával, és szakértő bírálóknak kirendelésével”.5 A pályázat rész 
létéiről az 1903. április 23-án kelt bírálati jegyzőkönyv tájékoztat.6 A bíráló bizottság 
tagjai közt ott találjuk Czigler Győzőt, a Műegyetem tanárát és a kor egyik legfoglal- 
koztatotabb „hivatalos” építészet, továbbá Kéler Napóleon presbitert és építési vál
lalkozót, aki az evangélikus kebelén belül a gimnázium és templom építésnek 
megszervezésében jelentős szerepet vállalt. A bizottság március 31-én vette át a be 
nyújtott kilenc pályatervet, melyek egy része a szerző nevével, másik része jeligével 
volt jelölve. A  bizottság részletes bírálatot írt a pályamunkákról, „Pecz Samu tervé
nek kivételével, miután annak szerzője a bíráló bizottság elnökéhez intézett levél ér
telmében pályázaton kívül kívánt maradni”. Nem lehet biztosan tudni, mi késztette
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Peczet erre az elhatározásra. Valószínűleg megalázónak érezte az eljárást, a pályáza
ti processzust, miután két évvel korábban már több tervvariánst készített a gimnázi
umhoz, de tervének badásával mégis ki akarta nyilvánítani készségét a végső, a kiviteli 
tervek elkészítésére.

Az elbírált nyolc terv közül az 1. számú az „Erős vár a mi Istenünk” jeligét viselte. 
A jegyzőkönyv szerint a terv a telek túlságos beépítésével számol, vannak alaprajzi 
problémák is, és az architektonikus kiképzés ugyancsak sikerültén. A 2. számú pálya
munka szerzője Barcza Elek. Az udvar körülépítését irányozta elő, középre mintegy 
kápolnát helyezve a templomot. így az nem érvényesülhet a főhomlokzaton, melynek 
kialakítása pedig „monumentális és festői külsőt kölcsönöz az épületnek”. A 3. szá
mú pályamunkát Gerey Ernő készítette. A megkívánt tizenhét tanterem közül -  a te
rek szerencsétlen elhelyezése folytán -  hat elmaradt, az alaprajz általában rosszul van 
megoldva. Gerey, akárcsak a legtöbb szerző, készített alternatív tervet is; ennek a hom
lokzati architektúráját a bírálók viszont dicsérték.

A 4. számú terv szerzője Meinig Artúr. (2. sz. kép.) Pecz Samu mellett ő a pályáza
ton résztvevők közül a legrangosabb; a felsőbb körök, az arisztokrácia kedvelt építé
sze, a historizáló építészet neobarokk irányzatának magyarországi úttörője és jeles 
képviselője. Három variánst nyújtott be. Alaprajzilag mindhárom meglehetősen szét
tagolt, nem szerencsésen megoldott. „Az épület külső megjelenésében inkább főúri 
palotának, mint szerény eszközökkel építendő tanintézetnek látszik” -  jegyzi meg a 
bírálat a Meinig-féle tervezet architektúrájáról, ami egyáltalán nem meglepő, hiszen 
az építész éppen a főúri rezidenciák specialistájának számított. A bíráló bizottság tag
jai mégis hálájukat fejezik ki az elismert művésznek: „Tervező különös elismerést ér-

2. Meinig Artúr 2. díjas terve a fasori evangélikus gimnáziumhoz és templomhoz, 1903
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demel mindezek dacára azon művészettel párosult szellemi munkájáért, mellyel se
gítségére sietett egyházának e komoly, és nehéz feladat megoldásában”.

Az 5. számú pályaterv Schodits Lajos munkája. (1. sz. kép.) Alaprajzán az iskola
szárny a telek keleti oldalán húzódik, a templom a fasori főszárnyhoz jobbról kapcso
lódik. A bírálók szerint a tervezőt -  dicséretes módon -  a gyakorlatiasság és a 
takarékosság vezérelte, talán azért van az, hogy míg az arányok és a tömegek elosztá
sa jó, a részletek kidolgozása kevéssé sikerült. A 6. számú terv jelölése kétfilléres 
okmánybélyegek fekete körben. Akárcsak egy másik, már említett munkánál, az ud
var körbeépítését irányozta elő a tervező, középen a templommal. Ez, de számos más 
elem is elítélő bírálatot váltott ki. A 7. számú terv szerzője Kovács Sándor volt. A gim
názium alaprajzi beosztása megfelelő, csak túl sok területet vesz el az udvarból, nem 
lenne szükség például az épülettömb közepébe illesztett üvegfedelű csarnokra. A 
templom a terv szerint a telek nyugati oldalán szabadon áll. .Architektúrája a töme
gek csoportosításával és gazdag tetőkiképzésével tetszetős képet mutat, bár stílusában 
következetességre nem törekszik” -  vélik a bírálók. A 8. számú tervet a Schubert és 
Hübschl építészpáros készítette. Ezzel kapcsolatban azt említi ki a bíráló bizottság, 
hogy ez a terv az, amelynek költségvetése körülbelül annyit irányoz elő az építésre, 
amennyit a pályázati program előír. (Ez 550.000 korona volt.) A többi pályaterv költ
ségvetése ugyanis jócskán túllépte a megadott keretet. A terv egyéb erényei mellett
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azonban van egy problematikus pontja: a termek nem folyosóról nyílnak, hanem egy
másból.

A bírálóbizottság úgy találta, hogy a jelzett problémák és a költségtúllépések miatt 
maradéktalanul egyik terv sem ajánlható kivitelre. Mindemellett a díjazásban a kö
vetkező döntés született:

1. díj (1000 korona): Schodits Antal
2. díj (750 korona): Meinig Artúr, ,,A”tcrwáltozat
3. díj (500 korona): Schubert és Hübschl

Továbbá Barcza Elek és Gerey Ernő pályatervében vannak „életrevaló részletek”, 
ezek 300-300 koronáért megvehetők. A bírálók a tapasztalatok alapján új program 
kidolgozását és a tervezésre közvetlen megbízás kiadását javasolták.

A díjazott és a megvett pályázati terveket az Evangélikus Országos Levéltárában 
őrzik.7 Valamennyi historizáló középkorias (neoromán vagy neogótikus) architektú
rával készült, az egy Meinigét kivéve, amely dús neobarokk formákat mutat. Neogó
tikus épületet tervezett Pecz Samu is, akinek benyújtott, de el nem bírált pályterve 
ugyancsak fennmaradt.8 Érdekes módon a szecesszió -  legalábbis a díjazott és meg
vett tervekben, illetve Pecz pályamunkájában -  egyáltalán nem jelentkezett, holott ez 
az új stílusirányzat már Magyarországon is tért hódított. A magyarázat minden bi
zonnyal a meghívott építészek viszonylag konzervatív felfogásában keresendő.

Az ügyek további alakulására nézve nem áll rendelkezésre részletes információ. 
Csak a tény ismert, hogy a pesti gyülekezet választmánya 1903. május 25-én tartott 
ülésén tudomásul vette, hogy Pecz Samut bízták meg a gimnázium és a templom vég
leges tervének elkészítésével.

3. Pecz Samu terve a fasori evangélikus gimnáziumhoz és templomhoz, főhomlokzat
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4. Pecz Samu terve a fasori evangélikus gimnáziumhoz és templomhoz, I. emeleti alaprajz
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Pecz Samu (1854-1922) személyében tekintélyes építészre, a protestáns templomé
pítészet specialistájára esett a választás.9 Evangélikus család sarja volt, középiskolai 
tanulmányait részben a pesti evangélikus gimnáziumban végezte. A bécsi Képzőmű
vészeti Akadémián Theophil Hansen tanítványa volt, ami arra predesztinálta volna 
őt, hogy mestere nyomdokait követve az építészet klasszikus-hellén hagyományait 
folytassa. Azonban hazatérése után másfél évig Schulek Frigyes vezetése alatt a bu
dai Mátyás-templom helyreállításán dolgozott, ahol a középkori építészet, a gótika 
lelkes híve lett. Számos protestáns templomot tervezett, kizárólag neogótikus stílus
ban, többnyire burkolatlan téglából és különös hangsúllyal az épületek szerkezeti tisz
taságára. így az ő munkája a budapesti unitárius egyházközség temploma és bérháza, 
a debreceni új református templom, és a Szilágyi Dezső téri református templom Bu
dapesten. A témáról elméleti értekezést is írt: A  pro testá n s tem plom ok építéséről, kap
cso la tban  a  debrecen i ká lv in ista  ú j tem plom  részletes ism ertetésével. (,A  Magyar 
Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye” XXII. 1888. pp. 193-205.) További jelentős mű
vei a budapesti Központi Vásárcsarnok, a Budapesti Műszaki Egyetem könyv
tárépülete és az Országos Levéltár. Ő építette a beregszászi állami főgimnáziumot és 
a fiumei tengerészeti akadémiát is. 1887-től a budapesti József-műegyetemen mint 
nyilvános rendes tanár oktatott.

Pecz pályázati terve sok szempontból még eltér a később megvalósult épülettől. Ezen 
az épületszámyak az udvart eléggé körbefogják, a fasori szárny közepén cour d’hon- 
neur-szerű kis díszudvar helyezkedik el középen a bejárattal, az iskolához balról csat
lakozik a templom. 1903 májusában nem kevesebb mint hét vázlatot rajzolt az 
épülethez.10 Közös jellemzőjük, hogy a gimnázium tantermei a telek keleti oldalán hú
zódó szárnyban helyezkednek el, a fasori főszárnyban a tanárok szobái és a díszterem 
található, és a főszámyhoz jobbról csatlakozik a templom. Ez az alapelrendezés igen 
közel áll Schodits Lajos pályatervéhez, melyet feltehetően Pecznek a tervezéskor fi
gyelembe kellett vennie. Az építő bizottság a VII. számmal jelölt változatot fogadta el 
kivitelezésre és -  mint ahogy erről már szó volt -  megbízta Peczet, hogy ez alapján 
készítse el a végleges tervet.11 (3-4. sz. kép.) Az egyházgyülekezet választmányának 
1903. június 20-i ülésén már azt jelentették, hogy Pecz Samuval „az építési munkák 
kivitelére vonatkozó szerződés meg lett kötve”, vagyis ő irányítja a kivitelezést is, az 
egyes munkákra pedig nyilvános pályázatot írnak ki.12 A szerződés értelmében a gim
názium 1904. augusztus 1-re, a templom november 1-re elkészül.

A fővárosi tanács építési osztálya 1903. augusztus 27-én a beadványi terveket jó
váhagyta13, az építkezés megkezdődhetett. A szükséges pénzt részben az évek óta gyű j
tött tőkéből, részben a hívek önkéntes adományaiból, részben állami segélyből 
teremtették elő.14 A kivitelezési munkákra beérkezett pályázatok alapján egyébként a 
templom építésének költségei 125.437 korona 69 fillérre, a gimnáziumé 353.376 ko
rona 83 fillérre rúgtak.15 A templom esetében ez az eredeti költségvetéshez képest 
35.000 korona túlkiadást, a gimnázium esetében 27.000 korona megtakarítást jelen
tett volna. Az építési bizottság azt javasolta, hogy a gimnáziumnál a megtakarított 
pénzt is az építkezés céljára használják fel, egyes helyeken a tervbe vettnél jobb anya
gokat alkalmazzanak, illetve az épületbe központi fűtést szereljenek. A választmány 
nemcsak hogy magáévá tette ezt az elképzelést, hanem az iskola építésére szánt 
összeget 410.000 koronára kerekítette föl.

A gimnáziumot az 1904/05 tanévben vették használatba.16 Pecz 1904 novemberé
ben jelentette, hogy a díszterem festése és a többi hátralevő, aprólékos munka decem
berre elkészül.17 Nemsokára „harangpróbát” tartottak, az építésznek figyelemmel 
kellett kísérnie, a templom tornyában a harangozás nem okoz-e ingást. A templom
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5. A fasori evangélikus gimnázium és templom összképe, 1900-as évek
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7. A fasori evangélikus gimnázium udvarának részlete az elkészült napórával, 1900-as évek



40 SISA JÓZSEF: A fasori gimnázium tervezésének és építésének története

azonban csak később készült el teljesen, felavatására 1905. október 8-án került sor; 
oltárképe, melynek megfestésére Benczúr Gyula kapott megbízatást, ezután került a 
helyére.18 Itt említjük meg az épületegyüttes kivitelezésében résztvett mesterek és cé
gek közül a fontosabbakat: Schubert és Hikisch építési vállalkozók (föld-, kőműves- 
és elhelyező munka), Kauser János és Társa kőfaragók, Róth Miksa üvegfestő, Langer 
Ignác szobrász, Zsolnay-gyár (fajansz tagozatok), Steinhäusl és Hölber szobafestők, 
Kovács Zsigmond bútorasztalos.9 A gimnázium kertjét Peez Armin, a neves kertész 
ingyen alakította ki.

A kétemeletes, L alakú épület redukált, ökonomikus architektúrája a középkori stí
lusok világát idézi, szinte csak utalásszerűén. Leginkább a hegyes toronysisakos, ró
zsaablakkal és támpillérekkel ellátott templom mutat kézzelfogható historizáló 
tagozatokat. (5-6. sz. kép.) A homlokzatokon a párkányokat, a kereteket és a pillére
ket téglaburkolat hangsúlyozza, melynek mintázata főleg a párkányoknak ad finom 
hangsúlyt.20 (7. sz. kép.) A főhomlokzat baloldalán rizalit található, innen nyílik az 
oromzatos főbejárat. A boltozatos kapualj előcsarnokba vezet, innen indul a kétkarú 
főlépcső, bábos mellvédje gránitból készült. A fasori szárny II. emeletén található a 
magas, galériával ellátott díszterem. (8. sz. kép.) Ablakaiban színes üvegfestmények 
vannak, falait egykor groteszk díszítőfestés borította. Az udvari szárnyban helyezked
nek el a tantermek. Az iskoláról mint tanintézetről nem sokkal megnyitás után így írt 
a „Vasárnapi Újság”: „Az új iskolaépület... a modern paedagogiai és egészségügy min
den követelményével fel van szerelve, tantermei tágasak, világosak, szertárai, gyűjte
ményei a tanulók szükségletének megfelelőek, amint azt általánosan elismerték azok 
a szakemberek, akik nagyszámban keresték fel és keresik fel az... intézetet.”21 A temp
lom főhajóval és egy mellékhajóval készült, az utóbbi fölött karzat húzódik. (9. sz. kép.)

8. A fasori evangélikus gimnázium díszterme, 1900-as évek
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9. A fasori evangélikus templom belső né
zete, 1900-as évek

Ez Budapest első olyan evangélikus temploma, ahol az istentisztelet nyelve kizárólag 
magyar volt. A templom és az iskola impozáns épülettömbje a mai napig a környék 
meghatározó, markáns eleme.

JEGYZETEK
EOL = Evangélikus Országos Levéltár
Jegyzőkönyv = Pesti (Deák téri) Evangélikus Gyülekezet iratai. Jegyzőkönyv a pesti ág. hitv. ev. magyar és 

német egyházgyülekezet közös választmányának üléséről 
MOL: T 6. No. 3. = Magyar Országos Levéltár: T 6. Pecz Samu hagyatéka. No. 3. Az ág. ev. főgimnázium 

és templom pályaterve
1. Farbaky P éter -  dr. Várnai A n drás: Budapest, Deák téri iskola. Tájak, Korok, Múzeumok Kiskönyvtára 
318. Bp. 1988.

2. EOL: Építési tervek tára., A  budapesti ág. ev. hitv. új főgymnasium épület elhelyezésére vonatkozó terv
vázlat -  Pecz Samu” feliratú mappa.

3. L. 2. jegyz. Több tervlap dupluma megtalálható az építész hagyatékában is, MOL: T 6. No. 3/19-27.
4 . EOL: Jegyzőkönyv 1903.jan. 5.,jan .26.,máj.25. 5 .EOL:Jegyzőkönyv 1903.jan.26. 6.MOL:T 
6. No. 3/28. 7. EOL: Építési tervek tára

8. EOL: Építési tervek tára. .Ágostai hitv. evang. főgimnázium és templom épületének pályaterve. Bp. 1903. 
márc. 30. Pecz Samu műépítész, műegyetemi tanár” feliratú mappa. -  MOL: T 6. No. 3/29-34.

9. Pecz Samu műépítész, műegyetemi tanár életrajzi adatai és munkálkodása saját leírása szerint. Bp., 1920. 
(Kézirat a Budapesti Műszaki Egyetem központi könyvtárában); N agy Károly: Pecz Samu emlékezete. In: 
A m. kir. József-Műegyetem 1930/31. tanévének megnyitásakor 1930. évi október 5-én tartott beszé
dek. Bp., 1931. pp. 55-71

10.MOL:T 6. No. 3/1-14. 1 l.EOL: Régi tervek tára 12. EOL: Jegyzőkönyv 1903. jún. 20., szept. 4.
13. Fővárosi Tanács, Fővárosi Ingatlanrendezési Iroda, Tervtár, a 33.501. hrsz. alatt őrzött tervcsomó, 

174.501/1903-III. A tervlapokon Pecz szignója mellett a „Zenner Gyula építőmester” aláírás szerepel.
14. Új evangélikus templom és iskola Budapesten. „Vasárnapi Újság” LŐ. (1905) p. 679.
15. EOL: Jegyzőkönyv 1903. szept. 4. 16. L. 14. jegyz. 17. EOL: Jegyzőkönyv 1904. dec. 13. 18. L. 

14. jegyz. 19. EOL: Jegyzőkönyv 1906. júl. 9.
20. Műleírás a budapesti VJ. kerületi városligeti fasorban épült evangélikus főgimnázium- és templom-épü

letről. In: A budapesti ág. hitv. evang. főgimnázium értesítője az 1903/1904-iki iskolai évről. Közzéteszi 
G ó b i Im re  Bp., 1904. pp. 3-7.

21. L. 14. jegyz. -  Pecz Samu hagyatékában találhatók iskolai bútortervek is; lehetséges, hogy az evangé
likus gimnáziumhoz készültek. (MOL: T 6. No. 28.)



C SE PR E G I BÉ L A

Az evangélizáció évtizede
1940-1950

Kajos János egy 60 lapos dolgozatot írt 1949-ben az evangélizáció történetéről. Kéz
irata lappang valahol. Én is láttam és olvastam annak idején, de sajnos nem másoltam 
le magam számára. Egy példánya Benczúr László birtokában volt, amelyet átadott Ha
fenscher Károlynak, tőle is tovább került, de egy előadása céljára lejegyzett magának 
másfél oldalnyit, amit én is olvashattam. Annak adataiból a szolgálat kezdetének és 
kiterjedésének érzékeltetésére Kajos János számvetéséből felvillantom a következő
ket: „1937-38-ban 6 gyülekezetben volt evangélizáció (Ősagárd, Tokaj, Nagytarcsa, 
Domony, Vácegres, Galgagyörk) Túrmezei Sándor, Harmati Béla és Sréter Ferenc 
szolgálatával, 1938-39-ben 10, 1939-40-ben 14 gyülekezetben mind Sréter Ferenc 
szolgálatával. Az 1941-42. évben 45-re szaporodik a gyülekezeti evangélizációk szá
ma, s Sréter mellé társulnak Gálát György, Joób Olivér, Sikter András, Kajos János, 
Takács János, Csepregi Béla is, 1943-44-ben hasonló az evangélizációk száma, míg 
1944-45-ben 66-ra emelkedik. Ekkor jelennek meg a munkavégzők között Schulek 
Tibor, Kemény Lajos, Túrmezei János, Káldy Zoltán, Kovács Géza, Laborczy Zoltán, 
Kapi Béla, Deák János, Veöreös Imre, stb. 1945-46-ban Zászkaliczky Pál, Danhauser 
László, Józsa Márton, Bártfai Lajos, Balczó András, Ferenczy Zoltán, Weiler Henrik, 
Foltin Brúnó, Szabó József, és mások is. 1946-47-ben Tekus Ottó, Sághy Jenő, Sü- 
meghy József, Endreffy Zoltán, Fekete Zoltán, Frenyó Vilmos, Szalay Károly, Ittzés 
István, Kneffel Pál, stb. 1947-48-ban 78 helyen, 1948-49-ben 117 helyen volt evan
gélizáció.” Ennyit Kajos János feljegyzéseiből.

„É n  a  p r ó f é tá k r a  tá m a d o k !"

Mi az evangelizációs munkában Isten nagy ajándékának ismertük fel, hogy lelkész - 
evangélizációval kezdődött, -  s itt vissza kell emlékeznünk Gáncs Aladár fiatal lel
kész- és teológus-konferenciáira Klotildligeten 1926-tól -, Turóczy Zoltán első 
lelkészevangélizációja a fenti címen (1938-ban) megadta az alaphangot. Attól kezd
ve szinte évenként hangzottak el Túróczy-evangélizációk: „Az első papszentelési be 
széd” (1940), ,A  jelenések könyve hét levele” (1941), „Pap az ébredés ellen” (1943), 
stb., de mások is végeztek áldott szolgálatokat ezen a szószéken: Podmaniczky Pál és 
Járosy Andor (1939), Kapi Béla; „Papoka Főpap előtt” (1942), Szabó József: „A meg
ítélt papi ház” (1946), Scholz László: „Tisztítsd meg a szíved, hogy megtartassál!”

A magyar evangélikus ébredésről előző két számunkban írt cikkek folytatása.
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(1945), Sréter Ferenc, Ordass Lajos, Veöreös Imre, Csepregi Béla, Káldy Zoltán, Bá
liké Zoltán, stb. Nem merült fel számottevő teológiai kifogás az ellen, hogyan lehetne 
papoknak is szüksége evangélizációra. Ellenkezőleg a nyilvánvaló áldással folyó lelké- 
szevangélizáció -  országos, egyházkerületi, egyházmegyei rendezésekben -  állandó
an táplálta, munkásokkal bővítette a gyülekezeti evangélizációk szolgálatát. Nem is 
beszélve arról, hogyan mélyítette el a lelkészek munkáját és az evangélizációk utó
munkáját. Abban az időben nem is folyt olyan lelkészkonferencia-tanácskozás, ame
lyen ne lett volna legalább reggel-esti evangélizáló sorozat.

G yülekezetek m egelevenítését

tartották szem előtt mindig evangélizációink. Nem a hívők külön tömörítésére, ha
nem inkább az egészért való szolgálatba állításra törekedtünk. Az, hogy evangélizáci
ók után általában imaközösségek keletkeztek, egészen spontán módon történt. Az 
imaórák is folyamatosan nyitott gyülekezeti alkalmak maradtak. Ezek néhány tíz, 
vagy nagyobb gyülekezetekben 100 körüli létszámmal is megmaradtak bensőséges, 
egyéni, gyülekezeti, közösségi imatárgyakat hordozó alkalmaknak.

Itt említem meg, hogy evangélizációs munkánknak már hosszú imádságos előkészí
tése volt a Baráti Mozgalom rendszeres imavezérfonalain keresztül. Most ebbe bele
kapcsoltuk az evangélizációk után támadt imaközösségeket is hátvédként a hordozó 
szolgálatba. Nagyon kiépített, körleveles érintkezésünk volt az ébresztő szolgálat ese
ménye és az egyéni, valamint az együttesen imádkozok között. Előzetes értesítés után, 
hétközben is küldtünk értesítéseket nehézségekről vagy eredményekről, s azután be
számolókat a létező újabb csoportok alkalmairól, gyakran még heti összejövetelük idő
pontját is megjelölve, hogy ezzel is elősegítsük a távolságok áthidalását és az 
imádságban való találkozást közelebbi vagy távolabbi, arcról még ismeretlen testvé
rekkel. Később ezeket a stencilezett körleveleket az evangélizáció sajtója váltotta fel. 
Egy-egy evangélizációs hét sok igehirdetési alkalma (olykor a húszat is meghaladta) 
mögött nagyon sok imádság is volt. A segítség naprakészségét távirati út is biztosí
totta: „Eeloe Viz Pozsonyi ut 14 4/19 Budapest = + Mezoenagymihaaly 517/1641130 
= Mind a hat evangeelizaatorunknak nyolc napon aat segít = Aaron ees Húr + válasz: 
, Aaron ees Húr Mezoenagymihaaly = Budapest 4/7 16 12 20 = Segitseeget koeszoen- 
juek stop Nagyon raa szorulunk stop Eesaiaas 62 6/b « Budapesti evangeelizaatorok

A  gyülekezetek h atárá ig  k iterjedő  evangélizációk

Az imádságos előkészülethez párosult a hívogatás szolgálata is. Ez persze nemcsak 
szószéki hirdetéssel történt, hanem nyomtatott röplapokkal és személyes hívogatás- 
sal is. Nem egy gyülekezetben házról-házra jártak a gyülekezet hivatalos vezetői és 
önkéntes munkásai, hogy mindenkit meghívjanak. Nem ritka esetben a munkások is 
csoportban szálltak ki egy-egy szétesőbb területen levő vagy nagyvárosi gyülekezet
be, hogy egyidőben a lehető legközelebb férkőzzön Isten hívó szava az egyháztagok
hoz, sőt a terület lakosaihoz. Most hadd érzékeltessem ezt egy beszámoló-részlettel: 
„Nyáregyházán 1946. nov. 17-24-ig munkaközösség látta el az evangélizáció szolgá 
latát (Balikó Zoltán, Ferenczy Zoltán, Bencze Imre, Lupták Gyula lelkészek, Kárpáti 
Emma diakonissza-testvér és Riecsánszky Endre egyházfelügyelő). Az előkészítés 
munkájában is sokat jelentett az imaközösség hordozása, röplapok és hirdetmények 
s a gyülekezet minden tagjának személyes meghívása. Az igeszolgálat felölelte az egész 
gyülekezetét. A vasárnapi iskolában 8 napon át a gyermekek, csoportokban a leányok, 
fiúk, férfiak, nők evangélizációja folyt. Minden csoportmunkában közös téma és kö-
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zös ige adta meg a lelki egységet. A munkaközösség tagjai a nap szabad óráiban házi 
látogatásokat, áhítatokat tartottak. Külterületen és szórványokban is folyt az evangé
lizáció.” (Ev. Evangélizáció 1947/11. körlevele).

így folyt az evangélizáció Győr és filiáiban is 1946. okt. 6 -13-ig 6 lelkésszel és 6 
nem-lelkész segítővel (Csepregi Béla, Kovács Géza, Tekus Ottó, Laborczi Zoltán, Túr
mezei János, Görög Tibor). A város minden részében falragaszok hirdették az igehir
detési alkalmakat. A munkások egy nappal előbb érkeztek, s a helyi lelkészekkel és 
gyülekezeti munkásokkal bibliatanulmányozásban, közös imádságban és úrvacsorái 
közösségben készültek fel. Hétközben is összegyűltek egy félnapra a felvetődő kérdé
sek megbeszélésére és tapasztalatok kicserélésére. A gyülekezet külső részeire fordult 
a különösebb figyelem. Minden filiában megtartották az evangélizációt. A gyérebben 
képviselt családokhoz házi áhítatban is elvitték a gyülekezet-teremtő igét. Ifjúság ré
szére külön evangélizációt tartottak.

Nyíregyházán 1947. nov. 30 -  dec. 7-ig 17 helyen tartottak evangélizációt (Turóczy 
Zoltán, Sréter Ferenc, Kemény Lajos, Mády Zoltán, Dedinszky Gyula, Torda Gyula, 
Lupták Gyula, Veöreös Imre, Csepregi Béla, Balikó Zoltán, Danhauser László, Győ
ri János, Görög Tibor, Sikter András, Takács János, Benkóczy Dániel, Jurányi István). 
A Délszabolcsi misszióban 10 lelkésszel folyt evangélizáció 1946. nov. 24 és dec. 4 kö
zött. Szarvason 1946. nov. 26 -  dec. 1-ig (Csepregi Béla, Endreffy Zoltán, Ittzés Ist
ván, Jeszenszky Tibor, Weiler Henrik, Zátonyi Pál) a templomok mellett a tanyai 
iskolákban is folyt az evangélizáció. Orosházán egy időben 22 helyen tartottak evan
gélizációt jobbára laikus erőkkel. Külterületi evangélizációkat is rendeztünk Budapes
ten: Rákosfalván Scholz László és Ruttkay Elemér, a XIII. kerületi Tripoliszban, a 
Tömöri utcai elemi iskolában Rimár Jenő és Csepregi Béla, Csepel-Királyerdőben 
Mády Zoltán szolgálatával. Ezzel egyidőben a Vebőczi utcai imaterembe gyűjtötték 
a vári gyülekezet nem templomos tagjait Kemény Lajos igehirdetései meghallgatásá
ra. Ezek nagyrészben úttörő próbálkozások voltak, nem nagy számokkal, de a részt
vevők így is többszörösei voltak az eddig elérteknek.

Önkímélést nem ismerő munka
volt az evangélizáció. Sokszor hihetetlennek látszó szellemi, lelki és idői igénybevé

telt jelentett a szolgálattevőknek. Sréter Ferenc már budavári lelkészként három hó
napi szabadságot vett ki a gyülekezeti munkából (1946. jan. 1-től), s azt nagyon kevés 
megszakítással folytonosan úton, evangélizációkkal és utómunkával töltötte. Hánta, 
Bakonyszombathely, Nagyveleg evangélizációja töltötte ki január hónapját, február
ban pedig alföldi körútra ment: 10-16 Csorvási evangélizáció, majd hitmélyítő napok: 
17-én Békéscsaba, 18-20 Orosháza, 22 Pusztaföldvár, 24 Nagymágocs, 25 Rákóczi- 
telep, 26 Szentetomya, 27 Tótkomlós, majd visszatér Orosházára, ahol az utazási ne
hézségekkel akadályozott James Stewart skót evangélistát kellett kétszer is 
helyettesítenie, aki másodszori magyarországi útján két hetes budapesti evangélizá
ciója után vidéki nagyobb városokba is elment, s elsőként Orosházára, ahol 2.000-en 
hallgatták. Sréter Ferenc ezen az útján közlekedett „lórén” (Kiscsorvásra) kerékpáron 
(Nagymágocs, Rákóczitelep, Szentetomya) és lovaskocsin (Pusztaföldvár). Márciusi 
programja 1-3 Hódmezővásárhely, majd újra Békéscsaba, 17-24 Sikátor, 25-31 
Szend.

Ebben az időben magam is egész hónapot vidéken töltöttem egymást követő evan- 
gélizációkon: febr. 10-17 Csővár, 17-24 Ácsa, 25-márc. 3 Erdőkürt, márc. 4-10  
Galgaguta. Kovács Géza január 20-tól febr. 17-ig evangélizált Lajoskomáromban, Bá-
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bonymegyeren, Iharosberényben és Pogányszentpéteren. Józsa Márton, Báliké Zol
tán, Kajos János is vállaltak egymás után következő evangélizációs szolgálatokat, sőt 
még fontos közegyházi és gyülekezeti szolgálatban állók is, mint Kapi Béla 1949. nov. 
13-20-ig Nagyszokolyban, nov. 23-30-ig Kötsén, Turóczy Zoltán 1946. nov. 3-10 
Mezőberény I. kér. (200-ról 550-ig emelkedett a résztvevők száma), nov. 24-dec. 1. 
Sátoraljaújhely, ahol a hét közepén kiszorult a gyülekezet az ev. templomból, s át kel
lett menni a ref. templomba, dec. 7-11 Sopron, teológus ifjúságnak, dec. 15-22 Kis- 
várda, ahol a 80 lelkes ev. gyülekezet evangélizációját eleve a ref. templomban kezdték, 
s ott is 350-ig emelkedett a hallgatók száma. Nem lehet említés nélkül hagyni Kemény 
Lajos, Káldy Zoltán, Zászkaliczky Pál és Tekus Ottó evangélizációs munkáját, akik 
szintén sok saját elfoglaltság mellett álltak készen az ébresztő szolgálat végzésére is.

Itt lehet megemlítenünk a Fébé és Győri Diakonissza-anyaház testvéreinek áldoza
tos munkáját, akik majd mindig ott voltak értékes segítőként a lelkész-igehirdető mel
lett. Csak éppen mutatóból néhány név: Túrmezei Erzsébet, Kárpáti Emma, Bátky 
Júlia, Pál Edit, Rónai Lenke Fébé testvérek és Malaga Elza, Bartos Piroska, Németh 
Júlia, Kutasi Valéria, Baloghy Magda, Bernáth Erzsébet győri nővérek. És sok más női 
és férfi-segítőtárs, akiknek a nevét nehéz lenne felsorolni, de tudjuk, hogy nem felej
tetnek el, hiszen fel vannak írva az élet könyvében.

Ö kum enikus evangélizáció ink  is  vo lta k

Hadd kezdjem a sort olyannal, amelyet „Karácsonyi meglepetésnek” neveztünk. 
Ezt a felhívást ki is plakátoztuk a Rákóczi út forgatagába. Karácsonyi bevásárlásra 
siető, ünnepszerzési gondokba merült embereket állított meg a tábla: „Valamit elfe
lejtettél, pedig ingyen adják. Vidd haza a karácsonyi örömhírt. Négy egyház 40 evan- 
gélizátora hirdeti Vas u. 2/c alatt a KIE-ház templomában.” Az ökumenikus Ifjúsági 
Bizottság 10 egyesületének tagjai 1947. dec. 23-án több ezer röpcédulát osztottak szét 
az utcán, s közben személyesen is hívták a járókelőket a templomba, ahol reggel 8-tól 
este 8-ig megszakítás nélkül ismert igehirdetők s az ifjúság bizonyságtevői léptek szó
székre: fiatalok és öregek, leányok és férfiak, hogy megvallják személyesen karácsonyi 
örömük forrását. Közben a négy egyház legszeretettebb énekei hangzottak, és sok 
imádság szállt az egek Urához, hogy a karácsonyi örömhírnek visszhangja legyen a 
nagyváros utcai népe szívében. „ÉLŐ VÍZ” 1948. január. A vállalkozást Dezséry Lász
ló egyetemi lelkész szervezte.

Ökumenikus rendezésűek voltak Nagy-Budapest evangélizációi is. 1944. május 21- 
28-ig, a pünkösd előtti héten 32 templomban hangzott a tékozló fiú története avatott 
igehirdetők ajkán. Nehéz időben a Szentlélek felkészítése volt ez még nehezebb idők
re. Ostrom után Budapest 10 templomában rendeztünk ökumenikus evangélizációt. 
„Miért maradtál meg?” hirdetőoszlopokra helyezett főcímmel. Ugyancsak ökumeni
kus volt a betértek evangélizációja. „Keresztyénségről a zsidóknak -  zsidóságról a ke
resztyéneknek” címen Ordass Lajos, Bereczky Albert, Éliás József és Kádár Imre 
szolgálatával. Betértek számára tartottak evangélizációkat 80-100-as hallgatóság 
mellett Kemény Lajos, Sréter Ferenc, Gálát György, Benes Miklós, Csepregi Béla és 
Hajós Alfrédné.

Nagy-budapesti evangélizáció volt 1948. ápr. 4—10-ig, nagyhéten „Krisztus feltá
madt!” központi üzenettel 21 templomban (6 ev., 12 ref., 1-1 baptista és metodista 
templomban és az Üdvhadsereg imatermében). Az evangélizáció imádságos előkészí
tés után 15 helyen 15 napon át evangélizáló röplap osztogatásával kezdődött, mintegy 
300 önkéntes vállalkozó adott 900.000 kétperces prédikációt munkába siető emberek
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kezébe. Nagy segítség volt ez a napi gondok és munka előtt. Általában szívesen fogad
ták, sokan megköszönték, napról-napra várták, s némelyek többet is kértek belőle to
vábbadásra. Óvatos becslés szerint a 21 templomban hét végére 8-9000-en hallgatták. 
Húsvét után még folytatás is következett a fasori ref. templomban, ahol a hétvégére a 
melléktermek és az udvar is megtelt mintegy 5.000 igehallgatóval. Énekük az utcán se 
akart elcsendesedni: „Halld, az ég harangi hívnak...”

Több ökumenikus összefogásban rendezett evangélizáció közül most már csak meg
említjük Miskolc templomában 1948. május 2-9-ig tartott evangélizációt, melynek 
evangélikus igehirdetői Sréter Ferenc, Balikó Zoltán és Csepregi Béla voltak.

Konferenciák, csendeshetek, iszákosmentő- és külmisszió
A gyülekezetben végzett evangélizációkkal kapcsolatban jelentkezett az igény a ta

lálkozások, összegyülekezések áldása után. Elsőnek talán a gyülekezeti közösségek 
konferenciáit kell említenem. Eleinte egy-egy helyen tartottuk: 1939. Piliscsaba, 
1940. Orosháza, 1941. Szarvas, 1942. Hódmezővásárhely, 1943. Békéscsaba, Nagy- 
tarcsa. Majd egyre több helyen, 1950-ben már tizenkét helyen volt ilyen konferencia. 
A nagyobbakon 500-an is összegyűltek 40-50 gyülekezetből.

A csendeshetek Gyenesdiáson kezdődtek a soproni leányok kezdeményezésére 
1940-ben. A résztvevők száma és összetétele évenként növekedett: leányok 48, 67, 
109,202 (már 64 gyülekezetből), asszonyok 1941-től: 25, 87, 153, 38 gyülekezetből, 
férfiak 1943-tól 57-tel kezdődött 1947-ben már 170-en voltak. A tagolódás aztán kor, 
hivatás, érdeklődés és nemek szerint. Nemzetközi főiskolás konferencia is volt 1947- 
ben. Hamarosan szűk lett a Kapernaum, ki kellett bérelni a szomszédos villákat is, 
szalmazsákokon és sátrakban lehetett csak elhelyezni a többszázas sereget.

Új konferenciai otthonok is benépesültek (Püiscsaba már régi volt): a fóti Mandák- 
villa, Répcelak. Nyári táborok Szilvásváradon, Bántapolcsányban, Fonyódon, a Ma
ros partján. A konferenciai naptárak egy-egy idényben már 60 alkalmat is kínáltak s 
nemcsak nyári, hanem egész évi igénybevétellel. Ráterelődött a figyelem az iszáko
sokra, mindig program volt a külmisszió, a népfőiskolái munka is meggyökerezőben 
volt. Terebélyesedett az evangélizációs sajtó: Élő víz, Evangéliumi Énekek, Levelező 
Bibliaiskola, iratterjesztés, könyvkiadás, a szolgálatnak müyen bősége! Az ige nem 
térhet vissza üresen! Hisszük, hogy nem is hangzott hiába.

U r a m , m élyen  lesú jt, h ogy  az e m b e r e k  oly irgalm atlanul ö n zők , k ö zö m b ö sek , d e  te  vagy v ilá 
g o ssá g o m . Saját rez ign áciőm b an  is te  vagy  rem én y ség em . M en n él sö té te b b é  s h id eg e b b é  v á l
n a k  e sz ten d eim , ann ál inkább kell n é k e m  a te  v ilágosságod .

Lengyelországból

B á rh o g y  állunk is a terh űnk kel, m e ly  vállunkat nyom ja: „A z  Isten  sz e r e te t”. Ő  p ed ig  n e m  d e 
rű s m osolygássa l sz e re te tt , h an em  úgy, h ogy  sz e r e te te  e ljö tt közénk , b e  a sö té tsé g  v ö lg y é b e  -  
e n n e k  a sz e re te tn ek  n e v e  pedig: J é z u s  K risztus.

Niem öller Márton  (1 8 9 2 -1 9 8 4 )

A tyán k , a d o m á n y o zz  nek ü n k  b ö lc se ssé g e t, m ely  m e g ism er  téged; ig y ek ezeté t, m ely té g e d  k e 
res; tü re lm et, m ely  rád vár; szívet, m e ly  rólad tű n őd ik  é s  o ly  é le te t, m ely  a m i U ru n k  J é zu s K risz
tu s  L e lk én ek  ere jév e l rólad tanú sk od ik .

Ambrosius (3 3 4 -3 9 7 ) Scholz László fordítása



DONÁTH LÁSZLÓ

A „zsidókérdés” -  kétfajta német protestáns 
megközelítésben

Kevés teológusnak adatik meg, hogy gondolatait Istenről és teremtett világáról, vagy 
eszmélődését az evangélium és az egyház igazságáról életével és halálával hitelesítse. 
Dietrich Bonhoeffer e kevesek közül való volt. Közéjük kerülésének egyik legjelentő
sebb oka éppen a „zsidókérdésről” vallott nézeteiben található. De mi is a „zsidókér
dés”?

A  „ z s id ó k é rd é s ” az  e g y h á z b a n  és a  tá r s a d a lo m b a n

Az egyház évszázadokon keresztül kettős tanításban fogalmazta meg viszonyát Izra
elhez. Az egyik a kitagadási elmélet, a másik a substitutio tana. Az utóbbi érvényes
ségét a főbb biblikus érvek egyikeként Pál apostol kijelentése igazolná: „Mert a 
törvény célja és vége Krisztus!” (Rm 10, 4).1 E tan szerint az egyházra szálltak át az 
Izraelnek mint Isten népének adott ígéretek.* Sőt Izrael méltatlanná is vált az ígére
tekre, mivel Jézus Messiás voltát elvetette. Mindezért Izrael a múlt jelenségévé lett, 
elvileg jelentelenné. Hogy zsidók mégis, ma is léteznek, ez a „zsidókérdés”. Érdekes 
módon azonban a zsidóknak ez az időbeli meg nem felelése -  vannak, pedig nem le
hetnek -  nem járt együtt hasonló kitagadási elmélettel. (Tudniillik ha a zsidóság még
sem szűnt meg, az nem jelenthet mást, mint azt, hogy az őt kitagadottnak nyüvánító 
lesz kitagadottá.) Az egyházi és a teológiai antijudaizmus számára önmagában a zsi
dóság léte a botrány.

A polgári társadalom „zsidókérdése” nem azonos az egyházéval. MUyen állásokat 
birtokolhatnak a zsidók, tekintettel sajátos gazdasági tradícióikra is, a kapitalista tár
sadalomban és az ehhez rendelt állami’intézményekben? Erre a kérdésre kezdetben 
az emancipáció volt a válasz, amely a zsidók tömege számára -  miképp ezt K. Marx 
A zsidókérdésről című írása is tanúsítja -  az asszimiláció lehetőségét jelentette. Ez a 
kérdés azonban a XIX. század végétől, a polgári társadalom válságától kezdve, anti
szemitizmust tükröz.

* Pál apostolnak Izráelhez és a törvényhez való viszonyával jelen számunkban Veöreös Imre P á l 
a p o sto l c. tanulmánya is foglalkozik, közelebbről az „Isten igazsága” és „Hűség Izráelhez” alcímű 
fejezet.



48 DONÁTH LÁSZLÓ: A „zsidókérdés” -  kétfajta német protestáns megközelítésben

Az egyházi és a társadalmi „zsidókérdésnek” egyetlen momentuma egyezik: egyik 
esetben sem magától értetődő a zsidók léte. Az Izraelnek adott ígéreteket elbitorló egy
háznak éppúgy nem természetes a zsidók jelenléte, mint a „gazdanépek” társadal
mának. A „zsidókérdés” megoldását egyikük sem a maguk változásában látta, hanem a 
zsidókéban. A lehetséges megoldások listája mindig az emancipációval kezdődött, s a 
kiirtással zárult. Még G. Kittelé is, bár ő ez utóbbit nyomatékosan elveti.2 Történetileg 
pedig éppen ezt a „végső megoldást” valósították meg. De az „Endlösung” révén az egy
ház számára megmásíthatatlanul visszájára fordul a „zsidókérdés”: a zsidók megválto
zásának a kérdése a so a *  áldozataival együtt füstté vált Auschwitzban. A változás 
kérdése előtt már csak az ezt lehetővé tevő és megengedő egyház áll. A „gazdanépek” 
társadalma is, melynek nevében az „Endlösungra” vállalkoztak, hasonló kihívás elé ke
rül: megkérdőjeleződött gazdasági rendszerük törvényessége, s megváltozásukat nem 
teszi kikerülhetővé, ha állapotbeli problémáikat antiszemitizmussal kompenzálják.

B o n h o e f f e r  é s  a  „ z s id ó k é rd é s ”

A „zsidókérdés” Bonhoeffer számára is egyszerre jelentett állami-társadalmi és egy
házi-teológiai problémát, ahogy ezt 1933. áprüis 15-én befejezett írása - A z  e g y h á z  a  
z s id ó k é r d é s  e lő tt (Die Kirche vor der Judenfrage)3 -  tanúsítja.

A berlini egyetem akkor 27 éves evangélikus magántanára azzal kezdi művét, hogy 
élesen megkülönbözteti az egyház és az állam feladatát. A különbség tudatában lévő 
egyház nem keveredhet az álíam dolgaiba. Ha mégis erre kényszerül, cselekvése há
rom szinten lehetséges.

1. Az egyház mindig újra megkérdezheti, és meg is kell kérdeznie az államtól, „va
jon vállalja-e a felelősséget azért, hogy amit tesz, az törvényes állami cselekedet-e.” 
Ezzel az egyház „a jog és rend” iránti felelősségére figyelmezteti az államot. A konk
rét helyzetben e kérdést az állam zsidóellenes intézkedései vetik fel.4

2. Az egyháznak kötelessége segíteni az állam áldozatait, tekintet nélkül arra, hogy 
ezek a keresztény gyülekezet tagjai-e, vagy sem. Az egyház diakóniai feladata nem 
korlátozódik csupán a zsidókeresztényekre, érvényes a zsidókra is.

3. Az egyház közvetlen politikai aktivitása akkor válik elodázhatatlanná, „ha úgy 
látja, hogy az állam jog- és rendteremtő funkciójában csődöt vall”. Ez esetben nem
csak „a kerék alá esett áldozatot kell bekötöznie, hanem vesse önmagát is a kerék kül
lői közé”. Ez az az eset, amikor az állam „gátlástalanul sokat vagy keveset érvényesít 
a jogból és a rendből”.5 A gátlástalanul kevés a zsidók diffamálását, majd jogfosztá
sát jelenti; a gátlástalanul sok pedig az egyház működésébe történő beavatkozás, 
amennyiben az állam a megkeresztelt zsidók kizárását és a zsidó misszió tilalmát akar
ja az egyházra kényszeríteni.

Ezt követően Bonhoeffer arra válaszol, miképp viselkedjen az egyház a saját terü
letén, dönthet-e úgy, mint az állam. Ha az egyház az állam előírta módon viselkedne, 
„törvénytől” tenné függővé a hozzátartozást, s így teológiai értelemben épp azáltal 
válna „zsidókereszténnyé”, hogy tagjai közül kizárja a megkeresztelt zsidókat. Mivel 
a „hagyományos értelmezés szerint az számít zsidókereszténynek, aki feltételként kö
veteli az egyházba belépni akarótól az isteni törvény figyelembe vételét. Ezzel szem-

* so a : katasztrófa; így nevezik a mai héber nyelven a hatmillió zsidó elpusztítását.
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ben a pogánykereszténység semmilyen más előföltételt nem ismer Isten Krisztusban 
hangzó hívó szaván kívül”.

Amikor a „német birodalmi egyházból” az összes nem árja származású kizárását 
követelik 1933 augusztusában, Bonhoeffer röpiratot készít: A z  á r ja tö rv é n y  a z  e g y h á z
b a n  (Der Arierparagraph in der Kirche)6 címmel, ebben írja végkövetkeztetéseként: 
„Az egyház az elhívottak gyülekezete, melyben az evangéliumot igazán hirdetik és 
szentségeket helyesen szolgáltatják ki, és amely semmilyen törvényt nem szab a hoz
zátartozás feltételeként. Ezért az árjatörvény az egyház lényegét romboló tévtan. Az 
árjatörvényt e radikális formában érvényesítő egyházat igazul csak egyetlen módon 
szolgálhatjuk, azzal, ha küépünk belőle. Ez az én végső szolidáris cselekedetem egy
házamért, melyet soha mással nem szolgálhattam, egyedül a teljes igazsággal, s ennek 
minden konzekvenciájával”.7

Milyen kapcsolat van a teljes és az oszthatatlan igazság és az egyház életformája 
között? -  veti föl a kérdést az árjatörvény. Elenyészően kevesen voltak, akik már a 
kezdet kezdetén Bonhoefferhez hasonlóan fölismerték, ha az egyház életformáját Is
ten parancsolata helyett idegen törvény alá vetik, akkor zavar és meghasonlás törté
nik benne, s odavész a kapcsolata az igazsággal. Radikalitása miatt vethette 
Bonhoeffert az egyházi harc egyszerre az egyház centrumába és peremére.

Az utóbbi tíz év teológiai eszmélődése egyértelművé tette azt, amit az 1933-ban leg
világosabban látó teológus sem mondott ki határozottan: valójában nem a „zsidókér
dés” előtt állt és áll az egyház, hanem a zsidósághoz való viszonya a probléma, s ez 
lényege szerint keresztény kérdés. Innen közelítve még a bonhoefferi pozícióban is rá
bukkanunk antijudaista elemekre. Ilyen például az, ahogy a „zsidókeresztény” fogal
mát használja „Az egyház a zsidókérdés előtt”-ben.

Gondolatmenetének egyik csattanójaként visszafordítja a vádat: valójában a „né
met keresztények” zsn/ókeresztények, mivel az egyháztagságot megváltoztathatatlan 
„isteni” törvénytől akarják függővé tenni, nevezetesen a fajiságtól. A „vissza a fel
adóhoz” iróniája mégsem változtat azon, hogy ez a szó Bonhoeffer számára is nehez
telést, negatív ítéletet hordoz. E szóhasználat forrása a Galáciai levél, melyben Pál 
Péterrel Antiochiában folytatott szenvedélyes vitájáról tudósít. Eszerint Péter kez
detben késznek mutatkozott együtt étkezni a pogánykeresztényekkel. Jakab küldöttei 
azonban megfélemlítik. Ezért támad Pál Péterre: „Ha te zsidó létedre pogány módra, 
és nem zsidó módra élsz, hogyan kényszerítheted a pogányokat, hogy zsidó szokás sze
rint éljenek?” (Gál 2,14) Judaizálni, zsidó szokás szerint élni, Pál óta kulcsszava a po- 
lemikának, melyet sohasem csupán a zsidókeresztények ellen használtak. Azokat a 
pogánykeresztényeket is ezzel a szóval bélyegezték meg, akik az egyházi életben nél
külözhetetlennek vallották az örök rituális vagy egyéb törvényeket. Pál a judaizálás 
fogalmát még konkrét vitában alkalmazza (Pálnál és az első évszázadban a „zsidóke
resztény” fogalom használata még legitim), de már az óegyházi polémiában abszolút
tá válik. A reformáció egyházai egyetemes kulcsszóként használják a zsidósággal 
szemben, és egymás elleni felekezeti kritikájukban. Sokrétű fölhasználhatóságát mu
tatja Bonhoeffer szókezelése is. Még nála is egy sorba kerül a zsidó lét és a judaizálás 
a formális törvényességgel. Az egyház kitagadási elméletére vezethető vissza, hogy a 
z s id ó , z s id ó s á g , z s id ó z á s ,  z s id ó k e re s z té n y  szavak: kivétel nélkül pejoratív jelentésűek 
a kereszténység szótárban. Az egyház két évezreden át semmit sem akart meglátni a 
zsidóság Krisztus utáni hagyománytörténetéből. Tanaival csak az tűnt összeegyeztet- 
hetőnek, ha van zsidóság, csak azért van, hogy Isten véghezvigye rajta büntetését. A 
Krisztus utáni zsidóság története -  az átok története.
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Bonhoeffer írása a harmadik birodalom kezdetén azért olyan nagy jelentőségű, mi
vel még a katasztrófa előtt figyelmeztet: ebben a kényszerhelyzetben kikerülhetetle
nül az egyház igazsága forog kockán. Nem rajta múlt, hogy a zsidóüldözéssel szemben 
általa akkor megfogalmazott feladatokat az egyház egyre kevésbé hallotta meg. Bon
hoeffer élete és halála kizárólag az ő hitelreméltóságát tanúsítja.

A  „ z s id ó k é rd é s ” é s  a  h á b o r ú  u tá n i  n é m e t  eg y h áz i n y ila t
k o z a to k

Joggal vélhetnénk a háború és a soa élménye elvezette az újat kezdő német protes
táns* egyházakat a bűnvalláshoz és a teológiai tisztázáshoz. Nem így történt.

Az EKD (a németországi protestáns egyház) tanácsa -  megszívlelve M. Niemöller 
indítványát -  ugyan nyilatkozatot tett közzé 1945 októberében, de a Stuttgarti bűn- 
va llá s  (Stuttgarter Schuldbekenntnis) jelentősége ellenére tény marad: egyetlen szó 
sincs benne a zsidóüldözésről. Ha csak nem formulába rejtve, szemérmesen: „Végte
len szenvedést hoztak általunk sok népre és országra.” Az egyház bűne pedig abban 
állana „hogy nem vallott bátrabban, nem imádkozott hűségesebben, nem hitt vidá
mabban és nem szeretett forróbban”.8 Ijesztően általános szavak. Semmitmondó vol
tukat nem az idő múlása emeli ki igazán, hanem megint csak Bonhoeffer confessioja, 
aki 1940-ben, közvetlenül Hitler franciaországi győzelme után és a zsidóüldözés utol
só szakasza előtt így vall: az egyház „néma maradt, amikor kiáltania kellett volna, mert 
az ártatlanok vére az égre kiált... bűnössé lett Jézus Krisztus leggyöngébb és legvédte
lenebb testvéreinek életében”.9

E magyarul is olvasható bűn vallásból10 nemcsak a Bonhoeffer és a Hitvalló Egyház 
közötti nyelvi-szóhasználatbeli különbség derül ki, hanem a teológiai és az etikai is. 
Nem véletlen, hogy a Hitvalló Egyház sem a háború alatt, sem azután nem keresett 
választ arra a kérdésre: vajon az egyház igehirdetése és társadalmi helyzete mennyi
ben járult hozzá a zsidógyűlölet kialakításához. Sőt, E. Bethge kritikus megállapítása 
szerint, a Stuttgarti bü n va llá s  „fölfokozott vallásos nyelve” még a konkrét vizsgálat le
hetőségét is fölismerhetetlenné teszi.11

Elmaradt az analízis akkor is, amikor az EKD zsinata 1950-ben Berlin-Weißensee- 
ben újfent dokumentálta álláspontját: N yila tkozo l a z  h r á e l  ellen elkövetett bűnről 
(Wort zur Schuld an Israel). A zsinat többek között kijelentette: ,Az irgalmas Isten 
előtt mulasztás és hallgatás révén bűnrészessé váltunk azokban a gaztettekben, me
lyeket népünk tagjai követtek el a zsidók ellen”.12 Kétségtelen, ez a fogalmazás már 
az átlagos intelligenciájú német protestánst is messzemenő gondolatokra késztethet
te. Mivel azonban a zsinati határozat az egyház bűnrészességét kifejezetten a hallga
tásra és a mulasztásra korlátozta, elő sem került az a kérdés, hogy az egyház azért az 
évezredes antijudaizmusért is felelős, mely igehirdetésében és hitoktatásában bizony 
szóhoz jutott. Sőt közvetve az aktív zsidóüldözésért is felelős, hiszen éppen igehirde
tése erősítette a gyilkosokban a bűntető mentalitást. E lélek gyümölcse csak gaztett 
lehetett, teológiailag éppúgy, mint pszichológiailag.

Az aktív felelősség kérdéséről azonban nem csak az EKD állásfoglalásai hallgatnak. 
A Reichsbruderrat (a nácizmussal egyet nem értő protestáns lelkészek tömörülése),
* A német evan gelisch  szót fordítjuk protestáns szóval. A német evangélikus, református és uniált 

egyházakról van szó.
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amely megkísérelte átmenteni a Hitvalló Egyház tradícióját a háború utáni időszak
ba, 1947-ben hozta nyilvánosságra a D a rm s ta d ti  s z ó  (Wort zum politischen Weg un
seres Volkes)13 címen ismertté vált nyilatkozatát. Azokat a politikai téveszméket 
vizsgálják ebben, melyek a német nép, s vele a protestáns egyházak tragédiájához ve
zettek. Szó esik a különleges német küldetésről szőtt álomról, az egyház szövetkezé
séről a konzervatív erőkkel, barát-ellenség ellentétpárban való gondolkozásról, az 
antikommunizmusról, de a zsidóüldözésről említés sem tétetik. Talán ezt pótlandó, 
egy évvel később, 1948-ban került napvilágra a Reichschbruderrat különös vélemé
nye a „zsidókérdésről” (Ein Wort zur Judenfrage).

Már címe sem ígér túl sok jót, hiszen a problémát -  az egyházi múlt kritikus vizs
gálatát és a szükséges fölismerések kimondását -  ismét „zsidókérdésként” jellemzi. 
A Reichsbruderrat tökéletes tanácstalanságáról azonban leginkább az a hat tézis árul
kodik, mely Izráel és az egyház viszonyáról szól. Ez az anyag, mely szándéka szerint 
a keresztény zsidóellenességet akarja feldolgozni, kísérteties módon tanúskodik az 
antijudaizmus konfirmációjáról -  Auschwitz után! Tartalma tömören: Jézusban be
teljesedett Izráel kiválasztása és rendeltetése. Ezért az egyháznak nyomatékosan el
len kell állnia Izráel ettől eltérő minden értelmezésének. Izraelhez való viszonyában 
ragaszkodnia kell a kitagadási elmélethez és a substitutio tanához. Tehát az egyház áll 
Isten népeként Izráel helyén, ő az örököse az Izraelnek adott ígérteknek. Ehhez kap
csolódik az a tézis, mely szerint „Izráel feszítette meg a Messiást”, s ezzel elvetette 
kiválasztottságát és küldetését. Izraelt azonban hűtlensége ellenére sem hagyja el Is
ten hűsége: „Isten hosszútűrésének jele az, hogy ítélete Izraelt mindmáig követi elve- 
tettségében”.14 A klasszikus antijudaizmus alapelemeiből építkezők szükségszerűen 
jutnak e zárótételhez: „Isten nem tűri, hogy gúnyolódjanak vele, a zsidó sors ezt hir
deti némán a mi buzdításunkra, s intésül a zsidóknak, vajha már kedvükre való lenne, 
hogy megtérjenek ahhoz, aki egyedüli záloga az ő üdvösségüknek is”.15 Ez a nyilatko
zat -  a legjobb indulattal is -  csak a félelmetes ismétlési kényszer tünetének nevezhe
tő.

Tagadhatatlan, 1948 óta másfajta vizsgálódások is készültek a keresztény antiju- 
daizmusról. Értékes munka folyik a „Gesellschaften für christlich-jüdische Zusam
menarbeit” keretében. Egyházon belül a legjelentősebb kezdeményezés az 
.Arbeitsgemeinschaft Juden und Christen”, mely harminc éve küzd azért, hogy az 
egyházi közgondolkozást megtisztítsa e torz teológiai hagyományoktól. Hosszan le
hetne sorolni szerzőket és műveket jeleként a kialakuló tisztultabb német protestáns 
szellemnek. Mégis, jogos E. Bethge véleménye, hogy e jelentős fáradozásokat máig 
nem követte a német evangélikus egyház valóban elkötelező hitvallása, mely éppúgy 
egyértelműen tanúskodna a zsidókkal szemben elkövetett keresztény bűnökről, mint 
az Izráel üdvösségére vonatkozó visszavonhatatlan isteni kijelentésekről.16 Ez a tény 
végezetül a prioritás kérdését veti fel: mindennek hol a helye a teológiai eszmélődés- 
ben és az egyházi tevékenységben? Bonhoeffer annak idején tömören és metszőén ezt 
felelte erre: „Csak az énekelhet gregoriánt, aki a zsidókért kiállt”.17

A történelem őt igazolta.
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ELEKES ZSUZSANNA

A drogprobléma Magyarországon

1985-ben a Magyar Tömegkommunikációs Kutatóintézet 20 társadalmi probléma, 
veszély bekövetkezésének valószínűségéről és a veszélyek súlyosságáról végzett köz
véleménykutatást. A társadalmi problémák bekövetkezési valószínűsége szerinti rang
sorolásban a kábítószerek elterjedése a 13. helyen állt, a veszélyek súlyossága szerinti 
rangsorolásban a 2. helyre került, megelőzve ezzel olyan problémákat, mint a lakás- 
helyzet romlása, az életszínvonal csökkenése stb.

De vajon mit jelent egyáltalán a drogprobléma? A kábítószeresek számát, a kábító
szerfogyasztás terjedését? Erről mind a mai napig semmi megbízható adatunk nincs. 
Ezért döntöttünk úgy, hogy egy angol modell hazai adaptálásával próbálunk ponto
sabb képet kapni a hazai helyzetről. Egy olyan kerületet választottunk ki a főváros
ban, amely szociális összetétele miatt valószínűsítette a drogfogyasztás gyakoribb 
előfordulását, és ahol valószínűsíthető volt, hogy azok az intézmények, amelyekkel 
kábítószeresek kapcsolatba kerülhetnek, az átlagosnál nagyobb figyelmet fordítanak 
a problémára, és tájékozottabbak, hiszen ennek a kerületnek a kórházában indult meg 
az első hazai, drogosok gyógyítását szolgáló program, és itt működik a főváros egyik 
drog-ambulanciája. Felkerestük mindazokat az intézményeket (nevelési tanácsadó, 
ideggondozó, alkoholgondozó, a kórház alkohológiai és toxikológiai osztálya, a kerü
let iskoláinak gyermek- és ifjúságvédelmi felelősei és a kerületben található nevelő- 
otthon), amelyekkel narkósok kapcsolatba kerülhetnek. A szakemberekkel folytatott 
beszélgetések és a rendelkezésre álló (vagy inkább nem létező) adatok alapján az az 
egyértelmű kép alakult ki, hogy néhány kivételtől eltekintve vagy nincsenek a kerü
letben narkósok, vagy pedig egyáltalán nem jutnak el azokhoz az intézményekhez, 
amelyek pillanatnyilag rendelkezésre állnak.

Nézzük, mit mutat néhány országosan rendelkezésre álló adat. A kiválasztott kerü
letben működő drog-ambulancián -  amely a főváros egész területéről kapja betegeit 
-  csak 1988-ra vannak adatok, hiszen az ambulancia 1987. őszén létesült. Az egy év 
alatt megjelent betegek száma 132 fő volt. A főváros másik drog-ambulanciáján 1987- 
ben 76 új beteget, 1988-ban pedig 52 új beteget regisztráltak. Pécsett 1988-ban 45 
beteget gondoztak, Szegeden 40 főt, közülük 10 volt az új beteg. Látható tehát, hogy 
az ország négy drog-ambulanciáján 1988-ban meglehetősen alacsony, 239 volt az 
újonnan regisztrált kábítószeresek száma.

A gyermek és ifjúsági ideggondozók 1987-re és 1988-ra vonatkozó adatait a követ
kező táblázat mutatja:
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1987 1988 1988/89

összes gondozott 28 091 28 413 101,3
összes gondozásba vett új beteg 
élvezeti szenvedélyszerek használata

10 423 11 084 106,3

és függőség miatt gondozott összes beteg 
élvezeti szenvedélyszerek használata

81 38 47,0

és függőség miatt gondozásba vett új beteg 
szerves oldószer inhaláció miatt

57 20 35,0

gondozott összes beteg 
szerves oldószer inhaláció miatt

83 80 96,0

gondozásba vett új beteg 48 35 73,0

Tehát egyrészt igen csekély azoknak a száma, akik a drog-ambulanciák mellett a 
legilletékesebbnek tekinthető gyermek- és ifjúsági ideggondozókban kerültek nyilván
tartásba, másrészt, amíg a gondozók összes betegforgalma 1987 és 1988 között cse
kély mértékben növekedett, addig a szipuzás miatti gondozás csekély mértékben, a 
szenvedélyszerek használata miatti gondozás jelentős mértékben csökkent. A fenti 
adatok egyértelműen a drogfogyasztók alacsony számát mutatják, még akkor is, ha 
tudjuk, hogy drogosokat a legkülönbözőbb egészségügyi intézményekben kezelnek.

1987. első feléig rendőri szervek összesen 756 személyt vettek nyüvántartásba ká
bítószerfogyasztás, kábítószerterjesztés, illetve kóros szenvedélykeltés miatt.

De hol vannak a kábítószeresek? Láthattuk, kórházakban, gondozóintézetekben, 
rendőrségnél viszonylag kevesen kerülnek nyilvántartásba. Nevelőotthonokban? Ah
hoz, hogy oda bejussunk, engedély kell, de engedélyt csak néhány helyen kapunk, mert 
állítólag a nevelőotthonokban már nincsenek. Iskolában? Az iskolák vezetői szerint 
legfeljebb régebben volt egy-két szipus gyerek. De mégis vannak, kell hogy legyenek, 
mert látjuk őket az utcákon, tereken, koncerteken, és hallunk a halálukról is. De hol 
keressük őket, és egyáltalán kit keressünk? Azt, aki rendszeresen, nagy mennyiségben 
szed gyógyszert, és a WHO által elfogadott definíció alapján megfelel a dependencia 
kritériumainak? Vagy azt is keressük, aki csak néha-néha, társai unszolására, vagy a 
velük való azonosulás kedvéért szipuzik egy kicsit?

Külföldi tapasztalatok alapján a már valamit próbálók arányát próbáltuk felderíte
ni, amikor egy 14-18 éves fiatalok ivási szokását vizsgáló kutatás keretében megkér
deztük milyen elterjedt a szipuzás és a kábító hatású gyógyszerek szedése a fiatalok 
körében három budapesti középiskolában és egy nevelőotthonban. A megkérdezett 
489 fiatal között 31 fő válaszolta, hogy már legalább egyszer az életben kipróbálta a 
szipuzást. Különösen magas, egyharmados arányt találtunk a nevelőotthoni gyerekek
nél, akiknek többsége a kérdezést megelőző héten is szipuzott. A többség 13-14 éves 
korában próbálta először a ragasztózást, de volt olyan, aki 7 éves korában csinálta elő
ször. A gyógyszerszedést valamivel többen, 47 fő próbálta ki. Itt is legtöbben (45%) a 
nevelőotthoniak voltak, de a gimnazisták 4,3 %-a, a szakközépiskolások 3,7 %-a és a 
szakmunkásképzősök 4 %-a szintén próbálkozott már valamüyen gyógyszerrel. A szi
puzást, a gyógyszert és az esetleges egyéb kábítószereket figyelembe véve azt az ered
ményt kaptuk, hogy a megkérdezett fiatalok 10 %-a próbálkozott már életében 
valamilyen kábító hatású szerrel. A barátaikról a megkérdezett gimnazisták 16 %-a, 
a szakközépiskolások 22 %-a, a szakmunkások 16 %-a és a nevelőotthoniak 36 %-a vé
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lekedett úgy, hogy közöttük legalább egy-kettő olyan van, aki valamilyen rend
szerességgel szipuzik vagy gyógyszert szed.

1986-ban egy másik, szintén alkoholfogyasztásra irányuló vizsgálat keretében egy 
6000 fős reprezentatív mintán a 18 évnél idősebb népesség gyógyszerfogyasztását kér
deztük. A megkérdezett férfiak 31 %-a és a nők 39 %-a szedett a megelőző hónapban 
valamilyen gyógyszert. A betegség és panasz nélkül szedők aránya a férfiak között 5,4 
%, a nőknél pedig 7,7 %. A férfiak 7,2 %-a és a nők 10,8 %-a szed rendszeresen nyug
tatót. A fenti adatok természetesen nem mutatják a gyógyszerdependencia arányát, 
de mindenesetre utalnak a gyógyszerrel történő visszaélés elterjedtségére a felnőtt né
pesség körében.

De szabad-e leszűkíteni a problémát drogfogyasztó fiatalokra, vagy talán inkább 
problémás fiatalokról kell beszélnünk, akik közül néhányan divat, olcsóság vagy vala
mi ellen való tiltakozás kedvéért éppen a ragasztóban vagy a gyógyszerben vélik meg
találni a boldogulás útját. És egyáltalán problémás fiatalokról kell-e elsősorban 
beszélni, vagy inkább azokról az intézményekről, amelyek nem képesek, vagy nem 
akarják felismerni a deviancia első jeleit, amelyek, ha az átlagostól eltérő viselkedés
sel találkoznak, inkább hárítani, vagy titkolni próbálnak, nem ritkán akaratlanul is be
lekényszeríteni a fiatalokat olyan deviáns karrierbe, ahonnan nem mindig van 
visszaút.

Mit jelent a drogprobléma Magyarországon? A drogfogyasztás terjedését, vagy in
kább egy új jelenséget, amivel éveken át képtelenek voltunk mit kezdeni, amit titkol
tunk, amiről nem beszéltünk, amivel egy rugalmatlan, minden újtól megriadó és azt 
befogadni képtelen intézményrendszer nem tudott megbirkózni. Amit csak egy min
denre kiterjedő kampánnyal lehet elfogadtatni. És amely megterhelődött sok más 
problémával is.

A több mint tíz évig tartó titkolózás, elhallgatás után a nyolcvanas évek elején je
lentős változás következik be a drogprobléma hivatalos megítélésében, amely változás 
kezdetét egy nagy sajtónyüvánosságot kapott kórházi kísérlet jelentette, amely kísér
let során először próbáltak kifejezetten narkósok számára kezelési programot kidol
gozni. Ezzel a kísérlettel veszi kezdetét az a hatalmas kampány, amely a drogprobléma 
megoldására indult. A kampány jelei: a sajtónyilvánosság, tv és rádióriportok soroza
ta, dokumentum- és riportfilmek, amelyek a probléma súlyosságáról és megoldatlan
ságáról szólnak, egy központilag elindított program, amelynek feladata a megelőzés, 
kezelés és utógondozás modelljének kidolgozása, és relatíve nagy összegű kutatási 
pénzek biztosítása. A kábítószerfogyasztás egy olyan időszakban válik központi kér
déssé, amikor a szűk szakmai körökön túl is nyilvánvalóvá válik egy sor társadalmi 
probléma egyre súlyosabbá válása és megoldatlansága. Csak példaként említem a vár
ható életkor csökkenését, az alkoholizmus és öngyükosság rohamos terjedését, a rom
ló életszínvonalat és a szegénység növekedését. Ugyanakkor az is nyüvánvaló, hogy a 
romló gazdasági feltételek között és a meglevő intézményi struktúra radikális változ
tatása nélkül ezek a problémák gyakorlatüag megöl (ihatatlanok. Ilyen körülmények 
között egy relatíve kisebb súlyosságé és kisebb anyagi ráfordítást igénylő problémá
val való látványos foglalkozásnak bizonyos figyelemelterelő szerepe is van. Ezt tá
masztja alá az a tény is, hogy ténylegesen csupán igen kevés intézkedés történt. Az 
elmúlt években összesen Budapesten létesült kettő, és két vidéki városban egy-egy 
drog-ambulancia, valamint egy kisebb kórházi osztály kifejezetten narkósok kezelé
sére. Ugyanakkor egyértelműbbé tették a kábítószerre vonatkozó jogszabályokat,
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amelynek következtében viszonylag kis mennyiségű, visszaélésre alkalmas gyógyszer 
tartása is bűnelkövetésnek minősül.

A közel egy évtizedes hallgatás, majd a hirtelen nyilvánosság következtében a köz
véleményben egyértelműen az az érzet alakult ki, hogy a kábítószerfogyasztás robba
násszerű növekedése következett be. A néhány, kábítószeresekkel foglalkozó 
intézmény megszületése és az ismeretek terjedése, a szakemberekben is azt az érze
tet keltette, hogy növekszik a kábítószert fogyasztók száma. Ezt az érzetet fokozta az 
a tény is, hogy az elmúlt években, az egyébként igen rossz feltételekkel működő gyer
mekvédelmi és pszichiátriai intézmények számára a kábítószeresekkel való foglalko
zás jelentette szinte az egyetlen olyan lehetőséget, amely révén anyagi eszközökhöz 
juthattak. Ennek következtében minden ilyen intézménynek az volt a természetes ér
deke, hogy a kábítószerfogyasztás rohamos terjedése mellett foglaljon állást.

Mit jelent a drogprobléma Magyarországon? Az intézményi adatok egyértelműen 
a drogfogyasztók alacsony számát mutatják. A szórványos epidemiológiai vizsgála
tok, valamint egy hólabda módszerrel jelenleg folyó mélyinterjús vizsgálatunk a drog- 
probléma ennél nagyobb arányú elterjedtségére utalnak. Nem tudjuk, mennyien 
vannak, és azt sem tudjuk, hogy nő vagy csökken a számuk. De ha csak tízen vannak, 
az is probléma. Másik probléma, hogy az érintett intézmények nem tudnak róluk. En
nek okai a következőképpen foglalhatók össze:

-  rövid ideje létezik és csak kevés a kábítószer-problémára specializált intézmény 
és szakember;

-  csupán egy szűkkörű gyerekpszichiátriai hálózat létezik, a fiatalkorúak pszichés 
problémáira nincs megfelelő ellátó hálózat, tehát nincs aki a szakintézmények felada
tát helyettesítené;

-  a meglevő egészségügyi intézményeknek nincs kapacitása, szakembere, és féltik a 
„normál” betegeiket a kábítószeresektől, ezért igyekeznek elhárítani a hozzáforduló
kat;

-  mivel nem garantálható a jelentkezett kábítószeresek adatainak titkosan kezelé
se, a törvény pedig bünteti a kábítószerfogyasztást, még a gyógyulásra motiváltak is 
nehezen szánják el magukat az orvosi kezelésre;

-  az oktatási és nevelési intézmények titkolják a kábítószerfogyasztó diákjaikat 
mert:

-  amúgy sincs megfelelő intézmény, ahova küldhetnék őket,
-  a kábítószerfogyasztás ténye rontja az iskola presztízsét,
-  féltik diákjaikat a büntetőjogi következményektől.

Végül, talán a legnagyobb problémát a kábítószerfogyasztás eddigi kezelése jelen
ti. A hosszú elhallgatás, majd a kampányszerű megoldási kísérlet, amelyet félő, hogy 
az érdektelenség fog követni. Az az érdeketelenség, amely az alkoholproblémával már 
bekövetkezett, amint elveszítette politikai érdekességét, feszültséglevezető szerepét.
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túl v a k m erő v é  vált csigát az  ú tb ól, 
vagy m o so ly t csaltál egy  durva szavak  
h u zatáb an  fakóvá  m erü lt 
öröm n élk ü li arcra -

m ár n e m  é lté l hiába.

Esti rigó

C sak így,
egy  p ő re  o sz lo p  te te jén ,
csőrrel a z  ég n ek ,
csak így igaz az  én ek ,
m ikor a  test egy  percre csu p a  lélek,
s fe le d v e  h osszú  böjtöt,
m últ é s  jö v ő  te let,
ujjong, m in t h an got ö ltö tt
pehelysú ly  é k e ze t,
m arokba fé r ő  örök k éva lóság ,
az e sti szü rk ü let k ö z ö m b ö s takaróját
m agukra h ú zó  ha lan dók  fe le tt.

Ártéri fűzfák
T irátok  gon d o lok , ha o lykor  
úgy érzem , h ogy m ár n em  bírom  tovább , 
du nai rongyos m ezítláb asok , 
iszapszagú  ártéri fűzfák .

T u sk ó fejú  csavargók, 
árhullám ok, aszályok  
bakafrizurás á g y ú tö lte lék e , 
kizsendü lt s  v issza m etsze tt  
örök k é  újrakezdők.

H o g y  bírtok, ti b o lo n d o k , 
barkákat m osolyogn i 
a  hajthatatlan ítélet s z e m é b e ,  
s od v a s derékkal, k ifordu lt gyökérrel 
zö ld  sorba gyűlni szá zeg y ed szer  is?

T irátok  go n d o lo k  -  
s e lszégyellem  m agam .



BÍZIK L Á SZ L Ó

A pluralizmus nyíló kapujában

„Ha nem mondod ki, hogy te is így 
gondolod, valószínűleg nem is 
gondolod így. ” K onrád G yörgy

„ N a  jó , n a  j ó ” (C se h  T a m á s )

Azt a feladatot kaptam, hogy írjak valamit a pluralizmusról. Először úgy értelmeztem, 
hogy próbáljam bemutatni a jelenkori teológiai áramlatokat, azaz a teológiai tudo
mány pluralizmusát, aminek megismerése az egyedül üdvözítő teológia monopóliu
mának szüntével ugyancsak nem lenne bolondság. De aztán megértettem, hogy nem 
erről van szó.

Úgy általában a pluralizmusról, mint olyan, közölttettem. Teológus vagyok ugyan 
és nem politológus, de nekiültem az irodalomnak. Először a filozófiai pluralizmusról 
Leibnitzet és W. Jamest, aztán a politikai irodalmat, Weber, Fromm, Miller, Schelsky 
és Toffler, aztán a magyarokat Bibótói Hankissig, meg az ellenzékiekig. S miközben 
már roppant tudományos lettem, értettem meg, hogy ez sem az, amiről szó van.

Csak nem az a helyzet, hogy tényleg kapok 9 flekket szabad használatra?! Megmá- 
morosodtam. A végén még odáig jutunk, hogy -  „bátor”, de hebehurgya társadalom 
(és Ön-) kritikával -  nem csak azt írhatom le, hogy mennyire utálom a sörösüveg
visszaváltást, hanem azt is, hogy mennyivel inkább a kommunista szöveget?! Hát öre
gem, hogy ezt megéltem.

Itt azonban bejött a görcs, márminthogy én most arról írjak, a témával kapcsolat
ban amiről akarok? Na neem, ehhez én nem vagyok hozzászokva, kérem szépen. Ne
kem mondják meg rendesen, pár kacsintással, jelentőségteljes-fejbólogatós 
hallgatással, hogy mit akarnak. Értem én, mire megy ki a játék. Ismerem a szelek já
rását, tisztelettel. Azt, ami kell nekik, csak odabiggyesztem valahogy az utolsóelőtti 
bekezdésbe, a lényeget meg egy trükkös kis öncenzúrával belecsempészem ide-oda, 
hátha nem rövidítik le, ahogy néplapunkban szokták, a terjedelem miá. De ezt az új 
módit én még nem ismerem, nem ebben nőttem fel, jelentem alássan.

Igaz ugyan, hogy a középkorban is már az Egyház képviselte divergáló teológiai is
koláival, szerzetesrendjeivel és a különböző tradíciókat elevenen tartó nemzeti jelle
gével a világi monarchista hatalommal szemben az emberi lélek, az ember 
személyiségének és méltóságának szabadságát és autonómiáját, mely egy nem plura
lista társadalomban mégis pluralista személyiségek kifejlődését tette lehetségessé; az 
is igaz, hogy ami 1776-ban Virginia-USA -ban, vagy 1789-ben Párizsban megfogalma
zódott, az a reformációból ered. Hiszen a reformáció s ezen belül a Két Birodalomról 
szóló tanítás indh/idualizációs tendenciája kétségtelen. Itt van a moderr. társadalmak 
kezdete, ahol szabad, autonóm személyiségek születtek, akik társadalmi méretekben



BÍZIK LÁSZLÓ: A pluralizmus nyíló kapujábai 59

sem tűrték tovább a monolitizmust. De hol vagyok én már ettől? Milyen messze hát
rafelé!

Miközben az Egyház a világ világgá-válását segítette elő. amit H. Cox a „politika 
szentségtelenítésének” (d esa cra tio n )  nevez, ha nem is nagykorúvá (Bonhoeffer), de 
legalábbis kamasszá téve a világot, én közben infantilis módon megmaradtam autori
tások és nagyokosok csecsszopójának. Legföljebb hozzászólhattam, de bele nem, aho
gyan egy lelkészünk írja. Most aztán csodálkozom, ha semmi nem jut eszembe, mikor 
azt hiszem, beleszólni is lehetne. Úgy kell nekem.

Hej, azok a jó illatos Aií.ro.v fa ze k a k ! Igaz, hogy nyakunkon ültek azok a rusnya egyip
tomiak, s ráadásul közülük kontraszelektíven gyakran a legostobább és a hatalom ar
roganciáját fitogtató gyávák dirigáltak, de legalább tudható  volt, mit kell csinálni 
ahhoz, hogy megfeleljek. S most aztán, hogy a megnyomorító, de másrészt bizonyos 
biztonságot is adó tisztességtelenségeivel együtt is legalább áttekinthető vegyület 
bomlásnak indult, már azt sem tudom pontosan, hogy mi ellen  vagyok. A monolitikus 
megközöttségektől való szabadulás után egyre több a választási lehetőség, csakhogy 
ez ijesztő, félelmetes és dezorientálttá tesz (Fromm: The Fear of Freedom, 1942).

Hej, azok a jó kis egyértelmű egyiptomi töm egkom m unikációs  eszközök! Mondjuk, 
az ember olvasta az „Egyiptomi Nemzet”-et, vagy az „Egyiptomi Elet” című egyházi 
hetilapot, mindig kétségmentesen tudhatta, hogy mit kell tudni s hogy miről nem sza
bad tudni ahhoz, hogy up to  da te  legyen. De aztán jöttek azok a fránya szamizdatok s 
már kezdtem zavarba jönni, hogy a Beszélőt, a Demokratát vagy a Hírmondót lapoz
zam-e titokban. Ma, két ok miatt, már semmit se veszek. Az egyik az, hogy már nem 
három, de harminc lapot kellene megvennem. A másik az, hogy nincs rá pénzem.

Hej, azok a jó kis fekete-fehér egyiptomi TV-híradók! Mindig közölték, hogy ki ad 
ta át megbízólev elét a fáraónak és hogy ki utazott el (!) ünnepélyes keretek között bú
csúztatva, büszke elvtársaktól, vagy elégedett auguroktól kísérve. Még gyanús 
kíváncsiságomat is kielégítette*, amikor bejelentették, hogy a Piramiskivitelező Vál
lalat Tutenkámon Monarchista Brigádja már megint túlteljesítette a tervet. Ma ellen
ben már két ok miatt sem nézek Híradót. Az egyik az, hogy a sok csatorna Híradója 
között úgysem tudnék választani, másrészt pedig vagy egy éve be is döglött a készü
lék.

S ugyanígy vagyok, nyakig, a z  in fo rm áció s tú ltáp lá ltságban , ha arra gondolok, hány 
gyűlésre, tüntetésre, találkozóra, fórumra, demonstrációra, alakulógyűlésre kellene 
elmennem s hány valamit kellene aláírnom. S mivel kékcédulásan egyszerre úgysem 
tudnék több helyen jelen lenni, inkább maradok a Szent István körúton töprengeni, 
hogy milyen jó volt az, amikor pár éve még évente legalább egyszer átmentem enyé
immel Erdélybe, de amióta világútlevelem van s vidáman mehetnék a Fidzsi Szigetek
re (régi vágyam), megint csak maradok szentistvánon, többek között, mert a lenti 
utazási iroda kínálatából még akkor sem tudnék választani, ha lenne legalább egy va
sam (hát még ha kemény!). Szerencsére azonban nincs. Úgysincs mostanában ennél 
izgalmasabb hely!

„ A  h e ly z e t, az  jó , d e  n e m  r e m é n y te le n ” 
(S z ö ré n y i L e v e n te )

Az egyház, a reformáció minden ez irányú hozzájárulása ellenére azért az tisztessé
ges, ha bevalljuk: a pluralizmus mégiscsak a szekularizáció  gyermeke. Hiszen a társa
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dalom elszántságát jelenti, azaz hogy egyetlen hivatalos világnézet, egyetlen életfor
ma, rendszer, kultúra pátyolgatására sem szorul többé, s nem engedi magát kiszolgál
tatni sem egyháznak, sem pártnak, sem világnézetnek. Most aztán süthetjük.

A képlet pedig oly egyszerű volt kezdetben: hüpo theu tetagmenai („az Istentől ren
deltetett”) (Rm 13,1). Egy parlamenti demokrácia többpártrendszerű pluralizmusá
ban azonban a tény: „tetagmené hüpo tón anthrópón” (az emberektől rendeltetett -  
H. Thielicke találó szójátékával élve) egyszersmind azzal a kockázattal jár, hogy ezek 
a „rendelő” emberek már nem egyformán gondolkodnak -  s nem is csak a részletkér
déseket, de -  a lényeget illetően sem.

A monolitikus-totalitárius rendszerekben a „top-power-class" (hatalmi elit) igényt 
tart a teljes emberre. Teljes személyiségével a hivatalos teológiai vagy politikai rend
szer építésének rendelkezésére kell állnia. Szükség van minden idejére, lelkesedésére, 
családtagjaira ahhoz, hogy a messianisztikus, lényegében azonban pszeudovallásos 
karakterű utasításoknak eleget tegyen. Hiszen, „ahol zsarnokság van, ott zsarnokság 
van”. Az autoritás és a megfellebbezhetetlenségre igényt tartó káder-hierarchia 
zsírosodó bürokrata hada stabil íróasztal mögötti pöffeszkedését a zsurnaliszták ön
gyűlölő alkoholizmusba-kergető propagandája és a lánctalpak-gumibotok-besúgások- 
zsarolások és megfellebezhetetlen béemrendeletek biztosítják. Szabad vagy, mert 
teszed, amit szabad.

A pluralista társadalomban azonban széttörik a konszenzus. Eléggé el nem ítélhető 
módon a másik ember nem ugyanazt akarja, amit én. Életstílusa, szókincse és meta
kommunikációja is más. Valószínűleg még álmai is. Nincs egyetértés arról, hogyan él
jek.

Aztán, a régi konvenciók múzeumba kerülnek. Hiába hivatkozom megfellebezhetét
ién tekintélyekre, az új generáció oly gátlástalan és szemtelen előítéletmentességgel 
döntöget szobrokat (vagy csak restaurál éppen), hogy lassan le kell bontani a Hősök 
Terét.

Következik az értékek oly mértékű differenciálódása, hogy lehetetlen lépést tartani 
a devalválódással. Ami nekem mindennél drágább, szentebb és fontosabb, azért a má
sik egy lyukas garast sem adna. Én meg persze legalább számat biggyesztem a jogging- 
szerkós rágógumifúvókon.

Ezekután az igazság-monopólium szanálásával az eszmék relativálódnak. Bejön az 
„és akkor mi van” attitűd. S elkezd burjánzani a szabad, kiszámíthatatlan és nyílt tár
sadalom, amely közben sokkal dinamikusabb is és változásképesebb, mintsem elvár
ható lett volna.

A törzsi, orientális despota, a paternalisztikus vagy osztály jelleg régóta már csak a 
tankönyvekben léteznek. Mert ugyan már, milyen „jelleget tükröz” a krampácsolóból 
megbízattatott párttitkár bundával egyetemre bejuttatott s maszek butikossá lett ke
resztfiának fideszes tinédzser lánya, hogy csak egy egyszerűbb esetet említsek.

S amikor már túl sok a választási lehetőség, zavaró a sokféleség és bizonytalanító az 
átmenetiség (A. Toffler), jön a Future Shock (A jövő ijedelme). Első hullámként ori- 
entálódási zavarokkal, beilleszkedési problémákkal és információ csömörrel. De azért 
semmi ok az aggodalomra, mert fenti szerzőnek a távolabbi jövővel foglalkozó „Third 
Wave” c. könyve szerint sem lesz özönvíz, ha képesek vagyunk megtanulni a pluraliz
mus játékszabályait.

Játékszabály, hogy nem kell mindig nagyon rámenősnek lenni. Hagyjuk kicsit az el
lenfelet is. Meg kellene tanulnunk bizonyos szófordulatokat használni (mint: „más
részt”, „ugyanakkor”, „de”, „azonban”, „szerintem”, „bizonyos mértékben” meg
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„többek között”). Azonkívül nem kéne-e sokkal több kérdőmondatot használni az örö
kös kijelentőmondat, vagy -  még rosszabb -  felszólítómondat helyett?

Nem kellene-e végre megtanulnunk disztin gvá ln i személy és vélemény között? Ki
mondani: attól még szerethetlek, ha nem értek is egyet veled. Hiszen jól tudjuk, hogy 
a szent tehenek tabuk voltak szőröstül-bőröstül, s így a velük való esetleges egyet nem 
értés az őket felkenő egész apparátussal való szembekerülés veszélyét hordozta ma
gában, pedig - esetleg -  csupáncsak orrpúderük silánysága ellen volt kifogásom. S 
még..., ha nem szeretlek is, mert hát istenbocsá, azért ilyen is van, tudd, hogy azért 
csak elhordozlak, to lerá llak , kibírlak, hiszen én tolerált vagyok általad, meg egyébként 
is, igaz?!

A pluralista helyzetre felkészülve meg kellene szabadulnunk az ellen ség-fób iá tó l. 
Attól, hogy mindenki, aki más, csípőből ellenségként kezelendő. Csak mert tőlem nyu
gatra él, vagy máskéntgondolkodó, vagy hogy más párthoz, csoporthoz tartozik, vagy, 
hogy más módszerekkel szúrja el az életét. Szíve joga.

Óvakodjunk a pluralizmus lassú-bonyolult és ellentmondásteli működése miatti p á 
niktól. A pluralizmusnak ugyanis épp ez a sajátossága, hogy tele van zavarral, kínosan 
gyors döntéskényszerrel, kompromisszummal, önkritika s bűnbánat gyakorlással, bi
zonytalansági tényezővel, önkorlátozással, alternatíva kereséssel és nagyvonalúság
gal. Plusz még elengedhetetlen a humorérzék, hilaritás (derű), amely a megbocsátás 
és bizalom nyugalmával m égsem  (!) hajlandó a dolgokat -  még magamat s a magam 
véleményét sem -  halálos komolyan venni (Auschwitzek, Gulágok, Recskek), már csak 
azért sem, mert azt megtette helyettünk Más. A pluralizmus ugyan ilyen, de legalább 
működik, ahogy az amcsik mondják, szemben a diktatúrával, amely gyors, hatékony, 
egyszerű, problémamentes és világos, de hosszútávon működésképtelen, mert antihu- 
mánus. Nem is beszélve a többiről.

A pluralista közegben, ahol megnő a vá la szth a tó  szerepek szám a , nem arról van töb
bé szó, hogy a csalhatatlanok okítják a balgákat, az igazság jogosítványával rendelke
ző letéteményesei felvilágosítják a szeminárium résztvevőit, elmagyarázzák és 
értelmezik számukra az eseményeket, cinkos hunyorítással bepillantást engednek a 
szellőztetendő kulisszatitkokba, ezzel is csak tovább alázva a nem-elég-jól-informál- 
takat, és végül megengedik, hogy tapsoljanak és lelkesedjenek. Legyenek kéznél a záp
tojások is! Heisenberg óta tudjuk, hogy még a kozmosz is lehetett volna egészen 
másként is, hát még kis viharjaink e magyar pohárban.

A pluralista légkörben kevesebbet kell f é ln i  is. Az Egyháztól örökölve (főleg persze 
pravoszláv hatásra, pardon) ugyan a totalitárius rendszerek imádják bűntudatban tar
tani alattvalóikat, akik valamilyen ki tudja mikor kelt, hol nem publikált misztikus és 
megfogalmazhatatlan törvényerejű rendelet (?), bizalmas utasítás, leszóló telefon, 
vagy egyszerűen csak a d  h o c  önkény alaptalanságán bármikor büntethetők. Hadd jár
janak csak lehajtott fejjel, mint Kain, hadd tudják, micsoda kegy részünkről, ha egyál
talán még adómentes levegőt vehetnek; hadd szégyenüljenek és piruljanak üldözött 
kézirataikért, bűnös barátnőikért, tiltott parkolásaikért, ócska kis adócsalásaikért, 
számlamanípulációjukért és biztosítási stiklijeikért, még imádságaikért is. O rwell 
Nagy Testvére ugyanis mindent tud, esetleg elnézi, ha a helyzet úgy kívánja, de több
nyire nem, de mindenképpen számon tart egy dossziéban. Félj csak, akkor legalább 
hallgatsz. Kékén mellett az Üllői úton üresen maradtak a székek, s egy esperes a Pus
kin utca belső házfalát súrolva sompolygott, hogy a „fenti” perspektívából ne lássák, 
hogy egy bűnössel szóbaáll. Ha „nincs igaz egy sem”, ne féljenek a nem-igaz igazak, 
de a gazok se.
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„ I t ’s a  lo n g  w ay  to  T ip p e ra ry , i t ’s a  lo n g  w ay  to  g o ” *

Végül, konkrétabban, a pluralizmus helyzetéről Egyházunkban.
Attól tartok, hogy a pluralizmus nyavalyái és áldásai még nem fenyegetik Egyhá

zunkat. Még akkor sem, ha vannak önmagukat artikulálni próbáló csoportok. Ha van
nak is sértődékeny radikálisaink, soka tsej te tőén mosolygó szolid reformistáink, 
befutott paternalistáink, vagy ingkihajtós evagélikáljaink. Az évtizedes gleichschal- 
tolás dermedtsége még nem engedett föl. A tartós sündisznóállásba kényszerültek 
szkepszise még mindig nem engedi elhitetni, hogy „történelem van”. Pedig a megcsö- 
mörlött entellektüeljeink s a titokban drukkoló, az egyház m égis-létén  csodálkozó 
„háttereseink” mihelyst felfedeznék a valódi teológiai pluralizmust és készségünket a 
velük együtt gondolkodásra, komolyan beszállnának. Hiszen nekik, az írástudóknak 
kellene a megnyomorított, elgyávult, szegény, agyonhajszolt, öreg, jobbra vágyó szót- 
lanok szavát megérteni. Egyéb rétegekkel szembeni előítélet nélkül tántoríthatatlanul 
hiszem, hogy első lépésként a fővárosi és vidéki értelm iség evan gélizáció ja  szükséges.

Ezért meghatározandó az egyház teen dő je  egy pluralizálódás felé haladó társada
lomban.

a. ) Annak ellenére, hogy az Egyház nem lehet a politikamentesség nyugodt oázisa s 
így pl. a K iá ltó  S zó  tiszteletreméltó, de érezhető averziója a politikától számomra va
lahol naivitásnak tűnik -, az kétségtelen, hogy az egyháznak viszon ylagos s ta b ilitá s- 
zó n á vá  kell lennie. Ahol nem dőlnek be egyből ilyen-olyan divatnak, hanem ahol a 
hosszútávú, kiegyensúlyozott és megbízható hűség és tisztesség légkörében a fruszt
ráltak, a túlstresszeltek és a pluralizmus átmenetileg talaj tvesztett jei egy pár mély lé
legzetet vehetnek.

b. ) A pluralizmus minden részletet megkérdőjelező, szilánkokra szétesett rend
szerek közötti hezitálás hamar bekövetkező világa azt a feladatot adja az egyháznak, 
hogy a nagy összefüggésekre em lékeztesse  az embert. Hogy a legkisebb részletkérdést 
illetően is idegtépőn hosszú kompromisszumkeresés vitáiba belefáradtaknak felmu
tassa, hogy ennél vagy annál a részletkérdésnél végeredményben sokkal tö bbrő l  van 
szó. Tudniillik az Isten forog kockán köztünk.

c. ) Feltegye, ébrentartsa és választ kíséreljen meg a dolgok és a lé t értelm ének a la p 
kérdéseire. Hogy a legnagyobb, talán megválaszolhatatlan, de mégiscsak végülis az 
egyetlen fontos kérdést, a „miért”-et ne engedje feledni. Attól kezdve, hogy miért 4 
a kétszer kettő, azt, hogy miért van négyzetgyök mínusz egy, s hogy mivégre vagyok, 
ha meghalok.

d. ) Vitathatatlan, hogy az Egyház feladata az igazság  szeretetének a szeretet igazsá
ga útján történő nyugodt demonstrálása. Az igazság-, érték-, mérce-relativizálódás 
pluralizmusában tisztességesen igaznak és természetesen jónak lehet csak lenni. So
hasem feladni a szégyenlős, de tartott meggyőződést, hogy van igazság, létezik kiút és 
élhető teljes élet (Jn 14,6).

e. ) A pluralizmus felé haladás helyzetében az egyház küldetése álm aink m egtartása. 
Afelőli álmainké, hogy a világ igenis és mégis változtatható, hogy nem előre lejátszot
tak és befejezettek a dolgok. Fantáziánk, találékonyságunk ad erőt tudni azt, hogy

* „Még hosszú az út...”: ismert angol dal a háborús évekből.
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semmi sem mindegy, azt, hogy semmi sem felejtődik el és hogy semmi se’ hull a sem
mibe, hogy nem vagyunk egyedül (H. Gollwitzer).

f. ) Az egyház -  kutyaharapást szőrivel -  újabb, s a já to s  a lte rn a tív á k a t mutathat fel. 
Azt, hogy lehet m á sk é n t is, s hogy annak is van létjogosultsága. Nem látom be példá
ul, hogy miért ne lehetne az Evangélikus Élet mellett egy alternatív hetilapot is pub
likálni, ha csak tizedannyi példányban. Fejem rá, hogy még az eddigi is csak jobb lenne 
tőle.

g. ) Nem a Hamvas-féle „ateista-pietista” kegyesekre, hanem Spener-Zinzendorf- 
Francke törekvéseire gondolva igen fontos, hogy az egyház/gyülekezet e pluralista kö
zegben feladatának tekintse azt, hogy nagyobb, világi közösségek modelljévé váljék. 
Tréningterületté, ahol ki lehet próbálni, hogy megy-e ez, vagy az. Ez a k ísérle ti je l le g ,  
ez a játékelem, a demokrácia, a pluralizmus, a tolerancia grundja, ahol a „mosoly ge
rilláival” együtt a régi önfeledtséggel lehet bekergetni a bőrgolyót a kriptocinikusok 
kapujába.

Égészen addig játszva, amíg a Bábel pluralizmusából eljutunk oda, ahol végre O lesz 
mindenekben minden.

SZELÉNYI MARIANNA

Részletek a csönd-ciklusból

„Nem értem én az emberi beszédet... ” 
(P ilinszky)

E lhalku ln ak  k iáltásaink  
é s  sű rű  n ém a  lesz  a csö n d  
F a lécek  k orh ad ó  r ec se g ése  
a  tűz  sikátorában  é le tr e  kel 
hisz n ém a m in d en  
jo b b  ha n em  b eszé lü n k  
szavun kb ól kiölni n e m  leh et  
a  m o c sk o s g o n d o la to t  
ö n z é s  é s  utá lat r e tte n e té t  
s  igazat m o n d v a  is h a z u g  a világ

M ik or  le té p te m  eg y  fűszál 
szé l-c ib á lta  testét  
é s  ő  fájdalm ában n é m a  m aradt 
m e g é r te tte m  a csö n d  
e m b e rfö lö ttiv é  m a g a so d á sá t  
s  a m i fö ld i létü nk  
pillan atnyi-voltát 
m e g é r te tte m  m iért n e m  értjük  
az e m b e r i b e széd et m i-em b erek
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Az Újszövetség színgazdagsága

P ál a p o s to l  (m á so d ik  ré sz )

I s te n  ig azság a

E sorokban továbbra is az a feladatunk, hogy Pált próbáljuk megérteni a saját gondo
lataiban, szellemi világában, bármennyire idegennek tűnik is ez a fogalmi rendszer a 
mai ember számára. A benne rejlő isteni igazságok azonban a mának ugyanúgy szól
nak. De aktualizálásuk csak igazi megértésük nyomán lehetséges. Különösen elvont 
nak, „dogmatikusnak” érződik az, amihez most érkeztünk: a megigazulás tanítása. 
Mégse hátráljunk meg; majd kiderül, hogy mit tud vele kezdeni m a i hívő gondolkodá
sunk.

Az „Isten igazsága” fogalomnak ószövetségi és zsidó háttere van; a korabeli kum- 
ráni közösségnek jelentős hittétele volt. Az őskereszténység is hirdette, de ahogyan 
azt Pál megfogalmazta és teológiájának középpontjába helyezte, az merőben új. A Jé
zus Krisztusról szóló evangéliumban „Isten az ő igazságát nyilatkoztatja ki” (Róm 
1,17). I s te n  ig a zsá g a  ebben az összefüggésben nem Istennek egy tulajdonsága, noha 
magában foglalja Isten igazságos voltát is. Ellenben itt Isten cselekvéséről van szó: Is
ten Jézus halálában a bűnös embert, akit haragjának jelenvaló és eljövendő ítélete 
sújt, kegyelmében részesíti. Ez felmentő ítélet; az őskereszténység nyelvén: bűnbocsá
nat. A kegyelemben részesítés az „istentelent” éri -  mondja ki Pál (Róm 4,5). Ezáltal 
az ember „igaz”, Istennek tetsző emberré lesz. De nem gépiesen, automatikusan, ha
nem a hit által: Isten „igazzá teszi, aki Jézusban hisz” (Róm 3,26). Még világosabban: 
„annak, aki nem szolgáltat munkát [azaz nem támaszkodik jócselekedetre], hanem 
hisz abban, aki elfogadja igaznak az istentelent, annak [Isten] a hitét számítja igazsá
gul” (Róm 4,5. Karner Károly fordítása. A mai katolikus Biblia is hasonló értelemben 
fordít.)

Ugyanerről van szó, amikor az apostol a  k ere sz tén y  e m b e r  ig a zsá g á ró l, azaz igaz vol - 
tárói beszél:,uiem saját igazságom van a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett 
hit által van igazságom Istentől a hit alapján” (Fii 3,9). Ha az isteni törvényt teljesí
teni tudná az ember, akkor lenne „saját” igazsága. A hitből való igazság sem érde
münk, mert a Krisztusban való hitet Isten adta („adatott”: Fü 1,29). A kegyelem és a 
hit egyaránt Isten merő ajándéka. A hit által való igazság nem más, mint Isten kegyel
mező igazsága. A két fogalom, Isten igazsága és a mi igazságunk ugyanazt jelenti: ke
gyelemből, hit által igazak vagyunk.

Pál ezt az igaz voltunkat szembeállítja a törvényből való igazsággal. A „törvény” a 
zsidó Pál számára az isteni törvényt jelenti, amelyet az Ószövetségben a Deuterono
mium (a mai magyar Bibliánkban: Mózes ötödik könyve) foglal össze, és ennek nyo-
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mán a zsidó írástudomány 613 tiltó és követelő parancsolata fog át. Ezek határozták 
meg a kegyes zsidók közösségi és egyéni életét. Pál törvényen az egészet érti, az erköl
csi vonatkozásúakat csakúgy, mint a kultikus jellegűeket. Isten azonban a pogányok- 
nak is megjelentette akaratát. Az emberekben benne élő lelkiismeret tanúskodik arról, 
hogy „a törvény cselekedete be van írva a szívükbe” (Rórn 2,15). így tehát mindenki
nek, zsidónak és pogánynak tudtul adatott a „törvény”, Isten rendelkező akarata, 
amely fellebbezhetetlenül maradéktalan teljesítést követel az embertől.

Ez az út járhatatlan. A törvény betöltése lehetetlennek bizonyul. Pál erre nem a zsi
dó hagyományokat követő hosszú életszakaszában jött reá, mint Luther szerzetes ko
rában saját erőfeszítései kudarcával. Az apostol Jézus Krisztus megismerése után, már 
a Krisztusról szóló evangélium fényében látta meg az isteni törvény teljesítésén ala
puló vallásosság csődjét. A hit szemével visszatekintve beszél a Krisztust nem ismerő 
ember hiábavaló, belső küzdelméről a bűnnel, mint már keresztény korában tudato
sult felismeréséről: „nem azt teszem, amit akarok: a jót, hanem azt cselekszem, amit 
nem akarok: a rosszat” (Róm 7,19). Ezt az egész szakaszt érdemes elolvasni: Róm 7,7- 
25. Egyrészt megvüágítja Isten törvényének pozitív jelentőségét. Már előzőleg is 
mondta Pál, hogy a törvény szerepe a bűn felismertetése az emberrel (Róm 3,20). Eh
hez itt még hozzáteszi, hogy a parancsolat mintegy felébreszti az emberben a gonosz 
kívánságot, s ezáltal nyilvánvalóvá lesz az ember valódi, bűnös állapota (Róm 7,18). 
Másrészt éppen a törvény által kerül napvilágra a bűn hatalma az emberen (Róm 7,16- 
17).

A törvény teljesítésének minden emberre érvényes csődje az a háttér, amelyen tel
jes fényében felragyog az egyetlen lehetséges út: hinni Isten kegyelmes tettét, mely- 
lyel igazzá tett bennünket Krisztus halálában megmutatkozó szeretetével. Ez a hit által 
való megigazulásnak a mai korban igen idegenül hangzó tanítása, de akkor, Pál apos
tol idején (és Luther korában) lelkiismereti terhek és hiábavaló vallási teljesítmények 
gyötrelmes tudatától megszabadító isteni örömhír volt: „hit által igazul meg az ember 
a törvény cselekedetei nélkül” (Róm 3,28). E sokat vitatott páli mondat szó szerinti 
fordítása értelme szerint két kiegészítést kíván. Az elsőt Luther tette híres német bib
liafordításában: „egyedül” hit által. Az e g y e d ü l szó betoldása sok ellentmondást vál
tott ki a múltban, különösen katolikus oldalról. Ma már ez a vihar megcsendesedett, 
mert világossá lett: az apostol által fogalmazott tétel teljesen kizárja azt, hogy csele
kedetek révén elnyerhetnénk az üdvösséget. A katolikus írásmagyarázó, K. H. Schel- 
ke teljes joggal írja 1966-ban: „Ez az ’egyedül’ szó kétség nélkül Pál mondásának 
valódi értelmét érvényesíti”.

Az apostol tömör fogalmazása az értelemhű fordításban még egy kiegészítést kíván, 
melyet a következő fordításokban az általam kiemelt szavak jeleznek: „hit által iga
zul meg az ember, a törvény cselekvésétől fü g g e tle n ü l"  (mai protestáns fordítás); „...a 
törvény szerinti tettektől fü g g e tle n ü l"  (mai katolikus fordítás); „...anélkül, hogy a tör
vény cselekedetei s zá m b a  jö n n é n e k "  (P. Althaus). Pál ugyanis sehol nem mond olyant, 
amivel alaptalanul vádolták szóban forgó mondatát még néha protestáns oldalról is, 
hogy ő lényegtelennek tartja a Krisztusban hívő életében a jó cselekvését. Éppen el
lenkezőleg, ahogyan minden leveléből meggyőződhetünk! Pál az isten előtti érdem- 
szerzés gondolatát zárja ki fentebbi megállapításával, mert abban a pülanatban, 
amikor nekünk bármi tett javunkra szolgálhatna Isten előtt, ezzel nyomban kisebbed- 
nék kegyelmének eg yed ü li nagysága.

Hiábavaló az a vita is, amely napjainkig folyik teológiai berkekben: mintha Pál azt 
állítaná a megigazulásról szóló tanításában, hogy Isten „csak” igaznak n y ilv á n ít ben
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nünket, de semmi változás nem történik bennünk. A „csak”-ot azért tettem idézőjel
be, mert Isten szava mindig teremtő hatalom. Azzal, hogy igaznak jelenti ki a bűnös, 
istentelen embert -  igazzá is teszi. Ez azt jelenti: félelem nélkül, bizodalommal, mint 
szeretett gyermekei tekinthetünk Istenre, és indíttatást, erőt kapunk tőle a neki való 
hálás engedelmességre. Az Isten  igazsága  fogalomban a „hatalom és ajándék elválaszt
hatatlan kapcsolatának tudatára kell ébrednünk... Az egész páli teológia egyik alapje
lenségéről van szó....Például 2 Kor 12,9 és 13,3-4 szerint Isten ereje mint ajándék 
egyúttal munkálkodik is bennünk...” (E. Käsemann). A megigazulás és a Krisztusban 
való lét összetartoznak (G. Friedrich).

Istennek az embert igazzá tevő cselekvését a Krisztusról szóló örömhír viszi végbe 
azokban, akik az Isten kegyelmes szeretetéről szóló igét hitte l fogadják. A hit Pál szá
mára elsősorban engedelmesség: az evangélium üzenetének hívő elfogadása az enge
delmesség aktusa -  állapítja meg Bultmann, mert a hit a megfeszített Jézust Úrnak 
ismeri el (Róm 1,5; az eredeti szövegben: „a hit engedelmessége”). Ugyanő a keresz
tény hit további tartalmát így foglalja össze: vallástétel (Róm 10,9), reménység (Róm 
6,8), félelem (önmagára tekintve, ellentétben az elbizakodottsággal: Róm 11,20), bi- 
zodalom (Isten üdvcselekvésére támaszkodva: 2 Kor 3,4; 1,9), életfolytatásunk meg
határozója (Gál 2,20), ismeret (1 Kor 1,4-6). Mindez azt jelenti, hogy a hit Pál 
értelmében nem egy tan elhivése, hanem átfogja az egész keresztény életet. A hit az 
az edény, amelyen át Isten irgalmasságának tudata beleárad hajtóerőként a keresz
tény ember cselekvésébe, és teszi a hétköznapokat „istentisztelet”, istenszolgálat he
lyévé (Róm 12,1-2). Pál számára a szent és a profán között nincs elválasztó határ (E. 
Käsemann). A hit a szeretet cselekedeteiben nyilatkozik meg (Gál 5,6). Ezt fejezte ki 
Luther a Római levélhez írt bevezetésében: ,A  hit valami eleven, szorgos, tevékeny, 
hatalmas dolog, melynek lehetetlen, hogy ne cselekedjék szakadatlanul jót”.

Luther mondását -  a keresztény ember „simul iustus et peccator”, egyszerre igaz 
és bűnös -  gyakran vitatták, mintha az „egyszerre” békés kiegyezést jelentene a hívő 
igaz volta és a bűn között. Pedig ez ténymegállapítás: „nem absztrakt előzetes a la p té 
te l, hanem konkrét utólagos tapaszta la ti mondat, im á d sá g o s tapa sz ta la t” (H. G. Pöhl- 
mann). Hívő embernek képmutatás nélkül ma sem lehet más tapasztalata magáról. A 
hívő Isten előtt igazzá lett, új életre jutott, de bűnös emberi természete nem változott 
meg. Önmagában nézve halála órájáig bűnös marad: mindig rászorul Isten kegyelmé
re. Es ez nem csak hívő tapasztalat, hanem a Szentírás tanúságtétele. Luther monda
tában az „és” nem belenyugvás a védekezésbe, hanem felhívás Isten igazzá tevő 
cselekedetének újbóli megragadására és a bűn elleni küzdelemre.

Az ingyen kegyelemből, hit által való megigazulás páli tanításával nem egyeztethe
tő össze a cselekedetek alapján, tehát érdem szerinti utolsó ítélet hagyományos téte
le. Az utolsó ítélet képzete a zsidóságból származik, és az őskeresztény igehirdetés is 
tartalmazza. Innen került bele néhány helyen Pál leveleibe (lásd különösen 2 Kor 5,10- 
et). Pál nem dolgozza fel az ellentmondást az átvett hagyományrészlet és Isten kegyel
mező igazsága között. A kereszten történt isteni cselekvés és az ezt elfogadó (élő, 
tevékeny) hit mint az üdvösség egyetlen lehetősége kizárja a cselekedetek alapján tör
ténő végső ítélet gondolatát. Ha jól látom, egyetlen hely van Pál leveleiben, ahol 
összekötő szálat találunk a két tanítás között, de ez a szál éppen az isteni kegyelme- 
zés m egtörtént ténye mellett szól. Alig van még egy bibliai szakasz, amely ennél erő
teljesebben zengené Isten, Krisztus irántunk való végérvén yes  szeretetének dícséretét: 
,ALi tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékoz
na vele együtt nekünk mindent? Ki fogja vádolni Isten választottait? Isten, aki igazzá
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tett bennünket? Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki Is
ten jobbján van, és esedezik is értünk?” (Róm 9,32-34) Ezt a bizonyosságot egyetlen 
aggodalom kísérheti: a hit elvesztésének félelme, amely minden hívőt alázatos reme
géssel és Isten hűségébe vetett bizodalommal tölthet el, de teljességgel ellenkezik a 
cselekedetek alapján történő ítélet gondolatával. Mert akkor mindenkinek vége, s az 
egész evangélium, amelyről Pál és az első kereszténység vallást tett, összeomlik. Az 
apostol eljut eddig a kétségbeejtő feltételezésig, hogy elutasítsa: „ha a törvény által 
van az igazzá válás, akkor Krisztus hiába halt meg” (Gál 2,21).

Pál tanításának két számunkban történő vázolása során terjedelmi okból nem fog
lalkozhattunk a páli teológia belső fejlődésével, ami világosan nyomon követhető le
veleiben. Az első thesszalonikai levelet legalább három év választja el a következőtől, 
a galáciai levéltől. Az apostol közbeeső hitbeli és eszmei elmélyülését tükrözi az utób
bi levél, amelyben először vetődik fel és kerül központi helyre a hit által való megiga- 
zulás kérdése. Pál teológiai továbbgondolkodását mutatják a következő levelei, hogy 
csúcsra érjen az utolsóban, a Római levélben. Ezt mintegy hat esztendő választja el 
az első thesszalonikai levéltől. Innen érthető, hogy az 1 Thessz-re keveset hivatkozhat
tunk, mert abban még a „korai” Pál nyilatkozik meg, s annál többet idézhettünk a 
Róm-ból, a „késői” Pál evangéliumhirdetésének summájából. A páli teológia mélyre
ható fejlődésére, változására az utóbbi években S. Schulz zürichi professzor hívta fel 
a figyelmet.

A megigazulásról szóló páli tanítás nagyon is általános érvényű és mindenkor idő
szerű lesz szemünkben, ha nem csak eredeti összefüggésében, a törvény problemati
kája felől nézzük. Pál ezzel a tannal -  ahogyan tanulmányunk első részében írtuk -  
vallásoktól függetlenül tulajdonképpen minden ember Istenhez való viszonyának alap
kérdését vetette fel: rábízza-e magát te lje se n  Istenre, vagy erkölcsi teljesítménnyel és 
kultuszgyakorlattal önigazságra tör, érdemeket szerez, és Isten ilymódon történő meg
nyerésével akar föléje kerülni, saját érdekének eszközévé tenni.

Nem véletlen, hogy az előzőkben többször idéztem Luthert. Az Isten igazságáról és a 
megigazulásról, igazzá válásról szóló páli tanítást Luther fedezte fel újra: „Nem szé
gyenlem az evangéliumot, mert Isten üdvösséget hozó ereje az mindenkinek, aki hisz, 
elsősorban zsidónak, de görögnek [pogánynak] is. Mert Isten igazsága nyilatkoztatik 
ki benne hitből hitbe, ahogyan meg van írva: ’Az igaz a hitből fog élni’” (Róm 1,16- 
17). Az egész reformáció ebből a páli igehirdetésből született.

A reformáció öröksége elevenedik meg abban az eszmecserében, amely az utóbbi 
években Pál tanításáról folyik. Protestáns és katolikus írásmagyarázók egyaránt részt 
vesznek a kutatásban. A véleménykülönbségek nem felekezetek szerint oszlanak meg, 
hanem átszelik a felekezeti határokat (E. Lohse). A kegyelem személyes jellegét fel
ismeri a mai római katolikus teológia azzal, hogy nem dologi ajándéknak (Sachmittei- 
lung), hanem „Isten önközlésének” (Selbstmitteilung) értelmezi (pl. J. B. Metz, K. 
Rahner). A megigazulás reformátori értelmezéséhez katolikus részről H. Küng jutott 
legközelebb (Pöhlmann).

Protestáns teológusok között is ütköznek vélemények, amint erre fentebb már cé
loztunk. Ezek közül az elsősorban tudományos jelentőségűekről itt nem szólunk, de a 
hitbe vágók sorából két példát említek. A lutheránus W. Dantine mondotta a Luthe
ránus Világszövetség 1963. évi helsinki nagygyűlésén, amelynek központi témája a
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megigazulás volt: A megigazulás „sem m i m e g sze n te lő d é s  n élkü l" . Pál értelmében azon
ban a megszentelődés nem hozzájárul a megigazuláshoz, mintegy kiegészítve azt. A 
megigazulás egyúttal megszentelődés is. ,A  megigazulást és a megszentelődést egy
szer sem lehet egymástól tárgyilag, vagy időrendben elválasztani” (E. Käsemann). A 
megigazulást nem a megszentelődés teszi érvényessé, mert ez a felfogás kisebbítené 
Isten egyedüli kegyelmét. Mint látni fogjuk, Pál nagy hangsúlyt tesz a keresztény em
ber Istennek tetsző és emberek javára szolgáló életfolytatására, de ez nem hozzátétel 
a Krisztusról szóló evangéliumhoz, hanem benne van Isten igazzá tevő cselekvésében.

Nemrégiben egy kiváló hazai protestáns lelkész szállt vitába -  az ökumenikus gon
dolkodás védelmében -  Pál apostol megigazulásról szóló igehirdetésével. Idézi Pált: 
„Ha valaki nektek más evangéliumot hirdet, mint amelyet elfogadtatok, átkozott le
gyen” (Gál 1,9). Aztán így folytatja: „Különbséget kell tennünk a között, hogy valaki 
m á s  evangéliumot hirdet, és a között, hogy valaki m á sk én t hirdeti az evangéliumot. A 
történelemben nem egyedül Pált kísértette meg az, hogy a másként hirdetett evangé
liumot egyúttal m á s  evangélumnak minősítse.” Pál ezt a levelét Krisztus után 53-55 
között írta, amikor a fiatal, kavargó kereszténységnek élet-halál kérdése volt a sokfé
le idegen hatással való küzdelem. A Galatákhoz írt levélben az apostol megvédi a 
Krisztusról szóló evangélium tisztaságát a törvényeskedő kegyességgel szemben; a hit 
szabaddá tesz a törvénytől, szabaddá a cselekvő szeretetre. Joggal mondja: „Csodál
kozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evan
géliumhoz pártoltok; pedig nincsen más. De egyesek megzavartak titeket, és el akarják 
ferdíteni a Krisztus evangéliumát” (Gal 1,6-7). A Galácia gyülekezeteiben fellépő tév- 
tanítók nem „másként” hirdették az evangéliumot, hanem m á s  evangéliumot hirdet
tek, amely Isten kegyelme helyére a vallásos teljesítményt helyezte. A páli evangélium 
egyháztörténeti szempontból a reformáció öröksége, amelynek óvása és hirdetése ma 
túlnő a protestantizmuson: a kereszténység közös feladata, ökumenikus ügy.

A páli evangéliumhoz való hűség nem jelenthet mindig szóhasználati azonosságot. 
A mai hívő (és igehirdető) aligha veheti át az apostol fogalmainak egy részét, mert a 
ma embere számára idegenek, érthetetlenek, legjobb esetben távoliak. Tudatában kell 
lennünk, hogy a bibliai szavak egyes korokban maguktól közel jönnek, más időkben 
elvesznek a régmúlt messzeségében. Ilyen távoliak voltak -  amint dolgozatunk első ré
szében említettük -  a Pál által az őskereszténységtől átvett, Krisztus halálának értel
mezésére szolgáló fogalmak (engesztelő áldozat, helyettesítő áldozat, váltságdíj ill. 
megváltás). Még távolibb a mai embertől a megigazulás. Isten irgalmának egyedüli 
nagyságáról, Krisztus halála és feltámadása sorsdöntő jelentőségéről, a bűnről és ke
gyelemről, a hit kizárólagos bizodalmáról és cselekvő erejéről valahogyan a törvény 
és az igazzá tevés problematikája nélkül kellene szólni tudnia az egyháznak a mai idők
ben, mert azon az úton csak nagyon áttételesen, erőltetetten lehet megközelíteni ko
runk emberének lelki és élethelyzetét. Viszont nélkülözhetetlen, hogy az egyház 
teológiája és a teológiában tájékozódó hívő tu d a tá b a n  m a ra d jo n  a megigazulás taní
tása maradandó központi súlyának.

I s te n  g y e rm e k e in e k  s z a b a d s á g a

Pál apostol az embert Isten teremtményének vallja. A bűn eredetét illetően a bűneset 
ószövetségi elbeszélésére utal. Tényt állapít meg, nem kutatja a miértet: .Ahogyan te
hát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre át
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terjedt a halál, mert mindenki vétkezett” (Róm 5,12). Ebben a mondatban a mert kö
tőszó döntő jelentőségű: a bűn ismétlődését nem a biológiai öröklődés hozza magával, 
hanem a bűnbeesés ismétlődése: minden ember személyében felelős a bűnért. A má
sik figyelemreméltó e megállapításban: a bűn  szó egyes számban áll. Pál másutt is -  
ahol saját nyelvhasználata szerint szól -  egyes számban beszél a bűnről, eltérően az 
őskeresztény többes számú kifejezésmódtól, amely 1 Kor 15,3-ban jelentkezik: 
„Krisztus meghalt a mi bűneinkért” (E. Lohse). A bűn az ő számára nem egyes vét
kek sorozata, hanem olyan hatalom, amelyből senki nem szabadulhat: „zsidók és gö
rögök [pogányok] mindannyian a bűn hatalmában vannak” (Róm 3,9). A bűn és halál 
összefüggésére sem keres magyarázatot az apostol, csak átveszi a bűneset elbeszélé
séből. „Bűn és halál az ember sorsává lett” (Karner Károly). Pál megállapításánál to
vább ma sem juthatunk.

Krisztus kereszthalálának és feltámadásának üdveseménye, a megbékéltetés, az 
igazzá tevés azonban megszabadít a  bűn hatalm ából. Ezt a szabadságot az apostol az 
a já n d ék  és & fe la d a t  kettősségével írja le. „Nem tartozunk a testnek azzal, hogy a test 
szerint éljünk” (Róm 8,12). Ennek a mondatnak az értelmezésénél figyelnünk kell ar
ra, hogy a fordításban nem tudjuk visszaadni azt a két különböző görög szót, amelyet 
Pál a magyar „test” szó helyén az eredetiben használ. Az első helyen szórna  szerepel, 
melynek jelentése valóban „test”, de nem az ember külső alakját vagy testiségét, ha
nem az egész embert jelöli. A másik görög szó, amelyet a fordítás a mondat követke
ző helyén szintén csak a „test” szóval tud kifejezni: a szarx. Pál fogalmi nyelvén ez a 
görög szó az ember esendő, bűnös állapotának megjelölésére szolgál. A mondat tehát 
azt jelenti: nem tartozunk az ember bűnös állapota szerint élni, azaz nem  vagyunk  a 
bűn hatalmában. Ez Isten mentő szeretetének ajándéka Krisztus által. De nyomban 
következik & fe la d a t  a mondat folytatásában: „Mert ha test [szarx] szerint éltek, meg 
kell halnotok; ha azonban a test [bűnös] cselekedeteit a Lélek segítségével megoldok - 
litek, éltek” (Róm 8,13). Ez az igehely figyelmeztet arra is, hogy Pál a „halált” nem 
pusztán biológiai értelemben használja, hanem az Istentől való végleges elszakadás ál
lapotaként értelmezi.

Az ajándék és feladat kettőségéhez hasonlóan ugyanezt fejezi ki az apostol a kije
lentő mód és a felszólító mód együttes használatával. A keresztény emberre érvényes: 
„meghaltunk a bűnnek” (Róm 6,2. Az igeidő befejezett egyszeri történést jelöl). Né
hány mondattal tovább: „Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben [szóma] 
úgy, hogy engedelmeskedtek kívánságainak” (Róm 6,12). Vagy egyetlen mondatban 
a kijelentés és felszólítás: „Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, 
aminthogy kovásztalanok vagytok” (1 Kor 5,7). A kovász a rossznak a képe. Krisztus 
halála által -  mondja az apostol -  ti már „kovásztalanok”, azaz tiszták vagytok; ezért 
legyetek is azzá. A felszólító mód nincs ellentétben a kijelentő móddal, inkább követ
kezik abból (R. Bultmann). „Ha a Lélek által élünk, a Lélek által is járjunk” (Gál 5,25. 
„Élünk”: kijelentő mód; „járjunk”: felszólító mód). A jó cselekvése az erkölcsi erőfe
szítés közben is megmarad Isten munkájának, és nem lesz belőle emberi teljesítmény. 
A „Lélek szerint járjatok” felhívásra következik a felsorolás a Lélek gyüm ölcseiről: 
„szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartózta
tás” (Gál 5,16 és 22-23).

Isten irgalmas cselekvése Krisztus által megszabadított a tövény hatalm ából. Hogy 
ez mit jelent az igazzá válás útján, arról már szóltunk: Isten tetszésének cselekedetek
kel való elnyerésének kényszere helyett Isten gyermekének bizodalmas szabadságát: 
„Krisztus szabadságra szabadított meg minket” (Gál 5,1). A törvénytől való szabad
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ságot azonban Pál elhatárolja a vétkezés, önzés szabadságától: „csak a szabadság ne 
legyen alkalom a testnek [szarx: az ember vétkes természetének], hanem szeretetben 
szolgáljatok egymásnak” (Gál 5,13). Szabadságunk van a cselekvő szeretetre. Ebben 
az értelemben beszél Pál Krisztus törvényéről: „Egymás terhét hordozzátok, és így 
teljesítitek a Krisztus törvényét” (Gál 6,2). Ez a teljesítés azonban nem „cselekedet” 
a teljesítmény értelmében, hanem a szabadság tette (Bultmann).

A törvénytől való szabadság a keresztény ember életében a törvény „betűjétől” va
ló szabadságot is jelenti. Pál szemében az ószövetségi és zsidó törvények írásba fog
lalt előírásai lebegtek, amikor ezzel szembehelyezi a Szentlélek szerinti életf oly tatást: 
„az új életben a Lélek szerint szolgálunk, nem pedig az írás betűje szerint, mint a ré
giben” (Róm 7,6). Ma úgy mondhatjuk Pál szellemében: a Szentírást nem tehetjük tör
vénykönyvvé. „Ha pedig a Lélek vezet titeket, nem vagytok törvény alatt” (Gál 5,18). 
A keresztény ember a szeretet jegyében dönt az adott élethelyzetben., A- testvéri sze
rétéiről pedig nem szükséges írnom nektek, mert ti magatok Istentől-tanítottak vagy
tok az egymás iránti szeretetre” (IThessz 4,9). Végeredményben a törvénytől való 
szabadságunk az Istenhez való kötöttségből nő ki: „nem a magatokéi vagytok” (lKor 
6,19).

Isten Jézus halála és feltámadása által megszabadított a h a lá l h a ta lm á b ó l. Ezt a re
ménységet az apostol a végső jövő ajándékaként a holtak feltámadásának hagyomá
nyos zsidó és őskeresztény képzetével írja le. E tanítás idegen volt a hellenisztikus 
hallgatóknak. Pál tartózkodik a jövendő feltámadás közelebbi rajzától. Az örökkéva 
lósághoz tartozó dolgokat láthatatlannak vallja (2Kor 4,18). Annyit mond, hogy iste
ni dicsőség lesz osztályrészünk, mely az isteni lét megjelölése (Róm 8,18; Fii 3,21). 
Más esetben a „Krisztussal lenni” kifejezést alkalmazza (Fii 1,23; 2Kor 5,6-8). A „lel
ki test” sem ad közelebbi meghatározást, még annyit sem, hogy a mi alak, forma kép
zetünket vetíthetnénk rá. A Krisztus mennyei mivoltában való részesedést jelenti, 
amiről nem lehet emberi fogalmunk (lKor 15,44-49). Ezért van igaza Bonhoeffernek, 
amikor a „feltámadás” szavát nem szívesen használja. Félrevezető képet támaszt az 
emberekben, vagy nem tudnak vele mit kezdeni. Úgy érzem, ebben a tartózkodásban 
Pál korának hellenisztikus keresztényeihez lehetünk közel.

Bizonyos értelemben az eljövendő örök élet Pálnál is jelenvaló, ha nem is abban az 
átfogó értelemben, ahogyan majd Jánosnál látni fogjuk. Az örökkévalóságot a hívő 
számára Krisztus és a Szentlélek jelenléte teszi jelenné (Gál 2,20; 2Kor 5,1-5).

Krisztus kereszt je szabadulást jelent a „h a ta lm a k tó l” is. Pál a korabeli vüágképnek 
megfelelően tud kozmikus erőkről. Az „angyalok”, „fejedelemségek”, „erők” mint az 
embereket fenyegető földöntúli hatalmak, melyek sorában említi a kozmikus „magas
ság” és „mélység” megnevezésű titokzatos nagyságokat is -  Isten teremtett világához 
tartoznak (Róm 8,38-39). Ezeket az antik ember részben a csillagokban sejtette (a ho
roszkópok mai elterjedése hasonló jelenség modern változatban). A  mi gondolkozás
módunknak megfelelően ilyen erőkként jelentkezhet a sors, végzet, az átöröklés stb., 
melyeknek ki van szolgáltatva az ember. Az emberi lét állandó fenyegetettsége jut ki
fejezésre az átvett ókori mitologikus képzetekben. A végső jövőben rájuk megsemmi
sülés vár. Az utolsó ellenség köztük -  Fái megszemélyesítve beszél itt róla -  a halál 
(1 Kor 15,24-26). A „hatalmak” Isten teremtményei és ellenségei -  ez nem ellentmon- 
dás, hanem kétoldalú szemléletmód, amelynek mindkét tagja valóság, ezért nem érez 
Pál ütközést a két állítása között. A keresztény ember a végső jelen során a velük va
ló találkozást konkrét viszontagságokban tapasztalja meg, s lám, a mitologikus beszéd 
egyszerre reálissá válik Pál átélt felsorolásában: ,.Nyomorúság, szorongattatás vagy
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üldözés, éhezés vagy mezítelenség, veszedelem vagy fegyver” (Róm 8,35). De a hívők 
nincsenek kiszolgáltatva. Mert bármi ér, semmi nem „fog elszakítani minket a Krisz
tus szeretetétől” (Róm 8,35).

A sátánról alig beszél Pál. Az említett istenellenes hatalmak feje, de hitvilágában 
nem esik rá hangsúly. Isten uralmának végső kiteljesedésekor az „ellenségek” között 
nem is szerepel, mint fentebb láttuk. Pál nem veszi át teológiájában a sátánnak hatal
mas ellen-istenné formált alakját, amely alapjában idegen a Szentírástól. Ez a tény fi
gyelmeztethet bennünket, hogy megkérdőjelezhető némely kegyességi típus 
gyakorlata, amikor a megszemélyesített sátán állandó emlegetésével nemcsak el
idegenítik a keresztény hithez közeledő mai embert, hanem Isten egyedüli hatalmá
val és dicsőségével szembenálló dualista hitvilágot építenek fel, mintha két ura, jó és 
gonosz, lenne a létnek, a mindenségnek, az emberiségnek. (Ahogyan a perzsa vallás 
tanította.)

Nem fejezhetjük be ezt a részletet, hogy a csak darabjaiban érintett egész diadal
mas páli vallomást ide ne iktassuk: „Meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, 
sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem 
magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az 
Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban” (Róm 8,38- 
39).

Isten gyermekeinek, a Jézus Krisztusban hívőknek jelenlegi helyzete azonban a vá
zolt szabadság ellenére alapjában véve ugyanúgy s ze n v e d é sn e k  van kitéve, mint min
den emberi sors. Az után a szakasz után, melyben az apostol a félelemmel szemben a 
gyermeki bizalmas hit „Atyánk!” megszólító kiáltását helyezi szívünkre-ajkunkra, 
nyomban a jelenvaló élet szenvedéseire tér, mint amely jellemzője a mai világkorszak
nak: „Mert azt tartom, hogy a jelen élet szenvedései nem mérhetők az eljövendő di
csőséghez, amely majd nyilvánvaló lesz rajtunk” (Róm 8,18). Az apostol távol van 
olyan rajongó gondolkodástól, mely a hívők számára torz mesterkéltséggel örvende
ző átéléssé akarja tenni az emberi létet. A legvilágosabban mutatja ezt, hogy nem ve
szi ki őket az egész világ gyötrelméből: Róm 8,19-23.

Ennek a megrázó szakasznak több irányú a jelentősége az apostol teológiai gondol
kozásában. Sorsközösségbe kapcsolódik a mindenség, a természet vüága az emberrel 
A „teremtett világ” itt az embervilágot és az állati, növényi, sőt élettelen világot je
lenti; átfog minden létezőt. Az egész világ közös sorsa a hiábavalóság. Isten vetette a 
cél nélkül folytonosan ismétlődő születés és elmúlás hatalma alá. A m iért és h o gyan  
titkát nem feszegeti Pál, noha nyilvánvaló, hogy számára a bűneset elbeszélése elegen
dő magyarázat. De a hangsúly itt nem ezen van, hanem a kérlelhetetlen, egyetemes té
nyen. A teremtett világ állapota azonban nem reménytelen. Pál hozzákapcsolja Isten 
gyermekeinek jövendő örök sorsához, az isteni lét szabadságában való részesedéshez: 
„maga a teremtett világ is fel fog szabadulni a múlandóság szolgaságából az Isten gyer
mekei dicsőségének szabadságára” (21.v.). A mi mai gondolkozásunk nem léphet to
vább egy új, örök természet, csodálatos mindenség megfestéséhez, amelyet feltámadt, 
szenvedést, halált nem ismerő emberek népesítenek be. De ilyen képzelgésnél többet 
ér, amit hiszünk: az örökkévalóság létállapotáról közelebbit nem mondhatunk, de vall- 
hatjuk, hogy a múlandóság, hiábavalóság tragikus sorsától megszabadít a végső jövő.

Az egész világ és az emberi sors mai állapotából az apostol szinte kihallja az egye
temes sóhajt, észleli a vajúdást (22.v.). Nem kivétel alóla a keresztény ember sem: „még 
azok is, akik a Lélek első zsengéjét kapták, mi magunk is sóhajtozunk magunkban,
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várva a fiúságot”, Isten gyermekeinek üdváliapotát (23.v.). Mert megszabadulásunk, 
megmentetésünk „reménységre szól” (24.v.).

Pált elsősorban az egyes ember, a gyülekezet és egyház ügye foglalkoztatja levelei 
ben. Érthető, hiszen az Istenhez való viszony, a hit mindenekelőtt a legszemélyesebb 
kérdés, amely ugyanakkor összekapcsol azokkal, akikkel együtt járunk, botladozunk 
és keresünk ezen az úton. Mégsem vádolhatjuk individualizmussal, szűk látókörű egy- 
háziassággal, amit jelez az olyan tágra nyíló ablak, egyetemes és kozmikus látóhatár, 
amelyet a fentebbi levélszakasza és a következő fejezetünk mutat.

H ű s é g  I z ra e lh e z

Az apostol életének legdrámaibb mozzanata következik, amely mellett meglehetősen 
felületesen és közönyösen megy el a keresztény teológusok sora. A Római levél 9-11. 
fejezete Pál személyes életkérdésén túl látomásszerű koncepcióját tartalmazza az em
beriség és Isten viszonyának végső alakulásáról. Szaggatott mondatai elárulják, mi 
lyen mély sebek fakadnak fel benne. „Igazat mondok Krisztusban, nem hazudom, 
lelkiismeretem tanúskodik meLlettein a Szentlélek által, hogy nagy az én szomorúsá
gom, és állandó szívem fájdalma” (9,1-2). Inkább maga lenne „átok alatt, Krisztustól 
elszakítva” testvérei, test szerinti rokonai, a zsidók helyett (9,3). Az apostolt gyötri, 
hogy Izrael népének nagy része elutasította Krisztust. S a legnagyobb áldozatra is kész 
lenne: cserélne népével, a Krisztustól való eiszakítottságot is magára venné, ha ők Jé
zus Krisztusban való hitre jutnának.

A kereszténnyé lett zsidó Pál tántoríthatatlanul szereti népét, mely őt megveti, ül
dözi Krisztus-hitéért, missziói munkájáért. Az apostol szívében mindvégig zsidó ma
radt, még ha korának zsidósága el is taszította. És mint zsidót gyötri, hogy népe nem 
fogadja el a Krisztusról szóló evangéliumot. Fáj neki Izrael elzárkózása, miközben az 
általa hirdetett evangélium a pogányok között, ha küzdelmesen is, de megy előre.

Ez a saját belső fájdalma állítja eléje azt a kérdést, amellyel teológiai problémaként 
küzd e három fejezetben: hogyan egyeztethető össze a fentebbi helyzet Izrael válasz
tott nép voltával és Isten ígéreteivel? Pál fejtegetéseinek csak fő vonásait érinthetem.

Az Ószövetség tanúsága szerint Isten a többi nép közül kiválasztotta Izraelt, nem 
értékéért, nagyságáért -  hiszen mindig kis nép volt -, hanem szabad, szuverén kegye
lemből, szeretetének megnyüatkozásaként, hogy tanúja legyen a pogányok között 
(5Móz 7,6-8;43,10). Isten visszavonta most Izraelnek adott ígéreteit? -  kérdezi Pál. 
Nem -  felel rá. Ezt egyrészt azzal támasztja alá, hogy „most is van maradék a kegyel
mi kiválasztás szerint”, mint Illés próféta idején (Róm 11,2-6). Pál itt a zsidókeresz
tényekre gondol, akik közé tartozik őmaga is. Másrészt felvázol egy történeti 
reménységet, melynek valóra válását pogánymissziói munkája is szolgálja: Izrael el
zárkózásával a keresztény misszió a pogányok felé fordult, a pogány népek között 
Krisztusban hívő gyülekezetek alakultak. Ezek a pogányok tehát üdvösségüket köz
vetve Izrael lelki „megkeményedésének” köszönhetik. Ez azonban nem végleges hely
zet. Az apostol isteni misztériumnak, titoknak mondja azt a látását, amely őt űzi, 
hajtja pogánymissziójában: „Izraelnek egy részét megkeményedés érte [mindaddig], 
amíg a pogány népek teljes számban be nem jutnak [az Egyházba], és így az egész Iz
rael üdvözölni fog” (11,25-26).

A végső következtetést így vonja meg a pogányokból lett keresztények számára: a 
Krisztust elutasító zsidók „az evangéliumot tekintve ugyan [Isten] ellenségei a ti ja
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vatokra, de a kiválasztásukat tekintve kedvesek [Istennek] az ősatyákért. Mert Isten 
ajándékai és elhívása visszavonhatatlanok. Mert ahogyan egykor engedetlenek volta
tok Isten iránt, de most -  amazok engedetlensége következtében -  irgalmasságot nyer
tetek, úgy ők is most engedetlenek lettek az irántatok tanúsított irgalmasság miatt, 
hogy ők is irgalmasságot nyerjenek” (11,28-31). Pál apostol Isten üdvterveként fogja 
fel azt, ami Krisztus és a róla szóló evangélium révén történt Izrael és a pogány népek 
életében. Az üdvterv láncszemei összekapcsolódnak: Izrael nagy részének Krisztustól 
való elzárkózása a pogányok hitre jutásához vezetett, hogy ennek nyomán az egész Iz
rael Krisztushoz találjon.

Hatalmas gondolatmenetének két következtetése nagyon tanulságos a mai egyház 
számára is. Az egyik: Izrael népe történetileg a gyökér, amely hordozza a keresz
ténységet. Ezt a képet használja az apostol: az olajfa gyökere Izrael, ágai a keresz
ténység. „Nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged” (11,17-18). A másik: 
a zsidóság Krisztust elutasító állapotában sem szűnt meg Isten választott népe lenni. 
Pál szerint Istennek a fiatal kereszténység megszületése óta tulajdonképpen két népe 
van, mely azonban végső soron Isten tervében és irgalmában egybetartozik: a zsidó
ság és az egyház.

A végső jövő felé mutató páli vízió kicsengése túlnő zsidók és keresztények kapcso
latán. Nem merném állítani, hogy ezt Pál végiggondolta, az egyháztörténet folyamán 
is kevesen merték megkockáztatni, én azonban ezekkel tartok: „Mert Isten minden
kit engedetlenségbe zárt egybe, hogy mindenkin könyörüljön” (11,32). A „mindenki” 
szó hatálya alól nincs kivétel, aminthogy Isten irgalmának sincs határa.

Pál isteni misztériumként tekintett látomása -  mely túlhaladja az elgondolhatót és 
elképzelhetőt -  megvüágít egy rejtett, de számára bizonyos összefüggést a pogány- 
misszió és Izrael hitbeli jövője között, valamint elárulja missziójának egyik -  vagy ta
lán legfőbb? -  rugóját. „Én mint a pogány népek apostola szolgálatomnak azzal 
szerzek dicsőséget, ha valamiképpen talán féltékennyé tehetem véreimet és néhányat 
üdvösségre juttatok közülük” (11,13-14. Kamer Károly fordítása). Az evangélium el
sősorban a zsidóknak szól -  vallja (Róm 1,16). De előbb, úgy látszik, a pogányok meg - 
határozott számának az egyházba kell jutnia (11,25-ben a „teljes szám”-nak van ilyen 
értelmezése is; de ha a szó szerinti jelentést, az „összességet” fogadjuk el, a következ
tetés nem változik). Az apostolt az (is) vezethette az evangélium lázas előrevitelében, 
hogy mielőbb üssön népének, Izraelnek az órája.

A neves zsidó tudós, Schalom Ben Chorin, akinek minden törekvése, hogy Jézust, 
Pált és Máriát elfogadtassa a mai zsidósággal, s közelebb hozza egymáshoz a zsidókat 
és keresztényeket, ezeket mondja: Pált égő türelmetlenség hajtja, hogy az evangéliu
mot hirdesse, mert minél több pogányt megtérít, annál közelebb van Izrael megtéré
sének ideje. Érdekes összecsengés, hogy E. Käsemann, a többször is idézett kiváló 
írásmagyarázó hasonló eredményre jut: „Pál egész misszióját a közvetlenül küszöbön 
álló világvég várása határozta meg. [...] alig vonhatjuk ki magunkat az alól a benyomás 
alól, hogy itt lázálmot üldöz egy megszállott. Ezt a benyomást megerősíti, ha a Róm 
11,13 és következő versekbe foglalt célt és reménységet világosan körvonalazva néz
zük. Pál szilárdan meg van győződve, hogy Izráel megtér, ha a pogányok összeségét 
megnyeri Krisztusnak. [...] Az apostol missziója roppant kerülő út Izráel üdvéhez”. Az 
a vívódás, amelyet Pál, a hű zsidó, a Római levél e három fejezetében végigküzd, nem
csak személyes tragikuma, hanem a keresztény teológia kinyújtott keze is a zsidóság 
felé.
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A pogányok (szó szerint: a népek) és Izráel: a kettő együtt az egész emberiség. Ezek
ben a fejezetekben nem kevesebb, mint az emberiség üdvösségéért érzett felelősség és 
reménység tűz át Pál életét felemésztő missziói munkáján.

A  fö ld i J é z u s  v issz h a n g ja

Pál nem ismerte a földön járt Jézust, sem a róla szóló ré sz le te s  gyülekezeti hagyo
mányt. Jézus halálának és feltámadásának örömhírét, az evangélium üzenetét vette át 
az őskereszténységtől, főként annak hellenisztikus ágától, és bontotta ki mély, tovább
vivő tartalmában. A palesztinai ősgyülekezettel, mint láttuk, alig volt érintkezése.

Mégis rendkívüli módon egybecseng tanítása Jézus igehirdetésével. Jézus az isten
telenekhez és elveszettekhez fordult, s nekik hirdette az irgalmas Isten közelségét, von
ta őket a szerető Isten közelébe: Pál hasonlót tett a hit által való megigazulás 
kifejtésével. Jézus az írástudókkal folytatott vitákban kétségbe vonta a törvény köte
lező érvényét; Pál arról tanúskodik, hogy Isten nem a törvény teljesítésén alapuló ér
dem szerint, hanem egyedül kegyelemből fogadja gyermekének a bűnös embert 
(Lohse). Egyiküknél sem új istenfogalomról, isteneszméről van szó, hanem mindket
ten Isten c s e le k v é sé t hirdetik: Jézus az Isten uralmának közeledését, Pál a kereszt és 
a húsvét isteni cselekményét. Jézus megkötözött emberekről veszi le a betegség, vét
kek, kitaszítottság terhét, és teszi szabaddá azokat, akik vallásos hagyományok, saját 
kegyességük foglyai voltak; Pál evangéliumhirdetésében felhangzik az ujjongás Isten 
gyermekeinek szabadságáról. .Jézus a bűnösökhöz és vámszedőkhöz fordulásában, 
Pál a pogányok között hangzó igehirdetésében és végzett missziói munkájában hason
lóképpen áttörte a teljesítmény és a vélt kiváltságok korlátját” (Bornkamm). Az em
ber Jézust nem ismerő Pál lett teológiájával öntudatlanul és közvetve a földön járt 
Jézus szavainak és tetteinek leghűségesebb újszövetségi tolmácsa.

Pál szava folytatása az őskereszténység és Jézus üzenetének, páratlan megragadá
sa Jézus halála és feltámadása jelentőségének, továbbvitele új történeti, missziói hely
zetben a keresztény tanításnak. Szeretném elgondolkoztatni azokat, akik Pál apostolt 
ma háttérbe szorítják, és .Jézust” helyezik előtérbe: Pál igehirdetésétől elfordulva ép
pen Jézus Krisztus sikkad el teljes valójában, mert csupán az Istentől jövő emberség 
példaképévé és meleg szétsugárzójává válik -  Isten életben és halálban szabadító ke
gyelmes tette helyett. Drága így is Jézus -  de a teljes, a megfeszített és feltámadt Úr 
Jézus Krisztus helyett. Pált elhanyagolva a legnagyobb reformációi örökségünket ve
szíthetjük el -  a solus Christus, az egyedül Krisztus tanúságát.



F R E N Y Ó  VILM O S

Növények kölcsönhatása

A virágok közt sincs mindig békesség! A kertészek tudják, hogy az esztétikai hatás 
mellett a közös csokorba kötött virágok egymásra tett élettani-biokémiai hatása sem 
közömbös. Vannak kedvező és kedvezőtlen összetételek; egyik esetben a csokor virá
gai egymás társaságában jóval tartósabbak, mint akkor, ha a viszonyuk nem kedvező. 
Ehhez hasonló jelenségek nyomán alakult és kapott nevet a harmincas években egy 
tudományág, vagy inkább csak „gallyacska”, az úgynevezett allelopátia, melynek egy
kori atyamestere volt a híres bécsi botanikus egyetemi tanár: Hans Molisch (1856- 
1937). Élete vége felé, amikor már kiöregedett a nagyszabású botanikai felfedező 
utazásokból, melyek során több évig tanulmányozta Japán és India növényvilágát, 
mintegy hattyúdalként adta közre a növények egymásra tett hatásáról írt utolsó, vé
konyka könyvét.

Minthogy Molisch professzor vérbeli kísérletező növényfiziológus kutató volt, így 
mi sem állt távolabb tőle, mint a manapság sajnálatosan terjedő, gyermetegen szenti
mentális, álbiológiai szemlélet, amely szinte érző lelkülettel ruházná fel a növényvilá
got. A cáfolatot istentelenségnek vélhetik, meg sem gondolva, hogy éppen az e fajta 
animizmus tenné kérdésessé az isteni bölcsességet, szeretetet és gondviselést. A hely
hez rögzített növény ugyanis nem menekülhet ellenségeitől, a legelő állatoktól, sem a 
természeti katasztrófáktól. Vagyis egy tudatos, vagy akárcsak homályosan tudatos nö
vényi létet a szüntelen rettegés töltene el a szadistának érzett világgal szemben.

Halász Kristóf írói álnéven -  mivelhogy szakmai körökben nem vették jó néven -  
már írtam ilyen témáról (Növényi psziché?) folyóiratunk 1987. évi 2. számában, de 
azóta is jelentek meg félrevezető írások és erősödtek a téves nézetek a növényekről. 
Úgy látszik a tudomány józansága, a valóság feltárására szolgáló fáradozása nehezen 
tudja kielégíteni a színes mesékre inkább kíváncsi képzeletet. Például 1988-ban meg
jelent könyv „Érző növények” című fejezetében a 85. lap közepén ez olvasható:, A z  
érdeklődés középpontjában a Kozmosz és a földi növényvilág kapcsolata áll. Mert el
képzelhető, hogy a körülöttünk lévő növények -  miközben mi rádióhullámokkal és űr
szondákkal fürkésszük a közeli és távoli világmindenséget -  már régóta 
kommunikálnak a földön kívüli civilizációkkal...?” (A könyv teljes címét és bibliográ
fiai adatait szándékosan nem tüntettem fel, egyrészt mert nem kívánom reklámozni 
az egyébként határozottan érdekfeszítő, ámbár korántsem meggyőző munkát. Más
részt feleslegesnek tartok, s nem is provokálok esetleges vitát a szerzővel.)

Amikor nem tudom helyeselni az áltudományt, bármilyen vonzó is lehet, teljesen 
egyetértek dr. Gánti Tibor egyetemi tanár Barátommal, aki „Eltűnő szigetek” című 
igen olvasmányos könyvében (Natura kiadó 1983) a 189. lap elején így ír: „Nem én
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tehetek róla, hogy a természet (szerencsére) nem az akadémiák elképzelésének, ha
nem saját törvényeinek engedelmeskedik”. Ezt az idézetet ugyan a varázsvesszőről írt 
fejezetből vettem, melynek igazát még soha nem láttam bizonyítva állítólagos hozzá
értők révén sem, de nem tartom kizártnak. Kétségtelen, hogy tudományellenes olyan 
álláspont, amely eleve tagadja és elveti azt a gondolatot, amivel nem ért egyet. Ám az 
is tudományellenes, ha nyilvánvaló badarságokat vennénk komolyan az elfogulatlan
ság jegyében.

Kétes értékű lehet olyan törekvés is, amely az irónia fegyverével akar győzni az ál
tudomány felett. Iskolapéldája ennek a „Mekkora lelke van a növényeknek?” című, 
tagadhatatlanul érdekes és mulatságos könyv, mely ugyan már alcímével is figyelmez
tet, hogy tréfáról van szó („Rövid bevezetés a pszeudo-pszicho-botanikai analízisbe.” 
Natura kiadó 1986), csakhogy olyan komolykodó stílusban ír, hogy a gyanútlan olva
só mosolygás helyett könnyen cl is hiszi amiről szó van. Annál is inkább, mivel a szer
ző határozottan jónak bizonyul a botanika területén. Nem csodálnám, ha sokan 
elhinnék, amit könyvének 11. lapján így ír: „Lehetséges, hogy a növények többet lát
nak szem nélkül -  vélekedett Backster -, mint a legjobb szemű ember”. Ilyen hatás
vadászó kijelentés akkor is félrevezető, ha maga a szerző nem ért egyet az idézett 
Backster nevű kutatóval, aki állítólag a hírhedt hazugságjelző készülékkel kapcsolta 
össze kísérleti növényeit és hajmeresztő észleléseket végzett. Persze Amerika még ma 
is messze van és aligha ülünk fel a Pan American légiforgalmi társaság valamelyik óri
ás repülőgépére, hogy az Egyesült Államokban utánanézzünk, vajon mi igaz ebből a 
históriából?!

Maradjunk meg tehát az igazolt ismereteink köreiben. Ami az allelopátia jelenség- 
csoportját illeti, az idők folyamán eléggé feltártuk. Maga az elnevezés görög szavak
ból (allélón és pathia) keletkezett, melyek többfélét is jelentenek, azaz: kölcsönösen, 
egymás stb., valamint: bántalom, tűrés, szenvedés stb. Tehát hogyan tűrik, szenvedik 
el egymást kölcsönösen a különböző növények. Tágabb értelemben a címben szerep
lő kölcsönhatás a legmegfelelőbb és ez is terjedt el a tudományban.

Amennyiben a tudomány már „beskatulyázott” egy tárgykört, azt immár megfele
lően ismeri ahhoz, hogy ne tűnjék számára titokzatosnak. Á közös csokorba fogott vi
rágokról is tudjuk, hogy nem valami rokonszenv, vagy ellenszenv határozza meg 
együttlétük minőségét. Á szoros együttlét egy viszonylag szűk légtérben úgynevezett 
gázhormonok érvényesülését teszi lehetővé. Ilyen pl. az etilén gáz, mely meglehetősen 
sokféle jelenséget idéz elő. Részt vesz a növesztésben, esetleg görbüléseket, torzulá
sokat okoz. Gyakorlatilag nagyon fontos felismerés, hogy az etilén gyorsítja egyes gyü
mölcsök, leginkább az almafélék érését. Fel is használják az almatárolóból kivett, 
félérett gyümölcsök gyors és egyenletes megérlelésére a forgalomba hozatal előtt.

Maga az érőfélben lévő alma is termel egy kevés etilén gázt és Molisch professzor 
legérdekesebb kutatásait éppen erre alapozta. Üvegbúra alatt nevelt különféle csíra- 
növények (napraforgó, bab, tök stb.) mellé almát helyezett, s megfigyelhető volt, hogy 
az alma légrétegében a csíranövények torzult alakot öltöttek. Ellenben nincs torzító 
hatása az alma jelenlétének, ha az etüén gáz nyomait pl. úgynevezett aktív szénnel 
megkötjük (abszorbeáljuk).

Hasonlóképpen az allelopátia más eseteiben sem kell valami titokzatos egymásra 
hatást feltételeznünk, hanem a növényi anyagcsere illanó termékei, vagy vízben oldó
dó anyagai idézhetik elő a jelenségeket. A virágcsokorban sem mindig légnemű ható
anyagok fejtik ki hatásukat egymásra, hímem a virágvázában lévő víz közvetítésével 
is érvényesülhetnek oldódó anyagok akár kedvező, akár kedvezőtlen eredménnyel. Bo
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nyolítja a dolgot, ha baktériumok is elszaporodnak a vízben, mivel ezek hervadást oko
zó, egyszóval mérgező anyagokat, ún. marazminokat termelhetnek.

Mindezek a hatások természetes viszonyok közt is érvényesülhetnek; pl. a bürök kö
zelében nem marad meg a gyöngyvirág, de a bürök termésének váladéka gátolja a bú
za növekedését, a rozs gyökerének a váladéka a pipacs fejlődését akadályozza, a 
csírázó búza pedig akadályozza a vadrepce magyarnak a csírázását. Ezek a hatások a 
gabonaföldön általában előnyösek a gazdálkodás szempontjából, tehát az ember ré
szére. Ámbár a modem gyomirtó szerek mellett ma már kevés a jelentőségük.

A levelek is gyakran termelnek gátló anyagokat, amelyek vegyi összetételét többé- 
kevésbé ismerjük; a fenyőtűk, a diófa lehullott levele (különösen a fekete dióé, mely 
a parkok egyik díszfája) az aljnövényzet fejlődését gátolja. A fehér üröm levele, ha a 
közelben lévő más növényfajokra hullik, határozottan gátolja, sőt károsítja azokat, s 
így biztosít magának nagyobb életteret. Nem lenne helyes ezeket az allelopátiás hatá
sokat a növény „szándékos” cselekedetének vélni. Mert akkor mit mondjunk az egyik 
legértékesebb takarmánynövényünk, a lóhere és lucerna „csalogató” anyagaira, ame
lyek legádázabb ellenségük, a herefojtó aranka cémavékony hajtásainak és csíranö
vényeinek mutatnak utat a gazdanövényhez?! Mintha a gazella, vagy a zebra pórázon 
vezetné magához az oroszlánt: „Nesze, itt vagyok, egyél meg!”

Tanuljuk meg a természet jelenségeit csodálattal ugyan, de azért tárgyilagosan 
szemlélni. Az élőlények egymásra vannak utalva. Az együttélésnek megvannak a ma
ga bölcs törvényei, de a bölcsesség nem az'élő egyedekben, nem a virágban és csodá
latos beporzó mechanizmusaiban, sem a nagyobb életteret biztosító gátló anyagaiban 
rejlik. A zöld levélben sem, amely a napfény segítségével szerves anyagot épít és a lé
legzéshez szükséges oxigénnel látja el az élőlények együttesét, a Föld bioszféráját. 
Mindezek csupán a bölcsesség felismerhető nyomait viselik, de csak azok látják meg, 
akiknek szemük van hozzá.

Az egész földgolyón állandó kölcsönhatásban vannak az élők, mégpedig keresztül- 
kasul növények, állatok, mikroorganizmusok és az őket hordozó élettelen környezet
tel is. Ebből azonban nem összevisszaság, nem káosz jön létre, hanem egy élő, 
dinamikus rendszer, melynek változása is törvényszerű. A z  egész élővilág tulajdon
képpen eleven társulások nagy együttese. A növénytársulások legalsó fokozatain mű
ködik a ma már nem titokzatos allelopátia, amit nem szabad babonás mesékkel 
ködösíteni. Mert a tudomány a megértést és világosságot, nem a babonát szolgálja.

Ú r  Jézu s K risztus, kön yörgü nk  h o zzá d , hogy soh a  el n e  hajoljunk tő le d , ki m agad vagy  a z  Ú t .  
K önyörgünk, h o g y  e l n e  v esz ítsü k  íg érete id b e  v e te tt  b izodalm un kat, h isz  te  vagy az Igazság . K ö 
nyörgünk, h o g y  va la m ik ép p en  m á su tt  n e  időzzünk , eg y ed ü l csak nálad , m ert te  vagy a z  E let.

Rotterdami Erasmus (1 4 6 6 -1 5 3 6 )

U ru n k , te  m in k et szo lg á la to d b a  állítottá l, hogy tan ú id  legyünk m á so k  e lő tt. Á m d e  m ily  e s e n 
d ő k  vagyunk, b esz é d ü n k  e r ő te le n . H elyezd  hát ig é d e t  szivünkbe é s  szánkba. T an ácso lj oda  
m en n i, ahová  k ü ld esz  é s  azt m o n d a n i, am it m egh agytá l nekünk.

Szovjetunióból Scholz László fordítása



FR IE D  IST V Á N

Székács József arcképéhez

Jóllehet már több kismonográfia vázolta föl pályáját, tért ki egyházszervezői és iro
dalmi működésére, Székács József mégsem tartozik művelődéstörténelmünk alapo
sabban elemzett alakjai közé. Talán sokoldalúsága az oka annak, hogy túlságosan 
kicsiny szakokra bomló tudományosságunk csupán egy-egy részterület újraértékelé
sére és feldolgozására vállalkozik. Meg az a tény, hogy működésének igényes felderí
téséhez magyar- és nem magyarországi kéziratos anyag átbúvárlására egyaránt 
szükség volna, továbbá nem csak magyar, latin és német, hímem szlovák és részben 
szerb, valamint újgörög anyag áttanulmányozására is. Míg szerb népdalfordításait fo
lyamatosan számon tartotta a kutatás. S ze rb  n é p d a lo k  é s  h ő sreg ék  című kötete Újvi
déken, 1986-ban reprint kiadásban is megjelent Székács ez irányú munkásságát 
kísérő-értékelő tanulmányokkal, és az újgörög nyelvből való, részben kiadott és rész
ben kiadatlan tolmácsolások szintén meglelték feldolgozójukat (az ELTE Újgörög tan
székének munkatársa, Szabó Kálmán személyében), addig például az ismét előkerült 
emlékiratokból kibányászható adatok olvasóikra várnak.

Szerencsére a Székács-hagyaték majdnem hiánytalanul maradt ránk, és az itt őr
zött levelekből sok mindent megtudhatunk, ami a század első felében megjelentetett 
Székács-biográfiákból még természetszerűleg hiányzik. így volt például alkalmunk ar
ra, hogy a későbbi nagy ellenfélnek, a költőként is ismert Karol Kuzmánynak két le
velét közzétegyük, egy magyar és egy német nyelvűt, és ezekből fényt derítsünk 
Székács Józsefnek a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap körül végzett szerkesztői-szer- 
vezői tevékenységére. Ugyancsak a kéziratos hagyaték felhasználása segített abban, 
hogy az eddiginél hívebben rekonstruálhassuk Székács József irodalmi munkásságát 
az 1830-as években. Kitetszett, hogy Székácsot viszonylag szoros kapcsolatok fűzték 
a pesti szervek kulturális törekvéseinek egyik vezető egyéniségéhez, a szerkesztő Te
odor Pavloviéhoz, és a pesti szerbek nem egy kulturális megmozdulását éppen Székács 
adta hírül -  jóllehet álnéven -  a magyar sajtóban. Már ekkor megkockáztathattuk azt 
a megjegyzést, hogy Székács törekedett a közvetítésre a kultúrák között, az éleződő 
és csakhamar ellenségessé fajuló nemzetiségi küzdelmek közepette is igyekezett meg
őrizni tárgyilagosságát, józanságát. S bár eleinte a Zay Károly által szorgalmazott uni
ós törekvés mellé állt, és a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap hasábjait megnyitotta e 
törekvések népszerűsítése előtt, csakhamar rádöbbent: a teológiai-dogmatikai kérdé
sek mögött (ekkor is, itt is) a nemzetiségi kérdés kevéssé szerencsés megoldása rejlik. 
Nem bizonyulhat járható útnak a két protestáns egyház olyképpen történő egyesíté
se, hogy az a szlovákok ellenkezését semmibe véve halad a célja felé. Székács József 
drámai hangú és a majd 1848/49-ben tragikus testvérharccá fejlődő vitákat kommen-
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táló „Merengések” című cikksorozatában számolt le a gyors magyarosodás és erősza
kos magyarosítás ábrándjaival. És ennek az önkritikus hangvételű cikksorozatnak 
közlésével egy időben levelezett a szlovák evangélikusok vezető egyéniségével, Karol 
Kuzmány-nyal. Talán az eddigieknél jobban kellene számon tartanunk azt a tényt is, 
hogy a mai Deák téri egyházi épületben lakását egy emelet választotta el Ján Kolláré
tól, aki 1819-es hivatalba lépése óta törekedett az önálló pesti szlovák egyházközség 
kialakítására, és még az 1820-as esztendőkben is megelégedett volna (taktikából? el
ső lépésként?) egy szlovák-magyar (közös) egyházközséggel a túlnyomó többségben 
lévő németajkúakkal szemben. Kollárnak ez a terve nyilvánvalóan kudarcra volt ítél
ve, mégpedig különösen azután, hogy Székács 1837-től vele egy templomban, egy ház
ban tevékenykedett. A magyarosodé Pest magyar értelmiségének (például Bajza 
Józsefnek) hathatós támogatását maga mögött érző Székács viszonya Kollárhoz 
messze nem bizonyult egyértelműnek. Például a S zerb  n é p d a lo k  é s  h ő s re g é k  egy jegy
zete szerint nagyra becsülte a népdalgyűjtő, a mitológus Kollárt, viszont semmikép
pen nem értett egyet Kollár szláv rokonszenveivel, jóllehet ennek írásban akkor még 
nem adta kifejezését. S ha végiglapozzuk a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap száma
it, azt tapasztaljuk, hogy egyként közölt szlovákbarát és szlovákellenes cikket, Kollár 
magatartását bíráló és Kollár munkásságát méltató dolgozatokat, sőt fordításokat is 
Kollár műveiből.

Igaz ugyan, hogy Székácsot egyházi foglalatosságai jórészt elvonták irodalmi tevé
kenységétől, pontosabban szólva: az 1840-es években csupán a Kisfaludy Társaság és 
a Magyar Tudományos Akadémia keretein belül végzett költői és fordítói (klasszika
filológiai) munkát. Az a fajta kultúraközvetítés, amely az 1830-as esztendőkben oly 
becsessé tette publikációit, az 1840-es esztendőkben szinte kizárólag az egyházzal 
kapcsolatos érintkezésekre és kapcsolatokra korlátozódott. Töredék és kéziratos 
anyag maradt nagyszabású terve egy szláv költészeti antológiára, amelyben a Kollár 
gyűjtötte és 1834-35-ben Budán kiadta szlovák népdalok egyike-másika is helyet ka
pott volna. A szerb népdalok kötetének újrakiadásához is csak élete végén tért visz- 
sza, majdnem újratanulván az 1820-as esztendők végére jól elsajátított szerb nyelvet, 
és a kisímítgatott, modernizált, de végérvényes szövegbe még nem öntött kötet majd 
csak Székács halála után jelenhetett meg. Igaz, akkor a Gyulai Pál szerkesztette Ol
csó Könyvtárban, tehát szélesebb nyilvánosságnak szánva.

Mindezt azonban megelőzte az 1850-es esztendők csöndje, visszahúzódása, majd 
az egyházi autonómia védelme az önkényuralommal szemben. Amikor a pesti szerb 
kulturális egyesület Székácsra gondol, hogy leime Arany János Toldijának fordítását 
elkészítő Jovan Jovanovic Zmaj segítségére a szöveghűség ellenőrzésében, akkor Szé
kács József nemet mond. Arra hivatkozik, hogy szerb nyelvismerete megkopott, nem 
érzi magát illetékesnek erre a feladatra. Nem tudjuk (nem tudhatjuk) egészen ponto
san, hogy az 1848/49-es események, a szerb-magyar harcok keserves tapasztalatainak 
emléke sajgott-e föl Székácsban, nem érezvén magában elegendő lelkierőt a szerb szö
veggel való foglalatosságra, vagy valóban annyit felejtett-e (hiszen az 1840-es eszten
dőkben valóban nem használta sem szóban, sem írásban a szerb nyelvet), hogy 
alkalmatlannak bizonyult a szerb és a magyar szöveg egybevetésére. Mindenesetre 
Arany János T old ija , megjelent szerbül, Székács közreműködése nélkül is. Annyit még
is jólesően vehetett tudomásul Székács, hogy az 1850-es esztendők szerb-magyar iro
dalmi közeledésének egyáltalában nem ritka alkalmaiban minduntalan fölmerült az ő 
neve, úttörőként és jeles fordítóként, tudományos munkákban sűrűn hivatkoztak a 
S zerb  n é p d a lo k  é s  h ő sre g é k  valóban alapos-érdekes jegyzetanyagára, a szláv mitológi
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át és népszokásokat fejtegető leírásaira. A szerb és a magyar irodalom „rokonulásá”- 
ról értekezők Székácsra elődként tekintettek. S amikor az 1860-as évektől a Kisfaludy 
Társaság sorozatot tervezett a magyarországi nemzetiségek népköltészetéből (a soro
zatban szlovák, ruszin és román népköltési gyűjtemény jelent meg), ez Székácsot ar
ra késztette, hogy 1836-os kötetét új kiadásra készítse elő.

Közben azonban Székácsnak mintegy hivatalból kellett foglalkoznia a szlovák tö
rekvésekkel, egyfelől az 1859-es pátenst követő időszakban, mikor is a szlovák egyhá
zi vezetők egy részével szembekerült, másfelől az 1860-as esztendőkben, amikor is a 
szlovák nyelvű egyházi énekeskönyv problémája került napirendre. Székácsnak ide
vonatkozó tevékenysége, bányakerületi szuperintendensként kiadott pásztorlevelei
nek hatása még egyáltalában nincsen feldolgozva, jóllehet a részben kiadott és a 
szlovák költők által írott levelek erre ösztönözést adhatnának. Ezekben a levelekben 
viszonylag gyakran fordul elő Székács József neve; s a magyar és pátens-ellenes ma
gatartást nem egy szlovák megnyilatkozás bírálja. Éppen ezért érdemel figyelmet Szé
kács József egy gesztusa, amely egy eddig kiadatlan leveléből tetszik ki. A Matica 
slovenská turócszentmártoni könyvtárának kézirattárában bukkant föl ez a tárgyát 
tekintve nem, ám a két érintettet, a levél íróját és címzettjét tekintve mégis jelentős
nek minősíthető rövid levél. Székács levelét 1862. október 19-éről keltezte, s a cím
zett Andrej Braxatoris, szlovák költői nevén: Sládkovic, a szlovák romantika első 
nemzedékének kiemelkedő jelentőségű költője, akinek A  g y e tv a i  leg én y  című elbeszé
lő költeménye (amely Mátyás király korában játszódik) és a T o ld i között joggal vont 
a kutatás párhuzamot a művek irányzatát, az alakformálás módját és a népies előa
dásmódot jellegzetesként kiemelve. Önmagában természetesen az nem rendkívüli, 
hogy Székács József hivatalos ügyben egy lelkésztársához fordul, aki történetesen 
szlovák költő is, és e minőségében leveleiben többször elhatárolta magát a magyar köl
tőtárs egyházpolitikai állásfoglalásától. Még az időpont sem rendkívüli, bár figyelem
re méltó. Hiszen a reménykedések ismét csalókának bizonyultak, az októberi diploma 
és a februári pátens, majd az 1861-es, turócszentmártoni „nemzetgyűlés”-e megfo
galmazta ugyan a szlovák igényeket egy szlovák területre, amely autonómiával ren
delkezik, de sem Pesten, sem Bécsben nem értek el a Memorandummal eredményt, 
mint ahogy a magyar kívánságok sem teljesültek. Természetesen más volt a magyar, 
más a szlovák álláspont az „Okolie” és a megyék arrondációja ügyében, és a Sládko
vic által irodalmi műbe fogalmazott S v a to m a r tin iá d a  (Szentmártoniász) jól fejezi ki a 
szlovák költő (és e művében nemzetpolitikus) véleményét. Ennek a véleménynek szer
ves része, hogy többek között a magyarsággal való összefogást keresi, Magyarorszá
got hazájának tartja; de éppen a „magyar politikai nemzet” fogalomkörében eltér 
álláspontja a magyarokétól. A reménységek kihunyta után kapja meg (nem Sládko
vic, hanem Braxatoris) a levelet Székácstól, méghozzá szlovák nyelven. S ez az a gesz
tus, amelyet méltatnunk kell. Ugyanis Székács írhatott volna németül is, magyarul is 
(Sládkovicnak ismerjük német és 1847-ből magyar nyelvű levelét); s ha 1862-ben ta
lán már nem fogalmazott is magyarul, jól értette a magyar nyelvet. Székács kora gyer
mekkorában, iskolai és tágabb környezetében tanult meg szlovákul, és e szlovák 
nyelvtudása segítette a szerb nyelv gyors elsajátításában. Persze nem tudjuk, hogy pél
dául Safárikkal, a szlovák származású költő-tudóssal az 1820-as évek végén, Újvidé
ken müyen nyelven beszélt, de annyi bizonyos, hogy a gyermekkorban megismert 
szlovákot az 1830-as évek műfordításainak tanúsága szerint ekkor még használni tud
ta. Lehet, hogy ez a nyelvtudás 1862-re megkopott, s az is lehet, hogy valaki Székács 
környezetében lefordította vagy kijavította a levelet, de a kézirat vitán felül Székácsé,
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s ha az eredeti megfogalmazás talán nem, a leírás egészen bizonyosan az övé. Tapin
tatból és gesztusként írt szlovákul Melczer Johanna ügyében, akinek segélyezéséről 
van szó a levélben, e segélyezés lehetőségeiről. „Muj mily Pán Brat” -  a megszólítás, 
kedves testvérem-uram, s már ez jelzi, hogy a szlovák evangélikusok biblikus cseh 
nyelvén és helyesírásával szól a levél. Az „ügy” folytatása Sládkovicnak 1970-ben 
megjelentetett levelezésében található (nem tartalmazza a Sládkovichoz írott levele
ket). Egy német nyelvű üzenetben tudatja Sládkovic Melczer Johannával a kedvező 
eredményt, 1863. áprüis 7-én. Nem tudjuk, mi történt a két időpont között. De ezút
tal ez nem is fontos. A kapcsolat, az érintkezés módja, Székács bölcsessége a fontos: 
a nemzetiségi viták enyhítésére tett apró, meggondolkodtató gesztusa. Nem rajta múlt, 
hogy ezek a jelzések ekkor már alig-alig enyhítették a szlovák-magyar ellentéteket (s 
még az irodalmi érintkezések sem érhették el a szerb-magyar kapcsolatok hőfokát). 
Viszont megfeledkeznünk sem szabad ilyen kísérletekről. Székácsnak ez az apró lépé
se is azt a megértést, kiegyenlítődést célozta meg, amelyre egész életében törekedett. 
Portréjához ezek az apró adalékok szervesen hozzátartoznak. Mert lényegi vonásokat 
emelnek ki vagy színeznek.

HARS ERNŐ

Találkozások

Vágtató felhők vonatablakából 
nézik a láthatatlan égitestek, 
mint közönyös, idegen utasok, 
ámyékbavezesző bolyongásainkat.

Körbeforognak, ahogyan mi is -  
hol ez, hol az hull közülünk a mélybe, 
azt mondjuk, reggel és azt mondjuk, este, 
s nem tudjuk, melyik szavunk az utolsó.

Egymást kergető párhuzamosok 
reménytelen fogócskája vagyunk, 
s szemfényvesztés minden találkozás, 
ha kifulladva megállunk időnként 
az alkonycsillag tündökletesen 
felvillogó sorompója előtt.



KÖRKÉRDÉS

Misszió itt és most?

I t t  é s  m o s t

Közhelyszámba menő kijelentés: a döntések korát éljük. Bizonyos döntések meghozatala előtt 
áll a világ, az ország, ahol élünk; egyházaink, közösségeink és mi mindannyian, egyenként.

Az emberiségnek a globális politikai-gazdasági-szellemi végletek korában kell választ találnia 
az ipari-technikai forradalom és a környezetszennyezés, a túlfogyasztás és az éhezés immár lé
tünket is fenyegető kérdéseire. A magyar nép, százféle külső és belső erő feszítésében ugyan, 
de talán most először dönthet maga arról -  ennek minden terhével és felelősségével -, hogy mi
lyen hazát akar építeni magának. Egyházainknak a negyven évnyi présből szabadulva, anyagi, 
emberi és részben erkölcsi erő híján kell mielőbb megtalálniuk az új utat a végletekig kiábrán
dult idősebbekhez, a már nem is kérdező fiatalokhoz. Itt és most egyre gyakrabban halljuk a 
kérdést: te miért élsz?

S nincs többé készen kapott válasz, mert kegyetlen leckék után megtanultuk, hogy nem búj
hatunk jelszavak és vezérek mögé, de a „fogyasztás” homokjába sem dughatjuk büntelenül a 
fejünket, mert az egyház sem hivatkozhat többé az elnyomásra, az ország a külső befolyásra, a 
világ a Föld kimeríthetetlen tartalékaira.

Jézus pillantása lelkünk legmélyére hatol, mint egykor, ha a zsidók a római uralom, az adó
zás, a gyógyítás, a házasság felől faggatták: „Igen, mindez fontos -  a szabadság, a jólét, az egész
ség, de hogy akarjátok mindezt elérni, ha fejetekben zűrzavar, a szívetekben pedig üresség 
honol? Ha a világotok pusztán az anyag középpont és tartalom nélküli halmaza? Ha nem ve
szitek tudomásul, hogy az egyetlen erő, amely társadalmatokat eddig is fenntartotta, szembe
fordulva a „létezés” farkastörvényeivel a szeretet? A szeretet, amely nem „e világból való”, ami 
az Isten, önmagának bizonyítása, amellyel az élet minden pillanatában rátok mosolyog?

Először belülről kell megváltoznotok, erre kell törekednetek! Eltelt kétezer év, s mert volt 
időtök és teretek, szakadatlanul kitértetek az őszinte szembenézés elől, nyugtalanságotokat há
borúkba, kalandokba fojtottátok, gazdasági- és eszmerendszereket dolgoztatok ki, s ezek hiá
bavalóságát felismerve maradt a puszta élvezés kábító gyönyöre. Az evangéliumot hol 
„tűzzel-vassal hirdettétek”, hol intellektuális hegycsúcsokról gúnyoltátok, s elkövettétek a XX. 
századot, úgy, ahogy az eddig történt-

idő és tér már csak korlátozottan áll rendelkezésetekre. Hamarosan döntenetek kell.”

A  m issz ió  -  k ü ld e té s

A Jézust követő, benne bízó ember küldetése ma, hogy aktív szeretetével minél több vigaszt, 
reményt, örömöt szerezve tanúskodjék a létezés értelméről, az igazi boldogság mibenlétéről. 
Hinnie kell a közvetlen környezet és a világ jobbíthatóságában, de cselekedetét az erkölcsi fe
lelősségérzet, a saját bűnössége belátásából fakadó megértés, szelíd együttérzés hatja át. Elke
rüli a modem világ zsákutcáit és csendes hétköznapi, megszentelt életével soha nem látott 
fényben mutatja fel Krisztust.
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Az egyház küldetése, hogy gyökereihez visszatalálva, lemondjon a hatalmi, politikai, ideoló
giai pozíciókról, vagy azok visszaszerzéséről, és újra eljusson az elesettekhez, a kirekesztettek
hez, a börtönökbe, a kórházakba a nevelő- és szociális otthonokba, a munkásszálásokra, az 
utcára... És mindezt nem pénzadományok, nem intézmények, és nemcsak a papok, szolgáló 
rendek révén, hanem a „laikusok széleskörű bevonásával”, a hitüket élő, és sugárzó emberek, 
családok, közösségek személyes jelenlétével kell tennie. Mert az „egészségesek, okosak, gazda
gok” világában is csak a szegények, elesettek szerető, megtartó, közösségi egyháza tud evangé- 
lizálni.

Küldetése van talán országunknak is. „Oly sok balszerencse” után esélyünk van arra, hogy 
megteremthessünk egy felszabadító, ösztönző, de kizsákmányolás nélküli társadalmi és politi
kai berendezkedést, amely egyesítheti a nyugati szabadságtechnikák, illetve a közösségben gon
dolkodás előnyeit. Van-e minderre esélyünk? A „józan mérlegelés” és aggódó szívünk is azt 
súgja; nincs. Jézus azonban mást mond: „...én tiveletek vagyok minden napon a világ végezeté
ig”. (Mt 28,20.)

Cserháti Péter 
orvos

H ű s é g

Úgy gondolom, mindnyájunk témája ez, keresztényeké, hiszen mindenki missziónál, aki idegen 
környezetben Istenről bármi módon tanúskodik. Ez pedig egyformán feladatunk.

Újat mondani nehéz, 2000 éves a feladat, amelyben állunk, Krisztus küldötteiként. A feladat 
ugyanaz, mint akkor volt: Jézus Krisztust kell és lehet hirdetnünk, a vele és benne hozzánk ér
kezett Isten országát, és a hozzá vezető utat: megtérést a bűnből és hitet. Alapvető követel
mény, hogy a küldöttek a küldőt -  Urunkat -  képviselik és nem önmagukat. Az üzenetet a 
mához kell tolmácsolni, átadni, korunk nyelvén és szemléletével, a mai kor embere számára 
közérthetően, tartalmilag mai vonatkozásaiban, de hűségesen, egyértelműen a régi üzenetet. 
Ezzel egyúttal a hitünket is bizonyítjuk, hogy Jézus Krisztus Urunk üzenete ma is életbevágó 
lehetőség a kor emberének -  nekünk magunknak is! -  az életre és örök életre. Aktuális a kül
döttek munkája mindenütt, ahol a kor embere célját veszített, utat tévesztett, és ezért úgy vé
li: nincs is út és nincs is cél!

Aki küldött, legyen hűséges. Nem csak nagy dolgokban, aprókban is. Az egyháznak be kell 
bizonyítania, hogy valóban hiszi Isten jelenlétét. Különben nem épít, hanem rombol. Mérhe
tetlen nagy felelősség, mert úgy érzem, Isten országának a kulcsa valóban a küldöttekre van 
bízva. Aki küldetést vállal, annak a kor kihívásaira Jézus értékrendje szerint kell válaszolnia sza
vával és életével. Enélkül jobb, ha nem beszélünk küldetésünkről. Isten ereje és szeretete, ami
ről beszélünk, úgy valósul meg alapállásként az életünkben, ha hűségre törekszünk.

Nem könnyű ma sem a hűség, sosem volt az. Arra gondolok, hányféle irányzat vonzása hat 
társadalmunkban, még keresztény név alatt is, és általában azok között, akik keresők, kutatnak, 
hit vonatkozásában megismerésre törekszenek. A mai kor embere felnőttként mindent ismer
ni és mindenről véleményt alkotni akar, értelmével elfogadni és bírálni. Istenünk dolgaiban ez 
nem megy. És így kerülnek kereső emberek tévútra, amely elvisz KRISZTUS KERESZTJÉ
TŐL. Pedig ma is csak az nevezheti magát kereszténynek, aki Krisztus keresztjét látja hitének 
és a világ életének középpontjában. Botrány ez ma is. Ahogy Pál írja (1 Kor 1,23): zsidóknak 
botrány, görögöknek ostobaság! De nekünk Isten ereje és bölcsessége.

Más út, amely tőle elvon, mind más célba ér, nem őhozzá. Sok vonzó út hívogat mindnyájun
kat. Ha Krisztus küldetésében járunk, nem oszthatjuk meg erőinket, igénye teljes. Hogy mond
ja az apostol? „Te pedig, fiam, józan légy mindenben. Szenvedj. Az evangélista munkáját 
cselekedd! Szolgálatodat teljesen töltsd be.” Óvatosan kell lépni: megvizsgálni, vajon merre lé
pek, ha Uramat kívánom képviselni küldöttjeként. Ha küldetését vállaltam, fel kell adnom a 
magam gondolatait, a magam igazságlátását és a magam módszereit annak akaratáért, akit Kül
dőmnek vallók. Vagy hűtlen sáfárrá leszek.
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Egyre jobban látszik, mennyire szomjas környezetünk Istenünk számára, mert keresi lété
nek értelmét. Hiteles szavunkon múlik, hűséges életünkön, hogy meg is találja. Istenünk sze
mélyre szóló üzenettel fogott meg valaha minket is, így érintette meg szívünket. Ne hagyjuk ezt 
figyelmen kívül: személytől személyhez vagyunk küldve. Ne nagy dolgokra törekedjünk, kicsi
ségekből áll hétköznapjaink sora, de ezek mind súlyt kapnak, ha hűségesek vagyunk küldeté
sünkhöz. Kalkuttai Teréz nővér mondja: egy emberrel kezdem a lelkigondozást, azután később 
veszek egy másikat... -  tehát nem tömegeknek akar prédikálni. Egyes, elesett embereknek, aki
kért Jézus Krisztus meghalt és feltámadott -  közöttük miértünk is. Mire vágyunk? Névre, súly
ra? Vagy Urunkhoz tartozásra? A küldetés is kihívás, döntésre: vállalom-e saját elképzelésem 
helyett Uram akaratát, módszerét, bizonyítva ezzel, hogy elhiszem neki, tőle van az erő és a böl
csesség, nem tőlem. Nagy keresztények életrajzai erről sokat beszélnek. Az életet Isten szava 
hordozza és szüli, nem az emberi vélt igazság. Ez a reménységünk!

Nyíró Olga
gyülekezeti munkatárs

SZELÉNYI MARIANNA

Pirkadás Betlehemben

A süket föld is megremegett akkor, 
szétbontotta szárnyát az ég, 
valamennyi csecsszopó felkiáltott, 
valamennyi ordas megvonaglott.

Szétbontotta szárnyát az ég, 
és megmutatta arcát a mindenség, 
valamennyi átok földre roskadt, 
valamennyi madár égnek szaladt.

És megmutatta arcát a mindenség, 
Kőmíves Kelemenné feltámadt, 
valamennyi kígyó egymásba mart, 
valamennyi hajnal megpirkadt.
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C s. S z a b ó  L á sz ló : R ó m a i m u zsik a

B u d a p e st  1988. M a g v ető  K iadó

Cs. S z a b ó  L ászló  írásai k ö z ö tt  k ü lön leges h e lyet foglal e l a Róm ai muzsika c. esszé-n ap ló . A z  
em igrán s író sok áig  k é sz ü lt  egy  nagy ö ssz e fo g la ló  m unka m egírására, a m ely b en  szellem i v o n 
za lm ain ak  su m m ázásáva l fö lte tte  vo ln a  a  koron át a hata lm as, szerteágazó  é le tm ű r e . A z  ö sz-  
sz e g ző  m ű  vég ü l n e m  k észü lt el, e z  a v a llo m á so s könyv azonban  -  az u to lsó  éveib en  írt 
Görögökről c. k ö te tte l e g y ü tt  -  m égis k é p e t adhat arról, h o g y  m i volt a sz e r z ő  szám ára a z  e u 
rópai ku ltúrában a leg fo n to sa b b .

A  sz á m ű z eté s  é lm é n y e  k ü lön ösen  fo g ék o n n y á  tette  Cs. S zab ót a R ó m a -k ö zp o n tú  m ed iter 
rán ku ltúra befogadó hajlam ára. E z a ku ltú ra  (am ely  a sz e r z ő  szerint n em  m ás, m int a v o lta 
k ép p en i európai ku ltú ra) n e m  m onolit kép ződ m én y: n em  e g y sé g es , han em  egyesítő. R ó m a  m ár  
antik  fénykorában  is k ö lc sö n zö tt e le m ek b ő l alkotta m eg  sa já to s , ö ssze tév e sz th e te tle n  sze llem i 
arcu latát. A  leigázott n é p e k  kultúrája fö lsz ív ó d o tt a h ód ítók éb a; rejtetten , m in t a szo m széd  e t 
ru szk o k é, vagy látványos m ó d o n , m int a M ed iterrán u m  ta n ító m estere ié , a g ö r ö g ö k é , ak iknek  
k ö z v e títé sé v e l a császárk orb an  a keleti sz e lle m  is elju tott a  N y u g a t fővárosába. A  színskála csak  
g a z d a g o d o tt a k eresztén y ség  diadalra ju tásával: a „barbárokb ól” lett m od ern  k eresztény n e m 
z e te k  ren d re  h ozzájáru ln ak  a keresztény  ku ltúra gazd ag ításáh oz , m integy v iszon ozva  a róm ai 
h atást. (P é ld a k ép p en  e lé g  a  ném et-itá lia i sze llem i k ap cso la tok  gyüm ölcseire  u taln i.)

D e  v a n -e  o tt igazi -  ak ár sze llem i -  h aza , ah ol m indenki o tth o n  érezh eti m agát?  R ó m a  eg y 
szerre  a  v ilág  kulturális fővárosa  é s  sze llem i senk ifö ld je, a m e ly  befogadja a sz e llem  é s  a p o liti
ka szá m ű zö ttje it , d e  a m ely  saját sz ü lö tte in ek  sem  tu d  igazi o tth o n a  lenni. E z  az  
o tth o n ta la n sá g -érzés is m agyarázza az  itten i m ű vészet h ő s ie s  perfek cion izm u sát: a R em ek m ű  
m egalk otásán ak  vágyát. A  nagy itáliai m ű v é sz e k  olyan a lk o tó i gesztu st akarnak  tenni, am ellyel 
h elyreá llíth ató  és m e g e lő le g e z h e tő  a V ilá g ren d  -  egy o lyan rend, am elyb en  h o n o s  és hontalan  
egyarán t m egtalá lja  a  h e lyét.

A  M ű  roppant e r ő fe sz íté sse l lé tr eh o zo tt ren dje azon b an  n e m  adhat m egn yu gvást. A z  itáliai 
-  az  eu róp a i! -  a lk o tó  sz in te  so h a  nem  b o ld o g , s  m unkáját gyakran érzi e lh ib ázottn ak . E b b ő l a 
sz e m p o n tb ó l m indegy, h o g y  „klasszikus” vagy  „rom antikus” alkat; hogy k ü lső  é le te  n y u g a lo m 
ban é s  e lism erésb en  vag y  sik erte len ség b en  é s  m egp rób á lta tások  között zajlik. A  sikeresek  m e g -  
h a so n lo ttsá g a  árulkod ik  igazán  a k ö z ö s  b o ld ogta lan ságról. V ergilius ku darcn ak érezte  az  
Aeneis-1, H oratiu s tiburi idillje valójában rezignált v isszavon u lás -  pedig lá tszó la g  m in d k etten  
e lérték , am ire  egy k ö ltő  vágyakozhat. M ich e la n g e lo  h aszta lan u l próbálja k ő b e  v ésn i p latőni id e 
áit -  „csak ” földi titá n o k a t k ép es a lkotni. S ah o l látszólag te lje s  a m ű harm óniája , ahol anyag é s  
form a, é s z  é s  érzék iség  tö k é le te s  eg y ség e  m egvalósu ln i látszik , m int R a ffa e llo  m unkáiban , o tt  
ép p e n  e z  a tö k é le te ssé g  o k o z  zavart: a m ű  „túl szép ”, kirí környezetéből. A k i alkatánál fogva  
„ h a zata lá ló”, az o tth o n ta la n  társai k ö z ö tt é p p e n  azért lesz  szám ű zötté .

A z  a  k o m p en zá c ió s tö rek v és, am ellyel Itália m ű vészei a z  o tth on ta lan ság  é rzését é v ez re d e 
k en  át o ld an i próbálták , a m ed iterrán -eu róp a i világ politikai kultúrájában is m egm u tatk ozik : a 
R ó m a -k ö zp o n tú  b iro d a lo m  kialakításának m akacs tö rek v éséb en . A z eu róp a i b irodalm i e sz m e , 
n o h a  so k szo r  igazolt z sarn ok i uralm at, n e m  hason lítható  a  k e leti d esp o tizm u sh o z . Politikai tar-
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talma mellett -  s nem egyszerűen a hatalom legitimációjaként! -  mindig hordozott közösségi 
és vallási tartalmat is. Különböző változataiban is mindig hozzátartozott ehhez a politikai esz
méhez a közös haza megteremtésének gondolata. Igaz ez már Augustus „aranykori” Pax Ro
mána ideológiájára, de még inkább a középkori Róma pápai-császári egységtörekvéseire. A 
középkor nagy ábrándja volt a láthatatlan szellemi egység láthatóvá tétele: a vallási és a politi
kai hatalom egyesítése az antikvitástól örökölt birodalmi gondolat jegyében. Illuzórikus eszme 
volt ez, amely triumfalizmusával eltorzította a középkori egyházat -  az európai kultúra arcula
tának kialakításában azonban döntő szerepe volt. A politikai egységre törekvés nélkül nem jö
hetett volna létre a kontinens sokszínű szellemi egysége, s nem alakulhatott volna ki 
antikvitásnak és kereszténységnek az a kulturális szintézise sem, amelyre műveltségünk épül.

A könyv egyik szép esszéje annak a II. Szilveszter pápának állít emléket, aki talán a legrokon
szenvesebb formájában képviselte a Második Róma gondolatát. III. Ottóval vállvetve létrehoz
ta a pápaság és a császárság szövetségét, amely egy rövid történelmi pillanatra valóban 
spiritualizálni látszott a világi hatalmat. Az újonnan megtért népeket -  így Lengyelországot és 
István király Magyarországát -  nem szigorú hűbéri kötelékekkel próbálták az egy-központú bi
rodalomhoz kötni, hanem szabad keresztény nemzetként befogadták őket az európai szellemi 
közösségbe. S bár a kísérlet rövid életű volt, hosszú távon pedig bizonyára megvalósíthatatlan, 
mégis joggal állítja a szerző:...Ottó és Szilveszter közös álmában megfogant egy újfajta euró
pai tudat is. Az a szellemi örökség, amely kitartott elérhetetlen s mégis szükségesnek érzett po
litikai eszmeként a középkoron át. (...) Pápa és császár megálmodott Egyesült Európája 
helyreállt az elmékben, ott pedig nem fog rajta sem fegyver, sem váltóláz, sem aggkor.”

Cs. Szabó Rómája és Európája: „haza a magasban”. Szellemi otthon, amely nem pótolhatja 
ugyan a valóságos hazát, s amely nem feledtetheti az európai történelem kínzó ellentmondása
it, de mégis hordozza egy igazibb otthon ígéretét. Itáliát járva, a nyugati géniusz hősi erőfeszí
téseinek tanújaként rádöbbenhetünk: „nincs itt maradandó városunk”. De igazi reményünk 
éppen ebben van: a múlandóságban, á hiábavalóságban pillanthatjuk meg az örökkévalót. Ró
mát nem a hivalkodás nevezi Örök Városnak, hanem ez a felismerés. A romokban, a hősi ku
darcok emlékeiben egy emberi erővel létrehozhatatlan teljesség sejlik föl. Különös, de 
Rómában, a remekművekkel telezsúfolt városban éppen a kudarc, a vereség dicsőül meg. Et
től marad minden pogánysága és tévelygése ellenére -  mélyen keresztény.

Rakovszky István

Illy és  G y u la : S ze llem  é s  e rő sz a k

Budapest 1978. Magvető Kiadó

Számosán nagy pillanatnak éreztük, amikor a múlt évben ez a kisalakú, 276 lapos könyvecske 
kikerült sírjából, és a halott író megszólalt. Illyés Gyula közel húsz, rövidebb-hosszabb írását a 
Kiadó 1978-ban kinyomatta. A Gyorsuló idő sorozatba illeszkedő kötet azonban már nem ju
tott el a boltokba: betiltották. De nem került zúzdába; bölcs és óvó kezek a 26 ezer példányt 
raktárba helyezték, mégpedig oly gondosan, hogy a sok éves fektetés meg sem látszik az 1988- 
ban megjelent és napok alatt elfogyott darabokon. Néhány példány időközben kikerülhetett a 
raktárból, mert a könyv a hetvenes évek végén hasonmás kiadásban feltűnt Nyugaton. Mi azon
ban csak most találkozhattunk vele.

A tíz  év alatt időszerűségéből semmit nem vesztett, sőt még égetőbbé vált. Az író 1983-ban 
bekövetkezett halála egyenesen testamentumává avatta, mert a tartalmában is az. A magyar
ság jövőjéért érzett felelősség Illyés Gyulának -  most már visszatekintve láthatjuk -  élete leg
nagyobb ügye volt. Különösen három nagyobb írására hívom fel a figyelmet a kötetből: Három 
levél, Szellem és erőszak, Válasz Herdernek és Adynak.

„A magyarság anyanyelve körülbelül fél százada izzóan sütő gyűlölet pántjában él” -  hang
zik „a fegyelmezetten kimondandó kezdő tétel”. „Tudatos vagy tudattalan szándék az eltűnte-
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tésére tör”. Az fró kutatja az okokat, a történeti sérelmeket, de végső soron oda érkezik, amit 
levélváltó társa, Sziklay L á sz ló  fejez ki a könyvecskében: „ha meg akarjuk keresni szomszédaink 
ellenszenvének gyökereit, pszichológiai okokat kell keresnünk. A történeti tények pszichológiai 
alapon válnak legendákká, s a legendák tömegvonzása nagyobb, mint a valóságé”. A bennün
ket övező „közérzelmi gyűrű” hőfokának alakulására közvetlenül nem hathatunk -  írja Illyés 
Gyula -, „’diaszpóráink’ helyzetének is észlelői vagyunk csupán. Hathatunk azonban mindket
tőre saját körünkben való magatartásunkkal.”

Ez a könyve végén jelentkező reménysége állandó feszültségben marad az előzőleg kimon
dott keserűségével, hogy századunk tízes éveitől a szellem emberei szüntelen nyújtották a test
véri kezet a körülöttünk élő népek felé, de ők nem fogadták el. Ady, Bartók, Babits, Kodály, 
Móricz és mások elveit „tündöklőre csiszolt örökségként” vette át az ő nemzedéke, és készítet
te fel rá a következő nemzedékeket. „Meleg pillantás gyűl pillantásuk^ ha vigyázó szemüket 
immár nem Párizsra, hanem Pozsonyra, Bukarestre, Belgrádra vetik”. És nem kaptak viszon- 
zó pillantást -  jön elő ismételten a fájdalmas élmény az írásokban. A kudarc a kötetben sehol 
nem ingatja meg Illyés Gyula alapállását: a múlt szigorú vizsgálata, félreértések tisztázása -  ren
díthetetlenül. „Hittem, hogy az emberiségre pirkadás jön. A vadszelídítő tekintetektől.”

Ezt a dacos hitét az 1977-es híres karácsonyi és újévi cikkében mondja ki. Éppen abban az 
írásában, ahol Herder kétszáz éves jóslatával nézett szembe: „A mások közé ékelt kis számú 
magyaroknak századok múltán talán majd a nyelvét sem lehet fölfedezni.” És amely cikkében 
idézte Fülep Lajos beszámolójából a „félelmes és groteszk” képet, amikor Ady hotelszobájá
ban délelőtt, felriadva rövid álmából, keserűen arra gondol: „most fölkel és fölöltűzik az utol
só magyar.” S amely cikkében Illyés leírja a még félelmetesebb órákat az ország 
első-világháborús összeomlásakor: „Ady bénulásos szája újra és újra ezt a szót akarta kimon
dani: Erdély. Mert olyan sötétet még ő sem jósolt, mint amit haldokló szemével látott.... A ma
gyar anyanyelvű közösség darabokra tört.” A biztató összefoglalása az írónak, „aki ennyi 
aggódást összehordott”, a népünk iránti megbecsülő figyelem néhány jelének vázolása konti
nensünkön túl is. De ennél a változékony képnél döntőbb válasza a jóslatra és a helyzetre a f e l
adat eg y  egyszerű mondatban: „A nemzet időszerű tudatának szolgálata.”

Még nem szóltunk a könyv címadó írásáról. A kisebbségi sorsban elnyomottakért az írók a 
gondolat eszközeivel hangosan dörömböljenek, s ezzel nehezítsék azok kiszolgáltatott helyze
tét, vagy reájuk tekintettel hallgassanak? -  ezt a kérdést nemcsak a magyar etnikumra nézve 
veti fel, hanem más népekre is tekint. Töprengésében -  a türelmetlenség és a visszafogottság 
között a védtelenek iránti felelősségből -  egyértelmű döntésre jut: „meg kell lelni minden mó
dot, hogy a szellem emberei a szellem szintjén adjanak hangot végeredményben nagyon is szo
ciálisjogok védelmében: az egyenlő anyagi és művelődési föltételekért.” Azzal zárja ezt a cikkét: 
„Századunk most mintha...akusztikát kínálna anyanyelvi közösségünk ’elvárásai’-hoz.” Előző
leg már kimondotta ebben az írásában is a magyar írók előtt álló feladatot: „a nemzeti tudat 
szolgálata”.

A könyv tíz évig pihent raktár mélyén. írója ha ma élne és széttekintene, megrendülve látná: 
külső és belső bajok fájdalmas nyomására ébred a magyar nemzeti tudat. S világszerte fokozó
dik az akusztika érzékenysége a nemzeti kisebbségek sokszor hangtalan jajára.

Veöreös Im re

M a g y a rs á g k u ta tá s
A Magyarságkutató Intézet Évkönyve 
Budapest, 1988.

Az időben rövid múltra visszatekintő, de munkában, értékmegőrzésben jelentős eredménye
ket elért Magyarságkutató Intézet második évkönyvét tartjuk kezünkben.



88 Kulturális figyelő

Ebben a gyűjteményben az Intézet munkatársainak azokat a kutatási beszámolóit szedték 
csokorba, amelyek a -  jórészt -  határainkon túl élő magyarság statisztikai adataival foglalkoz
nak.

A kötet főszerkesztője s egyben az Intézet alapító igazgatója, Juhász Gyula az előszóban ki
emeli ennek a típusú kutatómunkának az aktualitását, és ezzel mintegy a jogosságát igazolja, 
hivatkozva Illyés Gyulára.

Valóban fontos kutatni a világon élő magyarság adatait, demográfiai jellemzőit, mert a „ke
mény” adatokon alapuló magyarságképünk tárgyilagosabb lesz. Hajlamosak vagyunk a magyar
ságról szólva „búsongani” és „nemzethaláf’-ról beszélni romantikus szóömlenyekben, 
figyelmen kívül hagyva azt a lélektani tényt, hogy a „búsongás” már tudattalan önfeladás, meri 
sajnálni azt lehet amit elfogadunk, amit komolyan veszünk (nevezetesen a nemzethalált). Ez
zel szemben a kötet más, pozitív értékeket mutat föl; a tárgyilagos hangot és megbízható adat
kezelést.

A kötet szerzői és szerkesztője a „magyarság ügyét” szolgálják, de a Bibótól tanult értelmes 
módon, elfogultságoktól mentesen. Nem véletlenül említettem Bibó István nevét. Ugyanis a 
tanulmányok tárgyilagossága és színvonala mellett az is idekívánkozik, hogy ő volt a Teleki In
tézet utolsó megbízott ügyvivő elnökhelyettese, mert ezt az Intézetet is bezárták 1948-ban. Te
leki Pál alapította, és amíg működhetett, addig a Teleki Intézet (utolsó nevén: Keleteurópai 
Tudományos Intézet) a Kárpát-medence népeit kutatta és a kisnépek megbékélését szolgálta. 
A Magyarságkutató Intézet ha nem is teljes spektrumában, de az adottságai és lehetőségei kö
zött ennek a nagymúltú intézetnek bizonyos értékeit is fölvállalta. A kötet szerzői a környező 
országok magyarságát nem szakítják ki a többségi nemzet közegéből. Vagyis a magyar kisebb
ségek adatait mindig együtt vizsgálják a többség adataival, akár a múltat elemzik, akár a jövőt 
kémlelik becsléseikkel.

A kötet két nagy tartalmi egységre osztható. A „Demográfia, település, társadalom” című a 
nagyobb tanulmányokat tartalmazza, amelyek a Kárpát-medence és az egyesült államokbeli 
magyarság demográfiai és területi adatait tárgyalják. A második tartalmi egység kisebb íráso
kat közöl.

Az indító tanulmány néhány adatát, arányszámát érdemes megemlíteni. Dávid Zoltán az egy
kori (történelmi) Magyarország területén élő nemzetiségek arányszámait elemzi egészen 1851- 
től kezdve napjainkig. Valójában 1960-ig tud valamelyest megbízható adatokat összeszedni, 
onnantól kezdve becslésekre kell hagyatkoznia. Nem lehetett könnyű összegyűjteni a különbö
ző, sokszor megbízhatatlan, nem egységes kategóriájú statisztikai évkönyvekből ezeket az ada
tokat, és még így is megmaradni szakmailag korrektnek.

Megtudhatjuk, hogy a magyarság 1910-ben érte el a legnagyobb arányszámát a Kárpát-me
dencében, 54,5%-ot; az utolsó statisztikai adatok szerint még mindig a többséget teszi ki 
(53,3%) 1960-ban a magyar népesség. 1960-tól viszont, a becsült adatok alapján, elkezdett fogy
ni a magyar nép a Kárpát-medencében, és valamikor a 80-as évek közepén az arányuk 50% alá 
esett. Magyarország demográfiai adatait már régóta ismerjük, de azért megemlítem, hogy éven
te kb. 20 ezerrel kevesebb Magyarország lakossága, s az ezredfordulóra várhatóan 10 millió 340 
ezer lesz.

A statisztikai évkönyveken alapuló becslések alapján a környező országok magyar kisebbsé
geiről a következők mondhatók el: Felvidéken az ezredfordulón kb. 700 ezer magyar él, lélek
számúk stagnál; Kárpátalján várhatóan 180 ezer magyar fog élni, itt is stagnál a lélekszám; 
Romániában (nemcsak a történelmi Erdély területén) a becslések szerint 2 millió magyar fog 
élni az ezredfordulón, ez az arányszám is stagnál, ez annál is inkább meglepőbb, mert a román 
statisztikák alapján a magyar többségű megyék természetes szaporulata nem marad el az or
szágos aránytól (1956 és 1977 között 26% volt a románok gyarapodása), ennek ellenére a ma
gyar anyanyelvű lakosság az adott időszakban 1%-os gyarapodást mutatott a hivatalos 
statisztikák szerint. A legrosszabb mutatókkal a jugoszláviai magyarság rendelkezik, ott való
színűleg az erőteljes kivándorlás miatt van ez; várhatóan az ezredfordulóra 390 ezer magyar 
fog élni az egykor Magyarországhoz tartozó tarületeken (Horvátországot kivéve).

Hézagpótló ez a kötet; így összegyűjtve a magyarság adatait az elmúlt negyven évben nem 
adták ki. Talán éppen ezért jó lett volna, ha még Nyugat-Európa és Kanada, valamint Auszt
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rália m agyar lakosságának  adataival is en n e k  a  k ö te tn ek  k erete i k özött ism erk ed h ettü n k  v o ln a  
m eg.

Bárdossy György

F é n y s z ó ró

Tenke Sándor  sze rk esz té sé b e n , a R efo rm á tu s E gyh áz Sajtóosztá lya  adta  ki Ú j A ranyhárfa  c í
m en  az t a  versa n to ló g iá t, m e ly e t haszonnal forgath atnak  a  tem atik u s gyű jtem én yek et k eresők .

A  k ö te t  c ím é t az  1 9 2 9 -b en  m egjelen t egyh ázi versgyű jtem én ytő l k ö lc sö n ö zte , m elyn ek  b iz o 
nyos p o n to k o n  fo lytatója , d e  egyúttal m egú jító ja  is. K im aradtak  b e lő le  azok  a kö ltők , akik a b 
ban az  id ő b e n  d ivatosak  vo ltak , d e  m ű veik  n e m  állták ki az  id ők  próbáját é s  újak k erü ltek  be  
napjaink k ö ltő i közül. E rén y e  en n ek  a vá logatásn ak , hogy az  eg y es  tém ák n ak  n e m  „d irek tb en ” 
való m eg fo g a lm a zá sá t k eresi, h an em  az ü z e n e te t  tartja fon tosn ak . H iszen  az  igazi é r ték ek et fe l
m u tató  k eresztén y  k ö lté sz e te t  n em  egyes h itté te lek  m egfoga lm azása , h an em  a K risztustól m e g 
h atározott e m b e rn ek  é le te n  é s  halálon va ló  versb en i gon d o lk o d á sa  je len ti. E z t találjuk m e g  
eb b en  a k ö te tb e n  is. A  k lasszikusoknál é s  a m aiaknál egyaránt. B erzsenyi D á n ie ltő l P etrőczi 
É váig m in d e n  kor é s  k orosztá ly  költői je le n  v an n ak  a k öte tb en .

E rén y e  a  v á logatásn ak  a z  is, hogy az igazi érték ek re  figyel. N e m  v o n  határokat k ü lö n b ö ző  
háttérrel in d u ló  k ö ltő k  k ö z ö tt . íg y  pl. n em  n éz i a fe lek eze ti határokat sem . M egta lá lju k  b en n e  
a kato liku s k ö lté sz et rep rezen tán sa it B ab its M ih álytól P ilinszky Jánosig  ép p e n  úgy, m int te r m é 
sz e te se n  a  p ro testá n s h agyom án yok b ól m erítő k et. F o n to s  az  is, hogy az  e g y e te m e s  m agyarsá
got tartja s z e m  e lő tt a  vá logatás.

A  k ö te t  a lc ím éb en  a v e rsek et gyülekezeti é s  k eresztén y  csa lád i alkalm akra ajánlja. íg y  az  e g y 
házi év  e se m é n y e it , szo lgá lati leh ető ség e it v esz i a lapul a fe lo sztá s. D e  az egyházi e sz te n d ő  m e l
lett n em  fe led k ez ik  e l n em z eti ünnepeinkről, je le s  napjainkról sem . U gyan csak  m eg em lék ez ik  
az éd esa n y á k ró l, a g yerm ek ek rő l vagy a p ed a g ó g u so k ró l. A  441  oldalas an to lóg ia  16 fejezetre  
osztód ik , m ivel a m ár e m líte tt  nagyobb e g y sé g ek en  belül is m egvan  egy b izonyos tem atik a i ta 
g ozód ás.

Ö rö m , h o g y  k ézb e  veh etjü k , hogy használhatjuk , hogy  gyü lek ezeti alkalm aknak m u n k a e sz 
k öze  leh e t e z  a  könyv.

Nagy László

S Z E N T  IS T V Á N  A R C H IK O N  ’88  (B é k é s  M egyei T a n á cs M ű velőd ési O sztálya, 1988). A z  
á llam alap ító  István király halálának 95 0 . év fo rd u ló ja  a lka lm ából 1988-ban jó  n éh án y kön yvet  
kézbe v e h e ttü n k , d e  v a jo n  e le g e t-e ?  O lvassu k -e  é s  gyerm ekein k  k ezéb e  adju k-e  a z  Im re h e r 
ceg n ek  s z ó ló  in te lm ek et?  Ism erjük -e  annak a  keresztén y  etik ának  a forrását, am elyn ek  m ajd  
ezer  é v e  h a szo n é lv e ző i vagyun k? N e m  v á ltu n k -e  a rom an tik u s szép ítések  á ldozata ivá , é s  tu 
du nk -e sz e m b esü ln i a S z e n t István-i m ű nagyságával, ann ak  e llen tm on d ása iva l?  Sorjáznak a 
kérd ések , é s  a  vá laszok  a ligh an em  d ad ogóssá  n eh ezü ln ek , h iszen  ö tven  év n ek  úgy kellett e lte l
nie, h ogy  m illiók  fig y elm ét ő sz in te  szó  h elyett a királyi sz im b ó lu m o k  hazaszállítása körüli látvá
nyosság v a g y  é p p e n  egy  ro ck o p era  próbálta e ltere ln i a lén yegrő l, é s  a valódi ü n n e p e t tűzijátékka I 
akarták p ó to ln i. M ert A lk o tm á n y t ü n n ep eltü n k , é s  n em  Istvánt, a S zen tet, é s  a ku tatók  újab b  
részered m én y e i leg fe ljeb b  a  tu d om án yos é le tb e n  forgók  ism erete it gazdagították . V iszo n y la 
gos teh á t a z  e lm ú lt é v  könyváradata  a p ó tla n d ó k h o z  k ép est, é s  e z t  a könyvet k iv éte les  hely ille 
ti m eg.

Ú j e z r e d é v  k ü sz ö b é h e z  é rv e  -  m int a  k ö te t szerző i k özü l sok an  m eg foga lm azták  - ,  é s  fő k én t  
napjainkban, aligha ta lá lu nk  m ég  egy o lyan nagyságú  szem ély iség e t, m int István  király, ak in ek  
alakja é s  m u n k ássága  annyi g o n d o la to t é b r esz th e tn e  b en n ü n k . „Jöjj Isván király /  S z e n tsé g e d 
ben fe le m e lk e d v e  /  S eg íts  m in k et /  Tavaszba ford u lt ín ség ü n k ” -  olvashatjuk  a könyv e ls ő  lap 
ján  Schéner Mihály sora it, aki száz rajzával va llom ásra  inspirált p ü sp ök ök et, sz e rzetesek e t, 
írókat, k ö ltő k e t, tö r té n é sz e k e t, é s  folytathatjuk  a  sort, m ert rabbi, z en esze rz ő  é s  zen ek ritik us, 
m ű v é sz ettö r tén ész , te o ló g u s  é s  újságíró lírai h an gvéte lű  va llom ása  vagy tárgyszerű m eg n y ila t
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kozása -  nagyrészt kézírással -  egyaránt helyet kapott a kötetben. Dobos Marianne áldozatkész 
szerkesztői közreműködésének és Barabás Ferenc könyvtervének köszönhetően ugyanis olyan 
szemet is gyönyörködtető albumot vehetünk kézbe, amely hívőknek és felekezeteken kívüliek
nek egyaránt segítségül szolgál akár az eligazodásban, akár újabb, tisztázó szándékú kérdések 
fölvetésében. A figyelem reflektorfényének ugyanis különböző oldalról kell megvilágítania a 
szoborrá nemesült személyiséget, hogy az élőt is meglássuk benne; a tisztelet és hála szavai ak
kor csengenek őszintén, ha a kiáltó vagy tétova kérdések is hallatszhatnak. Balassi Péter idézi 
Pilinszky egyik kedves mondását Simone Weiltől: „A hazát csak részvéttel szabad szeretni.” Er
re is tanítja nézőit-olvasóit ez az ökumené szellemében összeállított csodaszép emlékkönyv, 
melynek várjuk folytatását, hiszen Schéner száz rajza Rákócziról ismét ihletet adhat íróknak, 
gondolkodóknak és a képek nézőinek egyaránt.

Ugrin A ranka

Széljegyzet két f i lm rő l BÁL (rendező: Ettore Scola). Nagyon ritkán látható, már csak utánját
szó mozikban. Egy sző nem hangzik el benne. Nem pantomim! Metakommunikációs film. A 
rendező a szereplők beszéd nélküli játékával, mozdulataival s az ezeket kísérő zenével tulajdon
képpen az élet férfi-női aspektusait mutatja be lenyűgöző erővel. Helyileg Franciaországban, a 
világháború előtt, alatt és után játszódik a darab. Az időbeliséget a mindenkor aktuális, a kor
ra jellemző, az egész világon ma is ismert dallamok jellemzik elsősorban. S amit mond, az bá
mulatba ejt, rádöbbent, felismertet: magunkra, egymásra, férfiakra, nőkre, életre és halálra.

Csupán ennyiről szól a film.
RAIN MAN (rendező: Barry Levinson). A filmben két testvér felnőtt korban történő és ér

zelmeket fakasztó találkozásának vagyunk tanúi, az egyik testvér autista beteg. Nem vígjáték, 
mégis sokat nevetünk közben. Miért is? Mert ha jól meggondoljuk, az autista itt valamiképpen 
nekünk, „normálisoknak”, „egészségeseknek” a karikatúrájaként jelenik meg. Életrendje me
reven programozott, szokásaihoz akadályt nem tűrően ragaszkodik. Mikhez is ragaszkodik? 
Nem ismerünk egyben-másban saját ragaszkodásainkra? Hogyan kell elkészíteni az ételt ? Csak
is úgy, ahogy ő ismeri és szereti. Milyen napokon szabad és kell a megfelelő ételt fogyasztani? 
Ahogy azt valami korábbi rituálé szerint elfogadta. Mikor vezet autót? Kedden szokott autót 
vezetni. Máskor nem. Hol kell állnia az ágyának? Az ablak előtt ilyen és ilyen távolságra. Este 
televíziót néz. Minden körülmények között és elmaradhatatlanul. Olyannyira, hogy utazás köz
ben be kell kérezkedniök egy ismeretlen házba a folytatásos tévéfilm megnézésére, máskülön
ben a beteg törne, zúzna. Es így tovább.

Csuda jót mulatunk rajta. Rajta? Magunkon.
Varga Ilona

M ié r t  p r o te s tá n s o k  a  s z a b a d e g y h á z a k ?

Mi az, hogy protestáns? -  kérdezte nemrégen egyik fiatal barátom. Akkor döbbentem rá, hogy 
egy közhasznú idegen szó a szemünk láttára elveszítette jelentését. Ma, megújuló, mozgással 
telítődő világunkban ismét életet, tartalmat kell adni a szavaknak. Ennek a szónak is.

Ezt a feledatot tűzte ki önmaga elé a Magyar Protestáns Közművelődési Egyesület is. „A 
Krónika” 1. számában Szűcs Ferenc írt erről okosan elemző tanulmányt, ami alapja volt a köz- 
művelődési egyesület teológiai és bölcseleti szakosztálya első ülésének. Itt is kiderült, hogy a 
teológusok előtt is hovatovább elhomályosodik ennek a szónak igazi tartalma, jelentése.

Ezért hát meg kell kérdezni önmagámtól, önmagunktól is: protestánsok-e a szabadegyházak? 
A közművelődési egyesület alapítását hírüladó szándéknyilatkozat igennel válaszolt erre a kér
désre, amikor ezt írta; „Amikor protestantizmusról beszélünk, akkor a reformátusokon és evan
gélikusokon kívül természetesen ideértjük a szabadegyházak tagjait és az unitáriusokat is.”

Az én válaszom is igen, de úgy gondolom, teológiai önbecsülésünk arra kötelez, hogy magam 
és mások számára megindokoljam válaszom.

A szabadegyházi gyülekezetek a XVIII. század szülöttei, de indulásuktól fogva a reformáció 
örököseinek, továbbfolyta’tóinak tudták magukat. A Luther és Kálvin, Melanchthon és Béza ál
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tál felfedezett evangéliumi kincsnek hitük szerint ők is örökösei, de meggyőződésük szerint nem 
statikus formában, nem úgy, hogy újra meg újra megismételik az atyák által felfedezett igéket; 
hanem dinamikusan, vagyis az atyák által meggyújtott lángot továbbvíve keresnek újabb és 
újabb feleletet életünk problémáira.

Az utóbbi két évtized anabaptista kutatása, különösen G.H. W illiam s alapvető könyve (The 
Radical Reformation. Philadelphia 1962.) igazolta, hogy a reformáció harmadik irányaként 
vagy radikális reformációként feltüntetett anabaptista mozgalom gyűjtőfogalom, amely sokfé
le új, az egyháztörténelemben később kibomló gondolatot takar. Az anabaptista csoportokat 
csak laza szálak fűzték össze, de a reformátorok célkitűzéseit mindegyik csoport magáévá tet
te. így a szabadegyházakban jelenlévő gondolatok, felismerések csírái, primer formái már a kü
lönböző irányú XVI. századi anabaptista mozgalmakban is jelen vannak, és összekapcsolódnak 
a reformációval.

De nemcsak ez az „egyháztörténeti érv” bizonyítja azt, hogy a szabadegyházak protestánsok. 
A szabadegyházak tanítási rendszerében is a reformáció Sola Scriptura (egyedül a Szentírás) 
elve a sarokkő, amire minden ráépül. A Biblián alapuló tanításnak az egyedül kegyelemből, hit 
által elérhető üdvösséget tartják. így a tanításbeli kapocs is elszakíthatatlan. Mint köztudott, a 
reformáció nem tudott maradandóan tért hódítani az ortodox többségű országokban. A sze
mélyesebb, kisebb közösségekre épülő szabadegyházi közösségek ezen a téren eredményeseb
bek voltak. Ma viszont ezekre az egyházakra, mint a protestáns gyakorlatot és tanítási típust 
követő közösségekre tekintenek ezekben az országokban, bár ezek az egyházak természetesen 
nem voltak jelen a II. Speieri birodalmi gyűlésen 1529. április 19-én.

A szabadegyházi közösségek kegyessége is protenstáns gyökerű. Benne a puritán, történeti 
pietista örökség él tovább. Ez a kegyességi alap rendült meg a műt században, és az ehhez va
ló hűség, a reformáció alapjához való visszatérés volt az, ami az induló szabadegyházi mozgal
makat motiválta. Lényegéban azt a kegyességi gyakorlatot folytatták az első szabadegyházi 
gyülekezetek, ami a protestantizmust az ellenreformáció nehéz évtizedei alatt életben tartotta.

így elszakíthatatlan történelmi, tanításbeli és gyakorlati szálak kötik a szabadegyházakat a 
protestantizmushoz. Úgy gondolom viszont, hogy ez mégsem teljes és mindenre elegendő vá
lasz. De ez a címen túl mutat. A mai teológiai gondolkodás hajlik arra, hogy negatívumokban 
közelítse meg a protestantizmus lényegét. Ezt élezte ki T.S. Eliot, amikor ezt a mondatot írta 
le: „A protestantizmus élete attól függ, hogy fennmarad-e az, ami ellen protestál.” Úgy gondo
lom, azt kellene közösen keresni, hogy mi az a közös út, pozitív módszer, gondolkodási irány, 
ami a protestánsokat protestánssá teszi. Ennek közös keresése, a keresés közben megtalált igaz
ságok kamatoztatása közös feledatunk.

Szigeti Jenő

Ú j e v a n g é lik u s  fo ly ó ira t

A nemrégen alakult Ordass Lajos Baráti Kör negyedévenként megjelenő folyóiratot indított. 
Címe, Keresztyén Igazság, utalás a háború végét megelőző tíz esztendő kiváló evangélikus ér
telmiségi folyóiratára, melyet Karner Károly teológiai professzor szerkesztett. A most „új fo
lyamként” jelzett folyóirat egészen más történeti és szellemi helyzetben lát napvilágot. A 
szerkesztés személyi és tárgyi összetevői is más szempontok szerint alakulnak.

Az eddig megjelent számok (1-2. összevont szám júniusban, a harmadik szeptemberben je
lent meg) világosan tükrözik az irányvonalat, melyet a lap képvisel: az elmúlt négy évtized evan
gélikus egyházvezetésének bírálata teológiai és egyházkormányzati szempontból; a félreállított 
és elnyomott vagy igazságtalanul elítélt egyházi személyek -  holtak és élők -  megszólaltatása, 
teljes rehabilitásuk elősegítése; egyházunk mai megújulásának elvi, gyakorlati és személyi kri
tikával való munkálása, teológiai alapvetéssel és reformjavaslatokkal. Mindezt Ordass Lajos 
püspök szellemi örökségének és emléke ápolásának jegyében végzi a folyóirat. A lap teret ad 
az egyház radikális megújulását szükségesnek tartó Megújulási Mozgalom nevű kezdeménye
zés megnyilatkozásainak is.
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Szerkesztői ifj. Fabiny Tibor egyetemi docens és Ittzés János kőszegi lelkész. A szerkesztő- 
bizottság tagjai: Bottá István ny. lelkész, Dóka Zoltán hévfzgyörki, Ittzés Gábor győri, id. Ma- 
gassy Sándor bakonyszombathelyi lelkész. Felelős kiadó: id. Kendeh György ny. lelkész. A 
szerkesztőség és kiadóhivatal a budapest-kelenföldi gyülekezet helyiségében működik.

Áttekintésül lapozzunk bele a megjelent számokba. Egy-egy meditáció Ordass Lajosnak Út- 
ravaló az év minden napjára c. könyvéből és 1956. november 2-án elhangzott rádiószózata. IQ. 
Fabiny Tibor olvasónaplója Ordass Önéletrajzi írásairól. Karner Károly soproni gyülekezeti elő
adása a Hegyi beszéddel kapcsolatban. Dóka Zoltán teológiai kritikai elemzése egyházunk utol
só négy évtizedéről, az 1984 nyarán írt Nyílt levele, s válasza az egyházkerületi elnökség ez év 
áprilisában kelt, róla szóló Nyilatkozatára. Boleratzky Lóránd ny. ügyvéd írásai a jelenlegi val
lásügyi rendezésről és a zsinatra való felkészülésről. Kendeh György válasza az 1950 májusi in
ternálásával és a későbbi újabb eltávolításával kapcsolatban hozzáintézett kérdésre. Bottá 
István búcsúbeszéde Schulek Tiborról. Scholz László verse Ordassról. Magassy és Ittzés Gábor 
megnyilatkozása az egyházi helyzetről. Utóbbi Vajta Vilmos németnyelvű könyvének recenzi
óját adja a „diakóniai teológiáról” és teológiai tanulmányt közöl az egyház küldetéséről. Olvas
ható a lapban az Ordass Lajos Baráti Kör alapszabálya is.

Nemrégiben az új Keresztyén Igazság egyik neves szerkesztőségi tagja azt mondta nekem: a 
Diakonia ellenzéki folyóirat volt. Vállalom. Ez azonban nem könnyű küzdelmekbe került; nem 
sikerült volna megvalósítanom a szerkesztőbizottság nagyobb részének, elsősorban az ún. vilá
giaknak igen erős támogatása nélkül. Sikerült elérni, hogy a lapban Káldy Zoltán püspök saját 
írásain kívül más cikkek nem  képviselték a „diakóniai teológiát” (egy, az LVSZ 1984. évi buda
pesti nagygyűlését előkészítő, külföldön is megjelent informatív, rövidebb cikk kivételével, 
amely az ő akaratából került a folyóiratba). Helyette sikerült kinyitni az ötvenes évek óta zárt 
ablakot a külföldi korszerű teológia felé. A Kortárs teológusok c. sorozatunk és más teológiai 
tanulmányaink olyan teológiai pluralizmust képviseltek, amelynek minden ágát jó lelkiismeret
tel és tudományos becsülettel tanulhatja a ma embere bibliai, hitbeli és keresztény gondolko
dási tájékozódásul. Szerzőik között közel tíz neves külföldi professzor szerepelt, akik 
kézirataikat folyóiratunknak készítették. A zürichiek közül H. H. Schmid szinte belső munka
társunk lett öt tanulmányával, ill. előadásával. A lap szerkesztőbizottságának egyházi elnöke és 
egy-két lelkészi tagja ismételten kifogásolta a hazai „hivatalos” teológiától eltérő tájékozódáso
mat, de Káldy püspök tisztában volt azzal, hogyha akadályozza szerkesztői tervemet, egész egy
házi pályafutásom következetes magatartásának folytatásaként azonnal lemondok a szerkesztői 
tisztről.

Nem kevesebb küzdelembe került a nyitás a katolikus egyház legjobb erői felé, akik a II. Va
tikáni zsinat szellemében dolgoznak. Az államhatalom és a szerkesztőbizottság elnöke nem 
óhajtotta a két egyház közeledését teológiai, szellemi téren, csak a társadalmi együttműködést 
tartotta kívánatosnak közöttünk. Ennek megfelelően a mi folyóiratunkon kívül a hazai protes
táns sajtó nem adott teret katolikus szerzőknek. Úttörésnek számított, hogy kérésemre igen je
lentős hazai katolikus professzorok járultak hozzá folyóiratunk mondanivalójához, többek 
között Szennay András pannonhalmi főapát, Nyíri Tamás budapesti teológiai tanár, Jeleníts 
István, a piarista rend tartományfőnöke és más neves katolikus teológusok. A korszerű katoli
kus teológia megszólalása oldalainkon számunkra sok újat és hozzánk közelállót nyújtott, mely 
segített felülemelkedni az egyházunkban egyedül hivatalos irány számos szűklátókörű beideg- 
ződöttségén.

Még egy harmadik vonást említek -  másokat is sorolhatnék még -, mely lapunkat az árral 
szemben jellemezte. Egyházunk súlyos kárára igazságtalanul félreállított értékeknek adtunk 
helyet, akik itt szólalhattak meg újra: Karner Károly professzor, Schulek Tibor, Kutas Kálmán, 
Böjtös Sándor kényszerűleg nyugalmazott lelkészek. Ferdinánd István, szintén méltánytalanul 
félretett teológiai tanár közreműködésére felesége ápolása miatt csak e számunkban kerülhe
tett sor. Dóka Zoltán lelkészt az egyháztörténeti tettnek számító, meghurcoltatást kiváltó, em
lített Nyílt levele után és az egyházi megújulásért folytatott további küzdelmei közepette is igen 
fontos munkatársunknak tarthattuk.

A Diakonia az új állami és egyházi helyzetben rendületlenül folytatja programját, vállalva a 
mából következő új feladatokat. F ő  feladatának azonban továbbra is az építő  programok telje
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sítését tartja. Utolsó szerkesztőbizottsági ülésünkön, szeptember 12-én -  az egyházi vezetőség 
tagjai különböző, vidéki és külföldi elfoglaltságuk miatt nem voltak jelen -  megvitattuk a jelen
legi belső egyházi ütközések között a folyóirat követendő útját. Egyhangúan úgy határoztunk, 
hogy az egyházi hatóságok, irányzatok, csoportok nagyobbrészt egyházpolitikai viaskodásában 
a félévenként megjelenő folyóiratunk nem vesz részt. Azzal a reménységgel hoztuk ezt az elha
tározást, hogy így jobban tudjuk szolgálni egyházunk jó irányú kibontakozását, mintha lapunk 
nagy késéssel küzdőtérré alakulna. Meggyőződésünk -  és ez is hangot kapott ülésünkön -, hogy 
olvasóink is örülni fognak, ha a mai általános kavargásban e folyóiratban olyasmivel találkoz
nak, ami minden időszerűsége mellett is valami állandóbbat, maradandóbbat hordoz.

Azt kívánjuk, hogy a Keresztyén Igazság új folyama legyen építője -  ha más módon is, mint 
a Diakonia -  egyházunk jelenének és jövőjének.

Veöreös Imre

E lf e le j te t t  é r té k e in k

Egy helytörténetíró lelkész ébresztése

A múlt esztendőben jelent meg Békéscsabán a „Fekete könyvek” sorozatában (12. szám) -  
amelyet Gecsei Lajos és Dr. Köteles Lajos szerkesztett -  S ko lka  András hajdan volt evangéli
kus lelkész könyvének fordítása „A Békés vármegyei Mezőberény történeti tipográfiai leírása” 
címen. A könyvet Soós István  fordította, ő írt hozzá bevezető tanulmányt. Soós István egy má
sik helytörténeti kiadványban „A Békés megyei múzeumi kutatások eredményeiből” című ta
nulmánygyűjteményben, amelyet Szabó Ferenc szerkesztett, Orosházának 1815-ből való, 
Skolka András által írt tipográfiai leírását közli magyarra fordítva. Ő írja meg életrajzát is, ami
ről Zoványi Egyháztörténeti Lexikona megfeledkezik.

így méltatja: „A schnepfenthali intézet nevelőjéről, Tessedik Sámuel munkatársáról és ba
rátjáról, a mezőberényi gimnázium első rektoráról, az új-verbászi lelkészről és iskolaszervező
ről kialakított kép meglehetősen elnagyoltnak, adatszegénynek, egyoldalúnak tetszik, és korán 
sem tükrözi azt a küzdelmes, rögös pályát, melyet Skolka rövid élete során bejárt. Skolka And
rás személye, munkássága pedig mindenképpen megérdemli, hogy az utókor méltó emléket ál
lítson neki; egyrészt azáltal, hogy felkutatja és nyomon követi életpályájának főbb mozzanatait, 
eseményeit, feltárja ezen életpálya pozitív és negatív jelenségeit, másrészt pedig elemzi tudós 
életművét, annak eszmei gyökereit és tudományos nézeteit, s kijelöli helyét a korabeli magyar 
tudományos életben”.

Még születési éve is bizonytalan a szűkös forrásokban. Soós állapította meg, hogy 1777. no
vember 25-én született a Liptó megyei Denénfaluban. Apja kézműves, anyja magyar szárma
zású, Ugrótzy Judit. Középiskoláit Pozsonyban végezte kitűnő eredménnyel. Különösen a 
pedagógia érdekelte. Ezért 1798-ban Pozsonyból Schnepfenthalba, Salzmann 1784-ben alapí
tott, akkor már világhíres intézetébe ment. Itt tanított és megpróbálta ellesni a híres intézet 
módszerét. A göttingeni egyetemen fejezi be tanulmányait, ahol teológiát, természetfilozófiát, 
gazdaságtant, kémiát és statisztikát tanult. 1800-ban hívta meg Tessedik Skolkát Szarvasra, 
hogy legyen a gazdasági intézetben munkatársa, de az iskola anyagi nehézségei miatt jobb és 
biztosabb állás után kellett néznie. Az új állás a mezőberényi gimnázium volt. Ennek az intéz
ménynek ő lett az alapító igazgatója. Sikeres működése ellenére 1809. januárjában elfoglalja 
az új-verbászi lelkészi állást. Itt is iskolát szervez, algimnáziumot. 1816. június 20-án, 39 éves 
korában tüdőbajban hunyt el.

Tudományos munkássága is pedagógiai szándékú. Az volt a célja, hogy becsülettel hozzájá
ruljon „hazánk helyes megismeréséhez”. Szorgalmasan végzett napi munkája mellett Skolka 
arra igyekezett, hogy az 1800-as évek első felében megszerzett tudós hírnevét fejlessze és meg
tartsa. Statisztikai, helytörténeti munkákat írt előtanulmányként egy Magyarország statisztiká
ját összefoglaló műhöz. A kór erősebb volt nála.
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A  róla fen n m arad t gyér e m lé k e z é se k  alapján Skolka  v issza h ú zó d ó , sze líd  em b er  volt. I ly e n 
n e k  m utatja  a róla  fen n m a ra d ó  k ép  is. M in t statisztikus c sa k n em  te lje sen  ism eretlen  a  m agyar  
statisztikai tu d o m á n y  tö r tén e téb en . M in t h elytörtén etfrót, m o st k ezd ik  fe lfed ezn i. Sk olkára, a 
p ed a g ó g u sra  v iszo n t a  filan tróp izm us v o lt je llem ző , m e ly n ek  n eve lési e sz m é n y e  „az e g é sz  e m 
b er iség  sze re te té tő l á th a to tt em b er, ak i a z  egyén i b o ld o g sá g o t a k özh aszn ú  tev ék en y ség b en  le 
li m e g ”.

Szigeti Jenő

A  H im n u sz  k é rd é s e s  s o rá ró l

A  H im n u szt n e m z e ti im ádságn ak  m on d ju k . Isten tisz te le te in k en  is én ek e ljü k . V a n  g y ü lek eze t,  
a h o l m inden  vasárn ap . D e  n agyü n n ep ein k en  m in d en ü tt. É n ek ein k  k ö z é  szám ítjuk  a m agyar  
h im n u szt egyh ázu n k b an . L eh et a H im n u sz t lé lek te len ü l én ek e ln i, n e m  figyelve od a  a  sz ö v e g  
érte lm é re . D e  le h e t  „ lélek b en  é s  ig a zsá g b a n ” is én ek e ln i, á térezv e  da llam át, á té lve  sz ö v e g é t. Ez 
u tó b b i e se tb en  a z o n b a n  sok an  fen n a k a d ta k  m ár u to lsó  m ondatán: „ M eg b ű n h ő d te  m ár e  n ép  
A  m ú lta t s  jö v e n d ő t .”

H ogyan ?  Isten  m ár olyan v étk e in k ért is bü n tet k ü lső  csapásokk al, a m e ly e k e t m ég  e l se m  k ö 
ve ttü n k , csak e z u tá n  fo g u n k  e lk ö v etn i a  jö v ő b en ?  E zen k ívü l: Isten  b ü n te th e t ugyan m in k et k ü l
s ő  csapásokk al is, d e  n em  m in d en  ilyen csapás Is ten  b ü n te tése . F e lté v e  hát, d e  m e g  n em  
e n g e d v e , h ogy  m in d e n  kü lső  csap ás Isten  b ü n te tése  rajtunk - ,  Isten t a h h o z  az isk o la m esterh ez  
h ason líto ttu k , aki a g yerm ek et n em c sa k  e lk ö v ete tt v é tk é é r t  fen y íten é  m e g , d e  azokért is, a m e 
ly ek et ugyan m é g  n e m  k ö v ete tt e l, d e  a jö v ő b e n  e lk ö v e th e t. A  H im n u szn a k  ez  a sora  Isten t  
o ly a n  bíróhoz hason lítja , aki e líté li a v á d lo tta t m é g  e l n e m  k ö v ete tt v é tk e ié r t  is. Isten k árom lást  
é rz ü n k  ki a H im n u sz  e m e  sorából.

M en th e te tlen  v o ln a  e z  a verssor akk or, ha próza v o ln a , é s  n em  vers . D e  n em  próza, am ely e t  
sz o r o s  é r te le m b e n  kell vennü nk , h a n em  vers, h ason la t, m eta fora , a m ely e t sz im b olik u san  kell 
é s  szab ad  é r te lm ezn ü n k . A zt az  igazi érzésü n k et fe jez i ki, h ogy  olyan so k  szen v ed és é r te  im m ár  
n e m zetü n k et, m i n t h a  Isten  n em csa k  a m últat te k in te n é , d e  a jö v e n d ő b en  e lk ö v e th e tő  v é t 
kein k ért is m e g b ü n te te tt  vo ln a  m ár fe lté v e  m indig , d e  m e g  nem  e n g e d v e , h ogy m in d en  k ü l
s ő  csap ás b ü n te té se  Isten n ek . N e m  akarjuk m i a m a g u n k  logikáját Is ten re  kényszeríten i, h ogy  
ti. o lyan  sok at b ü n te te tt  a m ú lttért, d e  a jö v ő ért is, a zér t hozn ia  kell ránk  víg esz ten d ő t; n em  
ak aru n k  ilyen m ó d o n  m ágikusan  h atn i rá. C sak k ifejezn i érzésü n k et: ú g y  tűn ik a látás sz á m á 
ra, m intha a  jö v e n d ő é r t  is m e g b ü n h ő d tü n k  volna; a lá tá s azon b an  -  m in t m inden  k ö ltő i, m ű 
v é sz i sz im b ólu m  -  n e m  e le m e z h e tő  tu d o m á n y o s é r te le m m el, m intha p róza  len n e é s  n e m  vers. 
E z é r t é n ek e lh etjü k  tovább ra is „ lé lek b en  é s  igazsá g b a n ” a m agyar H im n u szt.

Ferdinánd István
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S u m m a ry

Church historian Tibor Schulek’s posthumous essay is a continuation of his recollation of the 
history of the 100-year old Hungarian Lutheran Church in Transylvania. After World War I., 
at the time of the Peace Treaty of Trianon, some 30-32.000 ethnic Hungarian Lutherans came 
under Rumanian rule. This second part contains the history of the first years in this new situa
tion, as revealed by extensive research. In accordance with the author’s last wish we are inclu
ding a list of the Hungarian Lutheran congregations living today in the Socialist Republic of 
Rumania, as classified by the dioceses of Brassó and Arad with the location names both in Hun
garian and Rumanian.

Magic is mankind’s eternal quest for controlling the supernatural, transcendent powers, whi
le superstition is the hidden explanation lurking behind it. The two, entwined in a refined form, 
steal themselves into man’s cultured world, and even into church practice. Retired professor of 
theology István Ferdinánd examines this phenomenon in the various areas of church life and 
piety.

What exactly is Protestantism today, at the end of the 20th Century, after Vatican II., and 
here in Hungary? Titular professor of theology Károly Hafenscher addresses these questions in 
his article. Protestant identity is not easily clarifiable in our decades. From the four known Pro
testant basic principles -  solely by the Holy Spirit, solely by faith, solely by grace, solely Christ -  
the first three hardly separate us from revived Catholicism. Christ, however, as absolute 
authority in space and time above all finite reality: remains even today the most characteristic 
and comprehensive teaching of the Protestant faith content. Solus Christus is today’s most spe
cific expression of Protestant concordance.

Under the title „The ’Jewish Question’ in two kinds of German Evangelical Approach” Pas
tor László Donáth  presents first Bonhoeffer’s viewpoint, and then the opinions expressed after 
the war. For the Lutheran Bonhoeffer the ’Jewish question’ meant at the same time both state- 
social and church-theological issues. His pamphlet in 1933, ’The Arian Article in the Church’ 
warned even before the Holocaust: in this exigence the Church’s truth is unavoidably at stake. 
After 1945 German evangelical church statements made no mention of active responsibility 
and theologically supported anti-Judaism. Though there were valuable initiatives also, the aut
hor stresses E. Bethge’s opinion that the significant efforts were not followed by a truly com
mitted confession by the German churches.

Sociologist Zsuzsanna Elekes reviews the drug poblem in Hungary in the past years. Among 
the social problems, in the order of the seriousness of the danger, drugs come second. After 
over 10 years of silence, in the early 80’s, a significant change took place in the official attitude 
towards the drug issue, though very little was actually done. As the institutions concerned ha
ve no information about the addicts, their treatment presents a number of unsolved difficulti
es. The article calls attention to the open matter with alarming factual information.

Besides the papers reviewed above also a full Table of Contents is included in the English 
and German languages.
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Die postume Studie des Kirchenhistorikers Tibor Schulek setzt seinen in der letzten Nummer 
erschienenen Rückblick auf die Geschichte der vor 100 Jahren entstandenen ungarischen evan
gelisch-lutherischen Kirche in Siebenbürgen fort. Mit dem Trianoner Friedensvertrag nach 
dem ersten Weltkrieg kamen 30-32.000 Lutheraner ungarischer Muttersprache unter rumä
nische Hoheit. Der zweite Teil enthält die detaillierte Erforschung der ersten Jahre in dieser 
neuen Situation. Dem Wunsch des Autors entsprechend, wurde die Namensliste der un
garischen evangelisch-lutherischen Gemeinden in der heutigen Sozialistischen Republik 
Rumänien beigefügt, gruppiert nach der Kronstädter und Arader Kirchenprovinz, mit ihren 
ungarischen und rumänischer Ortsnamen.

Die Magie ist die uralte Bestrebung des Menschen, sich über die übermenschlichen, trans
zendenten Mächte zu erheben, und der Aberglaube ist die Erklärung der Magie aus unterer 
Sicht. Beide, in verfeinerter Form verflochten, stehlen sich in die Welt des Kulturmenschen, ja 
selbst in die kirchliche Praxis ein. Dies untersucht der Theologieprofessor i. R. István Ferdi
nand  in den verschiedenen Bereichen von kirchlichem Leben und Frömmigkeit.

Protestantismus heute, am Ende des 20. Jahrhunderts? Nach dem D. Vatikanum und hier 
in Ungarn? Diese Fragen bedenkt Károly Hafenscher, Titularprofessor der Theologie. Es ist 
nicht leicht, in diesen Jahrzehnten die protestantische Identität zu klären. Von den vier protes
tantischen Grundprinzipien -  allein die Schrift, allein durch den Galuben, allein aus Gnade, al
lein Christus -  unterscheiden sich die drei ersten kaum noch vom sich erneuernden 
Katholizismus. Andererseits steht Christus als absolute Autorität in Raum und Zeit über aller 
endlicher Wirklichkeit -  das ist auch heute d i e Lehre des protestantischer Übereinstimmung: 
Solus Christus.

Die „Judenfrage” -  aus zweierlei deutscher evangelischer Sicht ist das Thema, unter dem 
sich Pfarrer László Donáth  mit Bonhoeffers Anschauung und den kirchlichen Nachkriegsver
lautbarungen befaßt. Der Lutheraner Bonhoeffer sah die ,Judenfrage” als staatlich-gesell
schaftliches und als kirchlich-theologisches Problem zugleich. Seine Flugschrift vom August 
1933, Der Arierparagraph in der Kirche, warnte schon vor der Katastrophe: In dieser Zwangs
lage ist unausweichlich die Wahrheit der Kirche in Gefahr. Die deutschen evangelischen Äu
ßerungen nach 1945 schweigen über die aktive Verantwortung und stärken theologisch den 
Antijudaismus. Wertvollen Initiativen und bedeutenden Bemühungen folgte kein wirklich 
verbindliches Bekenntnis der deutschen Kirchen -  so die Feststellung E. Bethges.

Die Soziologin Zsuzsanna Elekes beschreibt das Drogenproblem in den letzten Jahren in Un
garn. Hinsichtlich ihrer Gefahrenträchtigkeit nehmen die Drogen den zweiten Platz unter den 
sozialen Problemen ein. Nach mehr als lOjährigem Schweigen wandelte sich nach 1980 die amt
liche Beurteilung erheblich, doch tatsächliche Maßnahmen wurden kaum getroffen. Die zu
ständigen Institutionen wissen nichts über die Suchtkranken, deren Behandlung zudem auf 
zahlreiche ungeklärte Probleme stößt. Die alarmierenden Faktenfeststellungen des Artikels 
machen auf die Ungelöstheit der Situation aufmerksam.

Außerdem bringen wir das vollständige Inhaltsverzeichnis in englischer und deutscher Spra
che.



C o n te n ts

Miklós M adocsai: New Beginning (Meditati
on based on Hős. 14,1-2,4)

Tibor Schulek: Hungarian Lutherans in Ru
mania*

István Ferdinánd: The Temptation of Magic 
in Church Practice*

Károly Hafenscher: Protestantism?*
Lóránt Kabdebó: Sándor Weöres and our Li

terary Past
István Jánossy: Consciousness 
József Sisa: History of Designing and Building 

the Fasor Grammar School 
Béla Csepregi: The Decade of Evangelization. 

1940-1950
László Donáth: The ’Jewish Question’ in two 

kinds of German Evangelical Approach* 
Zsuzsanna Elekes: The Drug Problem in 

Hungary*
Poems by Ernő Hárs 
Poems by Marianna Szigeti 
László Bízik: In the Opening Doorway of Plu

ralism
Imre Veöreös: Wealth of Colour in the New 

Testament -  the Apostle Paul (Part II.) 
István Fried: To the Portrait of József Székács 
Vilmos Frenyó: Plant Interection 
Round Question: Mission here and now? (Pé

ter Cserháti, Olga Nyíró)
Cultural Review: László Cs. Szabó: Roman 

Music (István Rakovszky) -  Gyula Illyés: 
Spirit and Violence (Imre Veöreös) -  Ye
arbook of the Magyars Research Institute 
(György Bárdossy) -  Searchlight (László 
Nagy, Aranka Ugrin, Ilona Varga) -  Why 
are the Free Churches Protestant? (Jenő 
Szigeti) -  New Lutheran Journal (Imre Ve
öreös) -  Our Forgotten Values: Waking a 
Local Historian Pastor (Jenő Szigeti)

* Brief résumé on Page 95.

Á ra  65 F t

In h a ltsv e rz e ic h n is

Miklós Madocsai: Neuanfang (Meditation 
über Hős 14,1-2,4)

Tibor Schulek: Ungarische Evangelische in 
Rumänien*

István Ferdinánd: Die Versuchung durch die 
Magie in der kirchlichen Praxis*

Károly Hafenscher: Protestantismus?* 
Lóránt Kabdebó: Sándor Weöres und die 

Vergangenheit unserer Literatur 
István Jánosy: Besinnung (Gedicht)
József Sisa: Planungs- und Baugeschichte des 

Fasor-Gymnasiums
Béla Csepregi: Das Jahrzehnt der Evangelisa

tion. 1940-1950
István Fried: Zum Bild von József Székács 
Gedichte von Ernő Hárs 
Gedichte von Marianna Szelényi 
László Bízik: Im sich öffnenden Tor des Plu

ralismus
Zsuzsanna Elekes: Das Drogenproblem in 

Ungarn*
Imre Veöreös: Der Farbenreichtum des Neu

en Testaments -  Apostel Paulus (zweiter 
Teil)

Vilmos Frenyó: Wechselwirkungen von Pflan
zen

Rundfrage: Mission hier und jetzt? (Péter 
Cserháti, Olga Nyíró)

Kulturelle Rundschau: László Cs. Szabó: Rö
mische Musik (István Rakovszky) -  Gyula 
Illyés: Geist und Gewalt (Imre Veöreös) -  
Jahrbuch des Forschungsinstituts für 
Hungaristik (György Bárdossy) -  Reflek
tor (László Nagy, Aranka Ugrin, Ilona Var
ga) -  Inwiefern sind die Freikirchen 
Protestanten? (Jenő Szigeti) -  Eine neue 
evangelish-lutherische Zeitschrift (Imre 
Veöreös) -  Unsere vergessen Werte: Das 
Erwachen eines Seelsorgers und Lokalhis
torikers (Jenő Szigeti)

* Kurze Zusammenfassung des Artikels siehe 
S. 96.




	1989 / 1. szám
	H. H. Schmid: Teljesítmény és hit
	Hafenscher Károly: Imádságfordítások (továbbá az 51. és 76. oldalon)
	Harmati Béla: A vallás és az erkölcsi értékek jelentősége a nemzet és az állam számára
	†Schulek Tibor: Megkésett emlékezés az erdélyi magyar evangélikus egyház száz év előtti megalakulásáról
	Kovács Imre: A szülőföld búcsúja Weöres Sándortól
	Endreffy Zoltán: Ökológia és erkölcs
	Pomogáts Béla: A nyugati magyar irodalom
	Szelényi Marianna: Milyen lesz…
	M. Kozák Éva–Gál Tibor: A kővágóőrsi evangélikus templom
	Csepregi Béla: Adalékok a magyar evangélikus ébredéshez
	Jánosy István: Deuteroezsaiás. Ézsaiás 40–42. fejezetének fordítása
	Rókusfalvy Pál: Tűnődés emberré fejlődésünkről
	Németh Gábor: Versek (továbbá a 60. oldalon)
	Frenkl Róbert: Az egyház leckéje
	Bárdossy György: Ki szegény a mai Magyarországon?
	Veöreös Imre: Az Újszövetség színgazdagsága. II. Pál apostol (első rész)
	Körkérdés. Misszió itt és most? (Berecz Péter)
	Nyírő Miklós: Csaholás (vers)
	Kulturális figyelő
	Summary, Aus dem Inhalt
	Diakonia munkatárai 1979–1988
	Diakonia tartalomjegyzéke 1979–1988

	1989 / 2. szám
	Madocsai Miklós: Új kezdet
	†Schulek Tibor: Magyar evangélikusok Romániában
	Ferdinánd István: A mágia kísértése az egyházi gyakorlatban
	Scholz László: Rövid imádságok különböző korokból és tájakról (továbbá 24., 29., 46., 52., 77. o.)
	Hafenscher Károly: Protestantizmus?
	Kabdebó Lóránt: Weöres Sándor és irodalmunk múltja
	Jánosy István: Eszmélet (vers). W. S. emlékére
	Sisa József: A fasori gimnázium tervezésének és építésének története
	Csepregi Béla: Az evangélizáció évtizede 1940–1950
	Donáth László: A "zsidókérdés – kétfajta német protestáns megközelítésben
	Elekes Zsuzsanna: A drogprobléma Magyarországon
	Hárs Ernő: Serkentő, Esti rigó, Ártéri fűzfák (versek)
	Bízik László: A pluralizmus nyíló kapujában
	Szelényi Marianna: Versek
	Veöreös Imre: Az Újszövetség színgazdasgsága. Pál apostol
	Frenyó Vilmos: Növények kölcsönhatása
	Fried István: Székács József arcképéhez
	Hárs Ernő: Találkozások (vers)
	Körkérdés: Misszió itt és most? (Cserháti Péter, Nyírő Olga)
	Kulturális figyelő
	Summary
	Aus dem Inhalt

	Oldalszámok������������������
	1__1�����������
	1__2�����������
	1_1����������
	1_2����������
	1_3����������
	1_4����������
	1_5����������
	1_6����������
	1_7����������
	1_8����������
	1_9����������
	1_10�����������
	1_11�����������
	1_12�����������
	1_13�����������
	1_14�����������
	1_15�����������
	1_16�����������
	1_17�����������
	1_18�����������
	1_19�����������
	1_20�����������
	1_21�����������
	1_22�����������
	1_23�����������
	1_24�����������
	1_25�����������
	1_26�����������
	1_27�����������
	1_28�����������
	1_29�����������
	1_30�����������
	1_31�����������
	1_32�����������
	1_33�����������
	1_34�����������
	1_35�����������
	1_36�����������
	1_37�����������
	1_38�����������
	1_39�����������
	1_40�����������
	1_41�����������
	1_42�����������
	1_43�����������
	1_44�����������
	1_45�����������
	1_46�����������
	1_47�����������
	1_48�����������
	1_49�����������
	1_50�����������
	1_51�����������
	1_52�����������
	1_53�����������
	1_54�����������
	1_55�����������
	1_56�����������
	1_57�����������
	1_58�����������
	1_59�����������
	1_60�����������
	1_61�����������
	1_62�����������
	1_63�����������
	1_64�����������
	1_65�����������
	1_66�����������
	1_67�����������
	1_68�����������
	1_69�����������
	1_70�����������
	1_71�����������
	1_72�����������
	1_73�����������
	1_74�����������
	1_75�����������
	1_76�����������
	1_77�����������
	1_78�����������
	1_79�����������
	1_80�����������
	1_81�����������
	1_82�����������
	1_83�����������
	1_84�����������
	1_85�����������
	1_86�����������
	1_87�����������
	1_88�����������
	1_89�����������
	1_90�����������
	1_91�����������
	1_92�����������
	1_93�����������
	1_94�����������
	1_95�����������
	1_96�����������
	1_97�����������
	1_98�����������
	1_99�����������
	1_100������������
	1_101������������
	1_102������������
	1_103������������
	1_104������������
	1_105������������
	1_106������������
	1_107������������
	1_108������������
	1_109������������
	1_110������������
	1_111������������
	1_112������������
	1_113������������
	1_114������������
	2__1�����������
	2__2�����������
	2_1����������
	2_2����������
	2_3����������
	2_4����������
	2_5����������
	2_6����������
	2_7����������
	2_8����������
	2_9����������
	2_10�����������
	2_11�����������
	2_12�����������
	2_13�����������
	2_14�����������
	2_15�����������
	2_16�����������
	2_17�����������
	2_18�����������
	2_19�����������
	2_20�����������
	2_21�����������
	2_22�����������
	2_23�����������
	2_24�����������
	2_25�����������
	2_26�����������
	2_27�����������
	2_28�����������
	2_29�����������
	2_30�����������
	2_31�����������
	2_32�����������
	2_33�����������
	2_34�����������
	2_35�����������
	2_36�����������
	2_37�����������
	2_38�����������
	2_39�����������
	2_40�����������
	2_41�����������
	2_42�����������
	2_43�����������
	2_44�����������
	2_45�����������
	2_46�����������
	2_47�����������
	2_48�����������
	2_49�����������
	2_50�����������
	2_51�����������
	2_52�����������
	2_53�����������
	2_54�����������
	2_55�����������
	2_56�����������
	2_57�����������
	2_58�����������
	2_59�����������
	2_60�����������
	2_61�����������
	2_62�����������
	2_63�����������
	2_64�����������
	2_65�����������
	2_66�����������
	2_67�����������
	2_68�����������
	2_69�����������
	2_70�����������
	2_71�����������
	2_72�����������
	2_73�����������
	2_74�����������
	2_75�����������
	2_76�����������
	2_77�����������
	2_78�����������
	2_79�����������
	2_80�����������
	2_81�����������
	2_82�����������
	2_83�����������
	2_84�����������
	2_85�����������
	2_86�����������
	2_87�����������
	2_88�����������
	2_89�����������
	2_90�����������
	2_91�����������
	2_92�����������
	2_93�����������
	2_94�����������
	2_95�����������
	2_96�����������
	2_97�����������
	2_98�����������


