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TŰRÖCZY ZOLTÁN

„...És hátulról meglátsz engemet”

„És mondá Mózes: Kérlek, mutasd meg nekem  a te dicsőségedet. És monda 
az Ür: Megteszem, hogy az én dicsőségem a te orcád előtt m enjen el, és ki
áltom előtted az Ür nevét: És könyörülök, akin könyörülök, kegyelmezek, 
akinek kegyelmezek. Orcámat azonban, mondá, nem  láthatod; m ert nem  
láthat engem ember élvén. És monda az Űr: Imé, van hely énnálam; állj a 
kősziklára. És mikor átm egy előtted az én dicsőségem, a kőszikla hasadé- 
kába állatlak téged, és kezem m el betakarlak téged, m íg átvonulok. Azután  
kezem et elveszem rólad, és hátulról meglátsz engemet, de orcámat nem  lát
hatod.” (2Móz 33,18—23)

Isten bizonnyal nem ember. De am ikor mi em berek beszélünk Istenről, nem 
tudunk róla másképp beszélni, m int emberi elképzeléssel. Ez a m agyarázata 
annak, hogy Isten életmegnyilvánulásairól m indig az emberi élet megnyil
vánulásainak a kifejezéseivel beszél Isten igéje. Istennek van szeme, amelyik 
m indent lát, tud villám okat szórni és tud  tanácsokat adni. Van ajka, mely 
tud felmagasztalni és megalázni, vigasztalni és kárhozatba küldeni. Van 
keze, mellyel tud vezetni és sújtolni, adni és elvenni egyaránt. Van lába, 
mellyel tud  sietni, de késni is, m ikor segítségül hívjuk. Van füle, mellyel 
m eghallja hozzáküldött im ádságainkat. Van szíve, m elyben van öröm és fá j
dalom, nevetés és búsulás.

Ebben a szentírási szakaszban olyan valamiről van  szó, am it a szentíró 
nem tud  m ásként kifejezni, m int úgy, hogy beszél az Isten hátáról. Mit akar 
kifejezni a szentíró azzal, hogy Istennek az ember csak a h á tá t látja?

* * *

Ez az igazság m indenekelőtt egy nagy fájdalom kifejezése. Nem olyan érte
lemben, ahogy a világ szokott Isten hátáról fájdalm asan beszélni, am ikor 
életkörülményeink Isten és emberektől való elhagyatottságát, kulturátlan- 
ságát akarja  kifejezni azzal, hogy azt mondja: „Isten háta m ögött lakom, 
ahol m ég a m adár se jár, ahova talán  Isten is elfelejte tt letekinteni.” Ez 
azonban nem  az írás szerint való fájdalomnak, hanem  a világ fájdalm ának

Túróczy Zoltán püspök halála huszadik esztendejében közöljük egy-egy elhang
zott prédikációját. Ä jelen számunkban olvasható igehirdetése „...  és hívják ne
vét: csodálatosnak . . című kötetéből való (Győr 1937. 79—84. o.).
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kifejezése. Am ikor az Írás beszél az Isten háta mögötti létről, akkor ebben 
nem az Istentől való elfelejtettségnek, hanem  az Isten nem  láthatásának fá j
dalma zokog. Nézzük meg, ki az, aki itt beszél! Mózes az, aki kéri: „Kérlek, 
mutasd meg nekem  a te dicsőségedet!” Mózesről van itt  szó, akit Isten sok
szor k itün te te tt azzal, hogy megjelent neki, megszólította, beszélt vele „szín
ről színre, am int szokott em ber szólani barátjával” (2Móz 33,11), tö rvényt 
adott neki stb. És Mózes mégis azt érzi, hogy hiába lá tta  a Sinai hegynek 
minden vakító fényességét, hiába látta oly sokszor szemmel láthatóan, kéz
zel foghatóan Isten nagy cselekedeteit —, még mindig nem  látta m agát az 
Istent. Ezért akar az Istent kereső ember örök éhségével még többet kapn i 
az Űrből, és ezért könyörög: „Kérlek, m utasd meg nekem  a te dicsőségedet!” 
Oly csodálatos az, hogy aki egyszer kapo tt valami ízelítőt Isten látásából, 
aki egyszer belekóstolt az Istennel való együttlétbe, annak az Isten látása 
u tán való kívánság kibírhatatlan  vágyódásává, legyőzhetetlen szenvedélyévé 
válik. Nem elég neki az, am it Isten önmagából ad. Minél többet kapott, an 
nál több kell neki belőle. O lthatatlan ez a vágy egészen addig, míg csak 
egyszer ott fenn színről színre meg nem lá th a tja  Istent úgy, amint Jób m on
dotta: „Magam látom meg Istent magamnak; az én szemeim látják meg, 
nem  más” (Jób 19, 27). A kkor megelégíttetik az Isten u tán  szomjúhozó em 
ber, de addig mindig ez lesz a sóvárgása: „Mutasd meg nekem  magad! Látni 
akarlak!”

Ezért mondom, hogy ez az igazság — em ber az Istennek mindig csak a 
h á tá t lá tha tja  — valami végtelen fájdalom. Olyasmi, m intha az éhező em 
bernek azt m ondanák: Sohase fogsz jóllakni; vagy a szomjasnak: Sohase 
fogsz egy korty üdítő ita lt kapni. „Nem láthat engem ember, élvén”, ezt ál
lapítja meg az Isten —, csak „hátulról”. Méghozzá ez is csak kegyelem. Is
ten ugyanis így válaszol Mózes kérésére: „Megteszem”. Tehát amikor Isten 
kegyelmet gyakorol, m ikor szabad fenségjoga szerint kiválaszt valakit arra, 
hogy megm utassa neki az ő dicsőségét, akkor is csak a h á tá t lá thatja  meg 
az ember.

Ezért olyan fájdalmas az, hogy ember Istennek csak a hátá t láthatja.
Növeli efölötti szomorúságunkat az, hogy ennek az én bűnöm az oka. Is

ten nem úgy terem tett engem, hogy szemem ne b írja  ki az ő dicsőségét, s 
hogy ne láthassam  őt. A bűn vont hályogot szememre. Ezért nem látom  meg, 
hiába m ondják nekem: Nézd, itt az Isten. Ahogy vannak színvak em berek, 
éppúgy vannak istenvak em berek is. Mi m indnyájan istenvakká váltunk  a 
bűn következtében. Nem lá tjuk  meg, h iába van előttünk, egyszerűen elvesz
tettük érzékszervünket, amivel fel tudnánk fedezni Istent. Ezért oly kevéssé 
döntő az, hogy az emberek milliói élnek, ak ik  azt m ondják: Keresem az Is
tent, és nem találom, hallani akarom a fülemmel, és nem  hallom, látn i aka
rom a szemmel, és nem látom. Hát hogy látná, m ikor a bűn istenvakká 
tette? Minden mást meg tud  látni, m inden m ást meg tud  hallani az ember, 
csak az Isten t nem.

Itt van e tény és igazság végtelen lealázó fájdalma.

* * *

Van azonban ennek az igazságnak egy nagy figyelmeztetése is.
Hogy az em ber Istennek csak a hátá t lá thatja , ez azt jelenti, hogy Istent 

élűiről e földi életben meg nem  láthatom , csak hátulról. Amikor m ár elm ent
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valahonnan, akkor tudom meg, hogy ott já rt. Amíg ott van, fátyol van a 
szemem előtt —, amikor elment, a fátyol elhúzódik szemem elől, s akkor 
egyszerre megvilágosodik előttem. Itt volt köztünk az Isten. Mikor Mózes 
kéri Istent, hogy m utassa meg m agát neki, azt olvassuk, hogy az Ür egy 
sziklahasadékba állítja be őt, betakarja  szemét kezével, s m ikor elveszi ke
zét, m ikor m ár elment, csak há tá t lá th a tja  Istennek, azt, hogy itt volt, erre  
ment. Mindez azt a figyelmeztetést tartalm azza számunkra, hogy ne ham ar
kodjuk el Isten m unkájáról való ítéletünket. Ha saját egyéni életünket vagy 
családunk, nemzetünk, egyházunk életét nézzük, a jelenben sokszor csak 
egy nagy káosz az, ami előttünk áll, egy nagy érthetetlenség és értelm etlen
ség. M inden összevissza van zavarva. Sokszor halljuk a szemrehányást, hogy 
ha Isten van, hogy tudja elnézni ezt meg ezt, m iért nem lép közbe, m iért 
nem csinál rendet? Testvérem, várd meg a dolgok végét! Amíg Isten itt dol
gozik, nem  láthatjuk. Mikor Isten elvégezte dolgát és elm ent, fel fog ra
gyogni előttünk, hogy itt járt, itt dolgozott köztünk, és egyszerre értelmessé 
válik az értelmetlenség, megvilágosodik elő ttünk minden. Mi a bűneset óta 
nem látásban járunk, hanem hitben. Hogy Isten  m a itt van és dolgozik, azt 
nem láthatom , csak hihetem. De hogy tegnap itt volt, hogy egy héttel ez
előtt, vagy egy évszázaddal ezelőtt itt volt, azt m a már láthatom . Isten olyan 
kim ondhatatlanul nagy, hogy közelről nem láthatom , messzebb kell mennem, 
hogy lássam Istent. Isten nagyságához képest én olyan parányi vagyok, hogy 
egészen betölti a látóhatárt előttem. Csak messzebbről láthatom . Történeti 
távlat kell a szemléléséhez. Ha a távolból nézek vissza, akkor egyszerre meg
látom az Isten hátát, megvilágosodik előttem, hogy itt já rt Isten  és mit cse
lekedett velem és körülem. Amit most énekeltünk: „Mind jó, amit Isten tú
szén . . . ” — azt m ára vonatkoztatva csak h itte l tudom énekelni, de a teg- 
napelőttre, a m últra vonatkoztatva a m egtapasztalás boldogságával tudom 
énekelni: „Mind jó volt, amit Isten t e t t . . . ”

így tö rtén t Józseffel is az C testam entum ban. Milyen sok szenvedésen megy 
keresztül! Testvérei eladják, rabszolgasorba kerül, m agasra emelkedik, az
után ú jra  m élyre esik alá, börtönbe kerül, m ajd  megint egészen feljut a fá
raó közelébe. Mily sokat kesereghetett szegény, mig m egjárta ezt az utat! 
Mikor azonban egyszer évek m úlva m egállanak előtte testvérei, minden em
beri nyom orúságának okozói, egyszerre felragyog előtte: „Mind jó, amit Is
ten tészen . . . ” M eglátja hátulról Istent, am int szent bölcsességgel elvonult 
élete minden szorongattatásának sötét völgyén keresztül, s m egnyitja ajkát 
hálaadásra: „A ti megmaradástokért kü ldött el engem Isten ti előttetek. 
Nem ti kü ldö tte tek” (lMóz 45, 5—-8).

Egy újtestam entom i példát is m ondhatunk. Amikor nagypénteken ke
resztre feszítik Jézust, szétrebbennek a tanítványok. Még húsvét vasárnap
ján is az emmausi tanítványok lehorgasztott fővel indulnak hazafelé, ajku
kon a panasz: „pedig mi azt rem éltük . .  —, de amikor m egkapják a táv
latot az eseményekhez, am ikor nagypénteket a húsvéti esemény távlatából 
tudják és m erik nézni, az elcsüggedt tanítványok ajkán felcsendül a diadal
mas himnusz: Megöletett bűneinkért, fe ltám adott megigazulásunkra . . . ,  di
csőség az Istennek, aki m indent jól cselekedett.

Itt van ennek az igazságnak — hogy az em ber Istennek csak a hátát látja 
— a nagy figyelmeztetése. Ne ham arkodd teh á t el panaszaidat. Kifogásaid
dal ne szállj perbe Istennel. Viseld nyugodtan, am it rád mér. Várd meg a 
végét! Ma még talán nem hallasz mást, m inthogy Isten hatalm as keze a vi
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lágkormányzás orgonáján leütött egy akkordot, amiből m a még csak disz- 
szonancia sikolt feléd, de m ikor eljön a feloldás, am ikor feloldódik a  zűr
zavar, csodás harm óniában olvad össze minden, s akkor megérted, hogy itt 
já r t  az Isten és m indent jól cselekedett. Ma még tán  nem  látn i mást, m int 
hatalm as kohók mélyén piszkos, barna vasércet. Várd meg a végét, míg a 
kemencék füzében megtisztul és megérik. Egyszer tán ragyogó vonat lesz 
belőle, és te boldogan sietsz ra jta  azon a sinpáron, mely egy jobb jövő re
ménysége felé visz. Isten jóságát, igazságát, bölcsességét csak történeti táv
latból ism erheti meg az ember. Csak hátulról lá tha tja  meg, hogy arra já rt 
az Ür.

* * *

Van ennék az igazságnak egy nagy biztatása is.
Mit jelent az, hogy em ber az Istent csak hátulról lá thatja? Azt jelenti, 

hogy Isten előttem jár. K im ondhatatlan nagy biztatás ez, hogy Isten előttem 
jár, és nekem csak a lába nyomába kell lépnem. Nem kell ismeretlen u ta 
kon járnom , megbirkóznom váratlan  veszedelmekkel, m ik erőm felett van
nak. Előttem já r Isten és én kitaposott ösvényen járhatok. Őutána. Ha lá t
hatnám  őt szemtől szembe, de azután azt m ondaná: Most fordulj meg és in
dulj, járj elöl te! —, milyen bizonytalanul botorkálva m ennék a sötét éjsza
kában Isten előtt! Óh, áldom Istent, hogy előttem jár, és én e hatalm as szé
les istenhátnak védelmében járom  életem útját. Milyen nagy dolog az, hogy 
Isten előttem jár és végzi a munkát, csak rá kell lépnem  az ő nyomdokára! 
A szentigében is azt olvassuk (21—22 v.), hogy míg Mózes előtt megy, fél
reállítja  őt a kőszikla hasadékába. Testvérem, érzed-e, mi az, hogy Isten fél
reállít téged és engem egy kőszikla hasadékába, hol védve vagyok? M intha 
csak m ondaná: Várj meg, míg elmegyek előtted, míg m indent elvégezek, és 
amikor m indent elvégeztem és te  meglátsz engem hátulról, je r ki és jöjj 
u tánam !

Áldassék az Isten, hogy ő számunkra, földi emberek szám ára csak h á tu l
ról látható meg.

Van ennek az igazságnak még egy csodálatos biztatása is. Azt mondja az 
Űr Mózesnek: „M egteszem ..  ., kiáltom  előtted az Űr n e v é t . . . ,  a kőszikla  
hasadékába állatlak téged és kezem m el betakarlak téged . . Egy kicsit nyug
talan a szívem, m ikor elmondom, am it el akarok mondani, m ert érzem, mi
lyen közel já r  a tiszteletlenséghez. De hiszem, hogy az az Isten, aki lá tja  azt 
is, ami a szívek mélyén és a szavak mögött van, meg fogja érteni, am it mon
dok és ti is meg fogjátok érteni. Mikor azt olvastam, hogy Isten kezével ta 
karta  el Mózes szemét s k iáltotta előtte a nevét, eszembe ju to tt gyermekko
rom egy kedves játéka. Mikor észrevétlen megállóit mögöttünk édesapánk 
vagy édesanyánk, befogta a szemünket és m egkérdezte: ki vagyok?, ki kel
lett találnunk a hangról, a kéz bársonyos érintéséről, hogy ki az, aki mögöt
tünk áll, búj ócskát játszik velünk és szeretetét ezzel is meg akarja m utatni. 
Nem érzed-e, hogy van valam i Isten cselekedetében, m it Mózessel csinál, eb
ből a csodálatos, szerető szívből fakadó szülői játékból: „ . . .  kezemmel beta
karlak téged, míg átvonulok . . . ,  és kiáltom előtted az Űr n e v é t . . .  A zután  
kezem et elveszem rólad!. . .” Látszólag valami nagy ellentmondás van itt. 
Azt mondtuk, hogy a bűnünk te tt istenvakká, itt pedig azt állítjuk, hogy Is
ten takarja  el szemünket, hogy ne lássuk őt. Mind a kettő igaz. Egyik azok
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nak szóló igazság, kik azt gondolják, m aguktól m egláthatják az Istent. A má
sik azoknak szól, akik azt gondolják, soha nem  láthatják  meg az Istent.

Testvérem! Most talán  úgy érzed, soha nem  láthatod meg az Istent. Éle
ted olyan értelmetlen, hiábavaló, zűrzavaros. Nem érzed-e, hogy Isten keze, 
az az áldott, bársonyos atyai kéz ott van a szemeden, hogy eltitkolja előt
ted azt, am it helyetted el akar végezni, s m íg a keze szemeden van, kérdi: 
Tudod-e, ki vagyok? Én, az Isten, itt vagyok m elletted a sötétségben, s am i
kor m indent elvégeztem, elveszem a kezemet rólad, s akkor nemcsak azt é r
zed, milyen meleg, puha a kezem, hanem  látn i fogsz hátulról, hogy itt vol
tam, m indent jól cselekedtem és előtted járok.

Mikor Pál Timóteushoz ír t első levelének vége felé közeledik (lTim 6,16), 
azt mondja: „ . . .  aki hozzáférhetetlen világosságban lakozik, akit az emberek 
közül senki nem  látott, sem nem láthat: akinek tisztesség és örökkévaló ha
talom. Á m en .” Érzed-e, hogy itt Pál azt m ondja: Dicsőség a láthatatlan  Is
tennek !

Oh, hát hadd hirdessem mindenkinek, aki úgy érzi, a sziklahasadékban 
szorong, és nem lát semmit, hogy addig, míg m ajd  színről színre m egláthat
juk Istent, és zenghetünk neki örök dicséretet, mondjátok és zengjétek itt 
is: Dicsőség a lá thata tlan  Istennek! Boldogság lesz egyszer m eglátni Istent. 
De boldogság az is, hogy itt nem láthatjuk  Isten t elölről. Boldogság az Isten 
háta mögött lenni. Ámen.

1937. augusztus 28.

Taipei imádság

Istenem, élet forrása, 
amikor bűnbánat helyett 
szívünk önm agát vádolja,
Te akkor is jelen vagy
és sokkal nagyobb vagy szívünknél.
Te sohasem akarod, hogy szenvedjen az ember. 
Jelenléted, Istenem, 
maga a belénik vetett bizalom, 

jelenléted a megbocsátás.
Te elfelejted azt, ami m ögöttünk van, 
hogy az előttünk levő felé rugaszkodjunk, 
hogy terem tő em berré váljunk 
a Veled való közösségben.
Rád várakozni éjjel-nappal, 
azt jelenti,
hogy k itárt szívünk olyannyira kiszélesedik, 
hogy minél inkább telnek az évek, 
annál inkább kíván égni és elemésztődni 
az egyetlen szeretetben, 
a miénkben, a Tiédben.



TAKÁCSNÉ k o v á c s h á z i  z e l m a

Igen, a Biblia! de hogyan (értsük)?

Protestáns h itünk és vallásgyakorlatunk nagy kihívása a bibliakritika. So
kakat riaszt a pőrére ve tkőztetett Szentírás, mások a meztelen igazság m el
lett kardoskodnak és vannak olyanok is, akik m erik vállalni, hogy a Szent 
mindig a profánban nyila tkozik meg.

Ha egy protestáns ember kezdi komolyan venni a vallását, a keresztény vol
tát, akkor m inden érdeklődése a Biblia felé fordul.

Ha egy vallásilag közömbös em bert protestáns jellegű igehirdetés nyer 
meg a keresztény h it számára, akkor azonnal kezébe is adják a B ibliát azzal 
az elvárással és elkötelezettséggel, hogy olvassa.

A protestáns h itre és vallásgyakorlatra semmi sem jellemzőbb, m int a bib- 
liacentrizmus, bibliacentrikusság.

Ezért is érzi úgy szinte kezdettől fogva a protestáns kereszténység és a 
protestáns hit, hogy számára minden a Bibliával áll és bukik.

Ezért is különböztettek a teológiai irányzatok, a kegyességi irányzatok, a 
kutató tudósok, a gyakorló lelkészek és a nem szakember hívők között m in
dig elsősorban annak alapján, hogy milyen a Bibliához való viszonyuk, a 
Bibliával való kapcsolatuk, hogy hogyan értékelik, minek tartják , miképpen 
értelmezik és magyarázzák a Bibliát.

Ezért is m utatkozott meg azonnal a korok szellemi változása a Biblia ke
zelésén és értelmezésén. És ezért vetettek be egyrészt minden erőt annak 
érdekében, hogy gátakat emelve feltartóztassák a kívülről jövő hatásokat, 
és megóvják a Bibliát azoknak az érintésétől. És ezért fordítottak másrészt 
hallatlanul nagy energiát arra, hogy a tudományos kutatások eredm ényeit a 
Biblia megismerésére és jobb megértésére vonatkozóan is gyümölcsöztessék, 
és ilyenform án se a Biblia, se azok, akiknek hitében központi szerepet já t
szik a Biblia, ne izolálódjanak koruktól, amelyben élnek.

Három különböző módon közelítenek a Bibliához általában és alapjában 
véve. Az egyik a kritikátlan  elfogadása m indannak, ami a Bibliában van. 
Mivel igaz, tévedésmentes és Istentől származó az egész úgy, ahogy van. 
A második a  kritikus elvetése az egésznek, m int ami tévedéssel van tele, 
emberi tudatlanságnak és erkölcsi gyengeségnek a jeleit viseli magán, sőt 
létrehozásában és alkalmazásánál számító hatalom  m anipulált vele, hogy 
csoportérdekek szolgálatába állítsa. A harm adik közelítési mód a bátor és 
őszinte vizsgálat közelítése, amely arra  törekszik, hogy minden rendelkezésre 
álló eszközzel m egtudja az igazat, a valóságot, az igazságot a Bibliával kap-
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csolalban. Az első megközelítési módnak a kategorikus IGEN-jével és a m á
sodik közelítési módnak a kategorikus NEM-jével szemben a harmadik kö
zelítési módnál elhangzanak IGEN-ek és NEM-ek is, s m indkettőnek indok
lása is.

Az első és második u ta t járók vitatkoznak és hadakoznak egymással a leg
látványosabban, és alighanem ebbe a két csoportba tartozik azoknak az em 
bereknek a nagy többsége, akik nem  közömbösek a Biblia irányában, de a 
harm adik közelítési módról, a létezéséről és a mibenlétéről valószínűleg nem 
is tudnak vagy nagyon is hiányos inform ációik vannak.

így tehát az első csoport, a Bibliát kritikátlanul igaznak, tévedésmentes
nek és isteninek elfogadók csoportja ennek a hitnek igyekszik megnyerni 
m indenkit. Arról tanúskodnak, hogy békességnek és bizonyosságnak a fo r
rását és fundam entum át nyeri el és találja meg az, aki a Bibliára, m int 
m indenestől neki szóló isteni üzenetre ráhagyatkozik. S mi m ásra vágyna 
jobban m a az ember a bizonytalanság és békétlenség világában, m int ilyen 
békességre és bizonyosságra?!

A második csoport tagjai, a kritikusabb elutasítók felvilágosítani, kijóza
nítani, kiábrándítani próbálnak a Bibliával kapcsolatos naivnak és gyerme
kesnek ta rto tt hiszékenységből. R ám utatnak arra, hogy vannak a Bibliában 
olyan állítások, amelyek tudományos szempontból tévesek, és vannak a Bib
liában szembetűnő ellentmondások a legsajátosabb bibliai tém ák terén: a 
vallás, a hit, az erkölcs kérdéseiben. E csoport tagjai m éltatlannak tartják  
a tudom ány és technika korának nagykorúvá vált emberéhez, hogy olyan 
fundam entum ra állítsa életét s olyan norm ákhoz igazítsa gondolkodását és 
cselekvését, m int a Biblia.

A harm adik csoport álláspontja — a  bátran , őszintén vizsgálódók, az igen-t 
is és nem -et is mondók csoportjának álláspontja —, ha egyáltalában talál
koznak vele, akkor a k ritikátlan  biblicisták számára túlságosan vagy telje
sen hitetlennek látszik, a kritikus Biblia-elvetők számára túlságosan vagy 
teljes egészében hívőnek s vallási csökevénynek tűnik. Így m indkettő szá
m ára elfogadhatatlan és elutasítandó. Ráadásul még az elfogulatlan és elő
ítélet nélküli érdeklődő számára is já rh a ta tlan  útnak bizonyul a bátran és 
őszintén való vizsgálódásnak az ú tja, m ert szakismeretek, szaktudás, olyan 
alapvető tájékozottság kellene hozzá, amivel nem  rendelkeznek, és aminek 
hiányában nem képesek a különbségtételre egyrészt a Bibliában lévő olyan 
igazság között, amely az em berre feltétel nélkül vonatkozik, ami minden 
DE és HA és minden kiskapukeresés nélkül elfogadandó és abszolútnak ta r
tandó, m ásrészt a Bibliában lévő többi közlés között.

Azt sem szabad közben figyelmen kívül hagynunk, hogy az egyes irány
zatok álláspontja nem önmagukban, a többitől izoláltan, m integy légüres 
térben és búra alatt formálódik és nyer megfogalmazást, hanem  az egymás
sal való vitában, és ezzel az is együtt jár, hogy az egyiknek a túlzása és szél
sőséges volta a m ásikat az ellenkező túlzás és szélsőség felé taszítja szándéka 
nélkül és akarata  ellenére. Minél racionálisabbak az érvek az egyik oldalon, 
annál rajongóbb a lelkesedés a másikon. Minél kizárólagosabb a rubikon 
meghúzása hívők és hitetlenek között a Bibliához való viszony alapján, mi
nél élesebb a különbségtétel a korszerű m űveltség s világlátás és az elavult 
dolgokhoz ragaszkodó gondolkodás között.

Az első és a második vélemény képviselői, azaz a Bibliát mindenestől 
mérvadónak elfogadók és a mindenestől elvetők egy idő u tán  abbahagyják



10 T. KOVÁCSHÁZI ZELMA: IGEN, A BIBLIA! DE HOGYAN?

a vitát. Az egyik csoport kezében ott m arad a Biblia, a m ásik csoport tagjai 
nem  veszik a kezükbe.

A küzdelem sokkal szívósabban és abba nem hagyhatóan folyik az első 
és a harm adik csoport (gondolkodásmód) képviselői között —, a Bibliát k ri
tikátlanul elfogadók és a bátran , őszintén, tudományosan vizsgálódva igaz
ságot keresők között. Hiszen m indkét csoport tagjainak o tt van a kezében 
a Biblia szüntelenül. M indkettő mindennél fontosabbnak, a legelső renden 
fontosnak ta rtja  a m egértését és megszívlelését.

Igen, a Biblia! de hogyan?
Mikor és hogyan kezdődött a Bibliának az az értékelése, hogy hibátlan, 

tökéletes, tévedésmentes és isteni minden tekintetben és minden szavában? 
A reform ációt követő századokban, a 17—18. században, amikor a római 
egyházban meglévő és megerősödő pápai tekintélyhez hasonlóan valam i 
végső és meg nem kérdőjelezhető tekintélynek a szükségét érezte a protes
táns kereszténység, és ezt a Bibliában vélte felfedezni. Hozzá is tapadt az
után ez a jelző a Bibliához: papiros pápa. Ha végső és nem kritizálható te
kintélyként kell a Bibliának a protestáns kereszténység felett állni, akkor 
fel kell tételezni és hinni kell hibátlan, tökéletes, tévedésmentes és m inde
nestől isteni voltát, azaz Istentől sugallt, sőt szó szerint sugallt voltát.

Amikor a Bibliát ilyen tekintéllyé tették  a 17—18. században, akkor elfe
ledkeztek arról, hogy korábban nem tarto tták  a hitbeli elődök ilyennek. Az 
első négy században a kanonizálandó iratokat a sok-sok Jézusról szóló irat, 
azaz ún. evangélium közül, a sok-sok apostolok cselekedeteiről szóló ira t 
közül, a sok-sok buzdítást és intést tartalm azó „apostoli” vagy „apostoli ta- 
n ítvány”-tól származó levél közül választották ki, és a válogatásnál az ira 
tok felett álló mércével m érték  az iratokat: a Jézus Krisztus személyéhez 
való közelséggel.

Amikor a Bibliát abszolút tekintéllyé tették a 17—18. században, akkor 
arról is elfeledkeztek, hogy Luther is, akinek személyes kegyességében és re- 
form átori szolgálatában olyan nagy szerepet játszott a Biblia, Biblia feletti 
mércét használt a benne lévő iratok mérésénél és rangsorolásánál: a „was 
Christum  tre ib t?” m ércéjét, hogy egy-egy könyv m ennyire m u tatja  fel, 
m ennyire ragyogtatj a fel Jézus Krisztust.

Amikor a Bibliát végső tekintéllyé tették  a 17—18. században, akkor nem 
vették észre, vagy talán  inkább nem akarták tudóm ásul venni, hogy több
féle vélemény és többféle tanítás van a Bibliában, m int am it egy-egy hívő, 
egy-egy egyház, egy-egy felekezet befogadni, elhinni, vallani, norm ának ta r
tani és aszerint élni képes volna. M inden új irányzat is a Bibliából igazolta 
magát, és minden a Biblia alapján megfogalmazott tételes igazság ellenté
tét is a  Biblia alapján állították fel.

A 18—19. században új hatalom  lépett a színre, és gyorsan s fe ltartóztat
hatatlanul hódított az európai, a nyugati világban. Ez a hatalom a tudo
mány volt. A term észettudom ány és a  történettudom ány. A term észettudo
m ány többé nem spekulál, hanem vizsgál. Megfigyel, műszereket használ, 
kísérleteket alkalmaz, azaz megsokszorozza a megfigyelés lehetőségét. A tör
ténettudom ány a m aga területén hasonlóképpen egzakt akar lenni. A tö rté
neti gondolkodás nem ism er és nem ism er el olyan tekintélyt, am it nem  le
hetne és nem kellene megvizsgálni. Minden állításra vonatkozóan megkér
dezi: igaz-e? Minden eseményről szóló tudósításra vonatkozóan megkérdezi:
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valóban úgy történt-e? és: honnan tudja az, aki elmondja? Mik voltak a 
forrásai? Hallgassuk meg a másik fél vélem ényét is! És minden történeti 
személyre vonatkozóan is felteszi a történettudom ány a kérdést: valóban 
az-e, akinek mondja magát?

Ez a tö rténeti gondolkodás és a történeti tudományos vizsgálat nem kí
mélte a B ibliát sem. Nem állt meg tisztelettel a Biblia tekintélye előtt a kü 
szöbön. Történelmi vallásnak vallotta m agát a zsidóság és a kereszténység, 
amelyeknek körében a Biblia iratai m egszülettek. Történelmi személyekre 
és eseményekre hivatkozik a Biblia, és m inden egyes könyve valóságos em
beri szerzőtől származó és adott időben és földrajzi helyen keletkezett m ű
nek vallja magát. Akkor tehát történeti- és irodalom kritikai eszközökkel és 
módszerekkel vizsgálható és vizsgálandó. Azaz fel lehet tenni a kérdést: Ki 
írta? Mikor írta? Hol írta? Milyen írói szándék vezette? Honnan tudta, am it 
leírt? Milyen forrásokat használt az írásnál? stb., stb.

A 18. század elején még csak egy-egy hang szólalt fel ilyen értelemben, de 
azután hangos kórussá erősödött sok-sok hang, s uniszónóban zengte: „A Bib
liát emberek írták, tehát emberi könyv. E zért nem is lehet másképpen ol
vasni és m egérteni, s nem lehet m ás m ódszerrel magyarázni, m int minden 
más emberi könyvet is.”

Ennek a tudományos vizsgálatnak m inden eszközzel ellenállt és azt m in
den módon elutasította, visszautasította az ortodoxia a verbális inspiratio- 
tanhoz ragaszkodva, m ert úgy tarto tta  és azt hitte, hogy a Biblia valami vé
dett sziget, am it nem nyaldoshatnak körül a kor és a korszellem hullám á
nak árjai; vagy olyan várkastély, aminek kerítése mellett elfúj a korszellem 
szélvihara, de a kerítésen belül levél se rezdül tőle.

Hogy pedig elutasíthassa a Bibliára irányuló  tudományos kritikai vizsgá
latot és ellenállhasson annak, ahhoz szükséges volt hinni és elfogadtatni, 
hogy hibátlan, tévedésmentes, tökéletes és mindenestől isteni mű a Biblia. 
Azaz m inden m egtörtént és úgy történ t, ahogyan benne írva van. A hitet 
és a tan ítást a benne kijelentettekhez kell igazítani. A m agatartásnak a 
benne előírtat kell követni. Különbözőségeket, még kevésbé ellentmondáso
kat fel sem szabad tételezni benne, hiszen a m indenestől isteni volta a Biblia 
teljesen egységes voltának is garanciája. Ha ebben csak egyetlen ponton is 
engedmény történnék, ha egyetlen ponton is érvényesülhetne a kritika és 
felüthetné fejét a kétely, akkor az egész lebom lana és felfejtödnék, m int a 
kötés vagy a horgolás, és nem  lehetne m egállni vele, és végül semmi sem 
m aradna, am iben bizonyosak lehetnénk.

Vannak, s nem is kevesen, sőt talán m anapság növekvő számban, akik ez
zel a verbális inspiratio-tanban kifejeződő h itte l és biblicista fundam enta
lista módon ta rtják  a kezükben és olvassák a Bibliát, és m ásképpen nem is 
tudják. Ez az ő szívük joga, ahogyan ezt m anapság mondani szokták. De az 
m ár nem magánügy, hanem közügy, m inden keresztény hívőnek és az egész 
egyháznak az ügye, ha m indenkit ilyen h itre  és ilyen bibliakezelésre való 
megtérésre szólítanak fel, és ez üdvösség-kárhozat, igaz h it és eretnekség 
közötti választóvonal a szemükben. Ehhez hasonló kérdésben írja egy kor
társ német evangélikus teológus, hogy a hindu fakírnak magánügye, hogy 
szöges ágyon fekve tölti az életét, de az m ár közügy, ha m indenkit ilyenen 
feküdni kényszerítene.

M ert viszont vannak és szintén nem kevesen, akik ilyen biblicista-funda- 
mentalista h itte l nem tudják és nem akarják  olvasni a Bibliát, és ezért nem
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is veszik a kezükbe, mivel ennek az elvárásnak nem tudnak eleget tenni.
M egtudják-e és m egtudhatják-e ezek az emberek, hogy Jézus Krisztus, aki 

a kereszténység, a keresztény hit egyetlen m értéke és mérvadója, nem ke
zelte abszolútum ként és kritikátlanul a Bibliát? M egtudják-e és m egtudhat
ják-e ezek az emberek, hogy a Názáreti Jézus a mózesi törvénnyel szem
ben ju tta tta  érvényre az Isten akaratát? M egtudják-e és m egtudhatják-e 
ezek az emberek, hogy Jézus Krisztus szándékosan és dem onstratív módon 
törte meg a Tóra parancsait, amelyek a szombati nyugalom ra vonatkoztak, 
éspedig azzal az indokolással, hogy Isten nem ta r t sabbáthot, nyugalom nap
ját, hanem  mindig, s m ind ez ideig m unkálkodik, dolgozik, és ezért ő, Jézus 
is, szombaton is!?

M egtudják-e és m egtudhatják-e ezek az emberek, hogy Isten az egyetlen, 
ak it teljes szívével, egész énjével el kell fogadnia az embernek, őt tisztelni, 
őt imádni? S a Biblia, bár Istenről tanúskodik, de Istennel nem azonosít
ható, és hozzá hasonlóan nem tisztelhető? És hogy a Biblia nem is igényli 
ezt a tekintélyt m agának? M egtudják-e és m egtudhatják-e ezek az emberek, 
akik a Bibliát biblicista és fundam entalista módon nem tudják  és nem ak ar
ják olvasni, hogy isteni tekintélyt, m indentudást, m indenbe beleavatottsá- 
got, Istentől sugalltságot csak az ún. apokaliptikus iratok igényeltek m a
guknak? S a számos és számtalan ilyen ira t közül csak kettő — Dániel 
könyve és a Jelenések könyve — kerü lt bele a Bibliába, és ez a kettő  is 
csak nehezen, és alig-alig, m ert a zsidó írástudók és a keresztény teológusok 
is valószínűleg jól lá tták , hogy milyen problémás az ilyen abszolút tek in 
tély igénylése és a közvetlen kinyilatkoztatásra való hivatkozás.

M egtudják-e és m egtudhatják-e ezek az emberek, hogy a kereszténység
ben az egyetlen abszolút mérce és norm a Jézus Krisztus saját szava? Az Üj- 
testam entűm ön belül is! Az Ü jtestam entum on belül különbség van Jézus 
szava és Pálé között. Ezt maga Pál írja : ,,.. . nem én parancsolom, hanem  az 
Ür . .  .” ; ..  én mondom, nem az Űr . . „. ..  nincs rendelkezésem az Űrtől,
de tanácsot adok . .  .” (lK or 7,10.12.25).

M egtudják-e és m egtudhatják-e azok az emberek, akik biblicista-funda- 
m entalista módon nem tudják és nem  akarják olvasni a Bibliát, hogy mi
ként hagyományozták Jézus szavait és a róla szóló tö rténeti anyagot, hogy 
hogyan formálódott még íratlan, szóhagyomány form ájában abban a v itá
ban, amely a keresztény gyülekezet és a zsidók zsinagógája között folyt, 
hogy hogyan aktualizálódott és konkretizálódott a pillanatnyi szituáció ki
hívásában „üzenetté” válva?

Nem úgy van-e, hogy a protestáns prédikáció és tanítás valam iképpen fun
dam entalista bibliaszemléletet áraszt magából, sugall és indukál, azaz azt, 
hogy mindenestől és szóról szóra Istentől származik a Biblia? így azután a 
m egkonfirm ált evangélikus gimnazista a  Prédikátor könyvét vagy Eszter 
könyvét olvasva megjegyzi: Csodálkozom és nem is értem, hogy ilyesmi is 
benne lehet a Bibliában.

Tudom, hogy nem lesz mindenki boldog attól, hogy a tudományos ku ta
tások eredményeit és a történeti valóságot m egtudja a Bibliáról. És nem  is 
fogja m agát könnyebb helyzetben érezni, m int korábban. És az is lehet, hogy 
éppen ettől fordul a biblicista-fundam entalista hithez és közelítésmódhoz.

De mégis ez volna a becsületes eljárás az egyház részéről ma, ha feltárná 
és felkínálná a Bibliára vonatkozó ism ereteket, a Biblia keletkezésével és ér
telmezésével kapcsolatos problémákat. Ha az ilyen ism eretek közérthető for-
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mában, szóban és írásban hozzáférhetőek lennének m indenki számára. Ha 
legalább manapság úgy tanítanánk s nevelnénk a gyermekeket és a fiatalo
kat, hogy nem  titkolnánk el előlük: szüntelenül küszködve keresi az ember 
az isteni és a krisztusi igazságot, s nincs az sehol sem „csupán felmelegítést 
igényelve tálalásra készen” adva. S ha nem titkolnánk, hogy ettől a kere
séstől és küzdelemtől ők sem lesznek megkímélve.

A Biblia nem a keresztény hit m enetrendje, amelyben szilárdan lerögzí
tett sínpárhoz kötve van megadva az üdvösség útvonala. Tengeri térképhez 
lehet inkább hasonlítani a Bibliát, amelyen jelölve vannak a menetirányok, 
de széles és tágas területen, hogy m aradjon szabad hely az apálynak s szél
járásnak megfelelő egyéni navigáláshoz. Mégis talán  leginkább hajónapló
ként kellene kézbe venni a Bibliát, m in t amibe a korábbi hajósok feljegyez
ték helyzetüket, megfigyeléseiket, élm ényeiket és tapasztalataikat, nem azért, 
hogy azokat mások szó szerint u tánuk csinálják és ismételjék, hanem azért, 
m ert m indenkinek jó és hasznos olvasni azt, különösképpen is azoknak, akik 
Isten nyom át keresik, hogy találkozzanak vele.

Taizéi imádságok

Isten, Istenünk,
Te mindig itt  vagy köztünk, 
a Te akaratod nem az ínség és a nyomorúság, 
hanem a könnyű szívű öröm.
Te együtt szenvedsz mindenkivel, 
aki csak szenved a földön.
M agadra vállalod azokat a terheket, 
amelyeket átengedünk neked.
Te sietsz m indenütt elénk,
Te fogadsz minden testvéri ajtónyitásban.
Aki elfogadja meghívásodat, 
annak belső tekintete előtt fölsejlik 
— saját kuszaságainak tú lpartján  — 
a megdicsőült, föltám adt Krisztus valósága.

Föltám adt Urunk!
Te alázatosan mellénkszegődsz
anélkül, hogy ránk erőltetnéd magadat.
Velünk vagy,
fölajánlod bizalmadat
és nem hagysz el senkit soha,
akkor sem,
amikor legbensőnkben 
fölüvölt a magány.



KERESZTURY DEZSŐ

Elköszönőben Mag

Elköszönök, jó emlékek 
megőrzik arcomat: 
a múlásból kiléphet 
egy-egy derm edt pillanat, 
melyek hosszú, sűrű élet 
föl villanásai csak.

Ne vegyétek rossz néven, 
ki sírva fakadok: 
topogok béna-sötétben, 
sáppadnak a csillagok, 
emlékké foszlik az Éden, 
az angyal elhagyott.

De jö tt helyette másik, 
száz szorgos keze nőtt 
ápolja mi egyre vásik, 
a morzsálódó erőt, 
elkísér mindhalálig, 
ha élek: szíve előtt.

Vele bénán is könnyebb itt, 
lelkem vele van teli, 
kora reggeltől napestig 
életem ő élteti;
ha szemem könnyek fü rösz tik : 
a hála könnyei.

A magban benn a csíra, 
csírában a gyökér, az ág: 
a génekben m eg van írva, 
hogyan nő fű, fa, virág.

De mi írja elő az évszak, 
földkorszak törvényét? Mi 
vagy ki: hitünk is épp csak 
óhajtva sejtheti.

Ki, mi szabja meg, mikor jön 
el értem a kaszás? 
mi követ itt a földön: 
új szó vagy hallgatás?

1990.



FABINY TIBOR

Zsinat előtt

A történelem  viharaiban m egtépázott Kárpát-m edencében ritkán  adatott meg 
evangélikus egyházunknak a törvényalkotó zsinattartás lehetősége. A lu theri 
reform ációt követő első konventek „synodus” nevet is viseltek ugyan, de 
azok fő tárgya az Ágostai Hitvallás szellemének, a tiszta evangéliumi tan í
tás tételes megfogalmazásának a gondja volt. Erdőd, Eperjes vagy Medgyes 
partikuláris zsinati gyűlései u tán Thurzó György és Szaniszló nádorok véd
nöksége alatt a XVII. század elején Zsolna, Szepesváralja és Sempte váro
sai adtak helyet az első alkotmányozó szinódusainknak. Ezeket csaknem száz 
év u tán  követte a Rákóczi-kor „forradalm i zsinata” Rózsahegyen, ám a csá
szári önkény utóbb ennek végzéseit megsemmisítette.

Országos jellegű, a Magyar Királyság egészének evangélikusságát egysé
gesen megszervezni szándékozó zsinatra 200 évvel ezelőtt, 1791-ben kerü lt 
sor a pesti Vármegyeházán. Sok v ita közben született kánonai azonban a 
századforduló feszült politikai légkörében végül nem nyertek szentesítést.

Őseink ezt a tényt úgy kívánták ellensúlyozni, hogy a kánonokat „U tasítá
sok” címén — belkormányzati szabadságukkal élve —, kötelező közgyűlési 
határozatokká változtatták át. Székács József püspök is így korm ányzott a 
Bányai Egyházkerületben, a kerületi közgyűlések által szentesített és 1871- 
ben kihirdetett, ma is megszívlelhető „Bányakerületi U tasítások” című ká
nonaival.

így kerü lt sor hosszú előkészítés u tán  1891-ben a  budapesti Deák téri is
kola dísztermében a rra  az első alkotmányozó zsinatra, amely 1894-ben ki
rályi szentesítést is nyert, és amely ilyen minőségben a Kárpát-m edence evan- 
gélikusságának első, és egyben utolsó szinódusa is lett.

Csonka hazánkban azután két világégés között az 1934/37-es zsinat alko
to tt volna — alapos jogászi és teológiai szakértelemmel — m aradandó tö r
vényeket, ám alig egy évtized u tán  ezeket is elsodorta a történelem  újabb 
vihara.

* * *

A m ögöttünk lévő négy évtized diktatórikus egyházpolitikájának légköré
ben ránk  kényszerített zsinatok (1948, 1952/53 és 1966) nem rendelkeznek 
legitimitással mai, a parlam enti demokrácia által biztosított szabad egyházi 
helyzetünkben. Ezért vált szükségessé új törvényalkotó zsinat összehívása. 
Ezt még a politikai erjedés korszakának végén Nagy Gyula püspök-elnök he
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lyezte kilátásba, amikor 1988-ban az Országos Presbitérium ban bejelentette 
a zsinattartás tervét.

Hároméves kötetlen — meglehetősen heves — viták során az egyházme
gyék többségében életre h ívott zsinat-előkészítő bizottságok vették kezükbe 
a sok oldalról beérkező javaslatok tárgyalását. Az Országos Egyházi Iroda 
által összegezett beadványokkal és azok rendszerezésével napjainkban h á 
rom szakbizottság foglalkozik.

Az evangélikus közvéleményt e vonatkozásban ma különösen két problé
m akör foglalkoztatja.

Jelölés és választás
Egyházi törvényeink értelmében a zsinatnak a hivatalból való tagokon kí
vül választott tagjai vannak. A zsinat legitim itását és h itelét az biztosíthatja, 
ha a tagokat nem előre elkészített, központi lista alapján, hanem a tö rvény
ben előírt négy fórum m indegyikén titkos szavazással választják meg. E négy 
fórum  az egyházmegyei, az egyházkerületi, az országos közgyűlés, valam int 
a Teológiai Akadémia tanári karának ülése.

Az elmúlt évtizedek tapasztalataiból adódó — sokszor jogos — bizalm at
lanságnak azonban még ezen felül is elejét kell venni. B ár m ár a titkos v á
lasztás is egyfajta garancia egy „lefutott mérkőzés” m egakadályozására, az 
mégis a választást megelőző jelölések teljes szabadságával válik igazán le
gálissá.

Ennek az igénynek elsősorban a radikális m egújulást követelő közösségek 
és egyének adnak hangot. A négy évtizedes püspöki szigor ellenhatásaként 
most, a demokrácia szabad levegőjében a teológiai pluralizm us — olykor 
partta lan  — szabadsága is érvényesül. Több csoportosulás lép fel annak igé
nyével, hogy koncepciója a zsinaton hangot kapjon és érvényre jusson.

Nem lesz tehát közömbös az egyház jövője szempontjából, hogy m ilyen 
összetételű zsinat fogalmazza m ajd meg a M agyarországi Evangélikus Egy
ház XXI. századi alkotm ányát és szabja meg életrendjét.

A zsinati tagokra és póttagokra történő jelölések alapján a jelenleg még 
érvényben lévő 1966-os törvények előírása szerinti négy em lített fórum on 
történnek tehát a választások. Problém át okoz, hogy ezek a törvénycikkek 
még nem teszik lehetővé sem egyházi iskolák, sem egyesületek képviselői
nek a választását. Módosítást pedig törvényerejű rendelettel sem lehet vég
rehajtani, m ert a törvények m egváltoztatására és új választási törvények al
kotására csak a zsinat jogosult.

Ezért elhangzott olyan egyházmegyei javaslat is, hogy a zsinat m ind járt 
megalakulása u tán  új választási törvényt alkosson, m ajd mondja ki önmaga 
feloszlatását és az új zsinatot az új törvény alapján hívja majd össze az or
szágos egyházi felügyelő.

Üj javaslatok
Az elmúlt év végéig a zsinat-előkészítő bizottságoktól vagy egyénektől be
érkezett javaslatok bőséges anyagot és sokirányú m unkát szolgáltatnak a 
június 8-i kezdettel m eghirdetett 1991. évi törvényalkotó zsinatnak.

Alapvető kérdésnek ígérkezik az egyház és az egyháztagság m eghatáro
zása. Az elm últ évtizedek sajátos hazai vonása volt, hogy — ellentétben pl. 
a német gyakorlattal —, csak a legritkább esetben „léptek ki” az egyházból 
azok a személyek, akik akár ideológiai megfontolásból, akár politikai kény
szer hatása a la tt vonultak vissza az egyháztól. Ily módon egyházstatisztikai,
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anyagi, erkölcsi és jogbizonytalanság keletkezett. Ennek m egnyugtató ren
dezése elsőrendű feladata lesz a zsinatnak —, de egyben az egész magyar 
társadalom nak is.

Figyelembe véve, hogy az egyházat nem individuum ok, hanem  gyülekeze
tek alkotják (Mt 18,20), azon belül pedig az evangélikus egyházhoz való ta r
tozás tudata a döntő, elképzelhető volna egy ilyen megfogalmazású javaslat 
elfogadása: „A M agyarországi Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház a Ma
gyarországon működő evangélikus gyülekezetek közössége, amelyhez minden 
olyan megkeresztelt lakos tartozik, aki evangélikusnak vallja magát, illetve 
az ilyen szülő m egkeresztelt gyermeke.”

Az elm últ évtizedek szomorú tapasztalata, hogy az 1966-os Egyházi Tör
vényeket sok esetben hatalm i célok érdekében igyekeztek alkalmazni. Nem 
tartha tó  fenn többé az az állapot, am ely nem biztosította az egyházi igazság
szolgáltatás függetlenségét az egyházi és világi felsőbbségtől. Ezért elsőrendű 
feladat lesz a törvényhozó, végrehajtó és a bírói funkciók szétválasztása.

Sok jogos és jogtalan kritika éri napjainkban az egyházi hierarchiát. A zsi
nat által alkotandó törvényben kifejezésre kell ju tta tn i, hogy az esperesi, fő
titkári, professzori vagy püspöki tiszt nem  egyéb, m int az ugyanegy lelkészi 
szolgálatnak az elágaztatása. Hangsúlyozni kell azt is, am it idősb Pröhle 
Károly így fogalmazott meg A hit világa című dogm atikájában (Győr, 1948. 
291.): „Az egyházi hivatal, m int a kegyelmi eszközökkel való szolgálat hiva
tala az egyházban és a saját keretén belül sem ad helyet hierarchikus foko
zatoknak”. Ezért a lelkészi szolgálat témakörében  világosan meg kell fogal
mazni, hogy az egyház különböző fokú és jellegű lelkészi tisztségei az egy
séges lelkészi szolgálat elágazásai.

Ugyanakkor az új követelményeknek és lehetőségeknek megfelelően szük
séges törvényt alkotni a nem  lelkészek egyházi szolgálata ügyében is. Bizto
sítanunk kell a laikus gyülekezeti m unkások törvényes szolgálatba állításá
nak a lehetőségeit. Ebbe a kategóriába tartoznak a levelező teológiai tanfo
lyam ot végzettek, a közülük kikerülő „gyülekezeti m unkatársak”, a hitok
tatók, a gyermekbibliafkör-vezetők, az ifjúsági munkásak, a kántorok, a dia
kónusok és a diakonisszák is.

Fontos, hogy Az egyház szeretetszolgálatáról szóló eddigi IV. törvény alap
elvei között külön paragrafusban szerepeljen az intézm ényes szeretetm unka  
fogalma és nyerjen em lítést a diakónusok vagy diakonisszák képzése is. 
A Diakóniai Tanácsban a most létesülő anyaházak képviseletét és általában 
minden m unkakörben megfelelő szakemberek beállítását is biztosítani kell.

Kiemelt fontosságúnak ígérkezik a püspöki és felügyelői tisztségek újra
fogalmazása és körülhatárolása. Egyházunk törvényalkotásának meg kell te
rem tenie azokat a biztosítékokat, amelyek gátat vethetnek a tisztek elhatal
masodásának. Általános a nézet bizonyos időbeli korlát elrendelésének szük
ségéről —, talán úgy, hogy e tisztségeket is hat (vagy egyes megfontolások 
alapján nyolc) évre válasszák. Az országos elnökség számában és sorrendjé
ben is meg kell állapodni a zsinaton.

Végül, de nem utolsósorban: m ár az előkészületek során is egyre gyako
ribb hangot kapott az az igény, hogy a zsinaton a területi rendezés reformja  
is bekövetkezzék. Az érdekcsoportok részéről e téren csapnak össze legszen
vedélyesebben a nyílt vagy burkolt igények. E sorokkal m ost igyekezzünk 
pártállástól függetlenül, obejtíven szembenézni a tényekkel.

A hazai evangélikus egyház mintegy kétszáz éven át négy egyházkerüle
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té t foglalt magába. Ez azonban másfél századon keresztül az egész K árpát
medencét jelentette. A jelen század elején 1 300 000 egyháztagot számláló 
lutheranizm us mai hazánkban alig több 300 000 léleknél!

Nyomós érv, hogy ilyen kis közösségnek aligha kellene négy püspökségre 
oszlania. De az is igaz, hogy nem  volna helyes hosszú távon csak a főváros
ból kormányozni az egyházat, hiszen a  pásztornak közel kell lennie a nyáj
hoz.

Ugyanakkor alaposan fel kell m érni és figyelembe kell venni a települé
sek jelen és várható  lélekszámút, fejlődését vagy sorvadását, a vasúti és ú t
viszonyokat s az összeköttetések hálózatát. E tárgyi tényezők mellé já ru l
nak azután a személyi feltételek és az alkalm asság kérdései.

Akárhogyan alakuljon is a zsinat u tán  az egyházikerületek és egyházme
gyék száma, két fontos tényezőt fokozottan figyelembe kell vennie a jövő 
nemzedéknek. Az egyik a vezető tisztségek lelkipásztori jellegének a priori
tása. A m últ egyházi vezetői közül azokat őrizte meg jó emlékezetében az 
utókor, akik egyben jó pásztorok is voltak.

A közelmúlt sokak által igazolt tapasztalata és — talán még nem késő — 
tanulsága arra  irányul, hogy a vezetőség m ellett álljon egy hivatalos tanács
adó testület. A kár konzisztórium, akár konvent, püspöki tanács, szuperin- 
tendencia vagy főesperesség lesz is a neve: töltse be úgy feladatát, hogy a 
püspökök és felügyelők a  velük való állandó konzultáció alapján tehessenek 
javaslatokat vagy hozhassanak döntéseket.

Végül a közigazgatás m inden területén érvényesülnie kell a zsinat során 
érvényre ju tó  alapelvnek, hogy a közgyűlések vagy a presbitérium ok  kap- 
ják-e meg a végső döntések jogát.

1991. február 25.

Taikéi imádság

Föltám adt Krisztus,
rád várakozni az éjszaka békéjében,
a nappal csöndjében,
a terem tés szépségében éppúgy,
m int a nagy belső küzdelm ek óráiban,
annyi, m int veled imádkozni.
Egyszer csak virágba borítod sivatagjainkat 
és fölvezetsz a Színeváltozás hegyére.
Saját színeváltozásunk pedig,
a bennünk végbemenő átváltozás
m ár e földön kezdete föltám adásunknak veled.
Boldogok a zarándokok,
akik erejüket alázatos imádságból m erítve
ú jra  meg ú jra  feléd fordulnak.
E zarándokok előtt még a Siralom völgyében is forrás fakad.



FRIED ISTVÁN

Három nemzetiségű gyülekezet ünnepe
Adalékok a reformkori nemzetiségi kérdéshez

A mai változó magyar világunkban tanulságos lehet történelm ünk olyan pár
huzamaira figyelnünk, amikor a mai kérdésekhez hasonlók megválaszolására 
te ttek  kísérletet. A reform kor politikai, szellemi mozgásai például szolgál
hatnak egyházi és világi közéletünk tisztulására a nem zetiségek együttélése  
tekintetében is. Szerzőnk ezúttal egy kultúrtörténetileg nevezetes esem ény
sort idéz fel 1837-ből. A  békés együttélés deklarációján túli tényleges lépé
sek továbbgondolása többek között az olvasóra van bízva.

1837: Pest-Buda történetében jelentős évszám. Közel ötven esztendős fá ra
dozás és reménytelennek tetsző küzdelem után, augusztusban végre megnyí
lik a pesti Magyar Színház. Tiszteletére számos nyelven írt versekből álló 
kötetet tervez Jankovich Miklós. A szlovák poéták m egnyerését Sárkány 
Sámuel pilisi, evangélikus lelkészre bízza, aki ekkoriban a Pest megyei espe- 
resség dékánjaként végzi (könnyűnek aligha nevezhető szolgálatát. Sárkány 
Jankovich'hoz küldött válaszlevelében a rra  kéri a mecénáskodó gyűjtőt, hogy 
Pest megyei lelkészeket felszólító körira tá t továbbítsa Kollár János, a szlo
vákok és általában szlávok ügyéért m indig te ttre  kész pesti lelkésznek, ő 
majd Rákoskeresztúrra ju tta tja  el, onnan Cinkotára m ajd  Csornádra. (Pavel 
Jakubovic cinkotai lelkész valóban m egírta köszöntőjét.) A rra valószínűleg 
Sárkány Sámuel sem gondolt, hogy a szlávok irodalmi kölcsönösségének esz
m éjét röpiratban közrebocsátó lelkész maga is beáll a m agyar művelődés e 
fontos intézm ényét ünneplők sorába. Csupán úgy vélte, hogy közvetítőként 
szám íthat a vele sok tek in tetben  egyet nem értő (nem érthető) Kollárra. Sár
kány ugyanis a magyarosodásnak volt tüzetes híve: az Országos Széchényi 
K önyvtár K ézirattára két levelét is őrzi, ezekben H orvát István történész
nek számol be: milyen eredm énnyel m unkálkodott azon, hogy a túlnyomó- 
részt szlovákok lakta falvak evangélikusait megnyerje a m agyar nyelv ügyé
nek, s m ennyire vitte m ár a m agyar nyelv használatában végzett tevékeny
ségével. Ezúttal azonban szlovákokat lelkesít szlovák költem ények írására, 
illetve (amint azt a Jankovich-hagyatékból m egtudjuk) a versek a szlovák 
evangélikusok használta nyelven, a biblikus cseh nyelven készültek el. (Kol
lártól a hagyatékban nem  leltünk e fen t megnevezett tárgyról verset.) 
A pesti M agyar Színház megnyitása egyben a m agyar intézm ényrendszer ki
épülésének fontos állomása, a valódi fővárossá, kulturális központtá fejlő
déshez vezető úton jelentős lépés előre. M ár csak azért is, m ert a nemzeti 
törekvéseket megosztó társadalm i és bizonyos m értékben vallási különbsé
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gek a színházszervezés, majd a színházlátogatás hazafias gesztusában elmo
sódhattak. A m agyar színházi mozgalmak kezdetén is ott leljük a magyar 
protestánsokat, a Rádayakat, Kárm án Józsefet, illetve Podmaniczky Józse
fet és Sohedius Lajost, nem is szólva Kazinczy Ferencről és a Prónayakról. 
Közülük a Podmaniczkyak, a Prónayak és Schedius Lajos később is számot
tevő szerephez ju to ttak  a pest-budai kulturális életben. Tevékenységük köre 
részben az egyház keretében belül alakult ki (például az iskolaügyben, a m o
dernebb pedagógiai elvek közvetítésében), részben az egyházzal összefüggő 
terület jellegénél fogva a fővárossá fejlődni készülő Pest-Buda társasági és 
művészeti hétköznapjainak szervezésében. Hozzá kell tennem, hogy szerve
zetileg Pesten egy evangélikus egyházközség működött.

Egyházi és fővárosi mozgalmak szorosan függtek össze egymással: nem 
csak oly látványosan, m int az evangélikus iskolai hálózat kiépülésének fo
lyam atában, a például szolgáló Schedius-féle tantervek meggyökereztetésé
ben, hanem  az evangélikus egyházon belül is m indinkább jelentkeztek azok 
a kérdések, amelyek majd a fővárosi és általában a nemzeti-nemzetiesedést 
sürgető m ozgalmakat egymás ellen fordították. Nyilvánvaló, hogy Pest-Bu
dán az evangélikusok többsége a nem m agyarok közül került ki. A szlovákok 
számottevő utánpótlást kaptak az ország északi megyéiből: sokan jö ttek  
Pestre, mivel itt m űködött az egyetem, itt biztosított elhelyezkedést például 
a Helytartótanács, amelynek szakképzett tisztviselőkre volt szüksége, és ál
talában itt ju to tt kulturális lehetőséghez az az igényesebb értelmiségi ré 
teg, amely érdekei érvényesítésére m egtalálhatta a vele hasonló gondolko
dású társakat. A szlovákok a Pesthez közeli falvakból is szám íthattak be
vándorlókra (e falvak egyike-másika éppen Podmaniczky- vagy Prónay-bir- 
tok volt). Am ikor 1819-ben Kollár szolgálatba lépett, szlovákok és ném etek 
(s a kevés m agyar ajkú) között még nem  csapott m agasra am a ellentét, ké
sőbb ellenségeskedés lángja, amely az önálló szlovák egyházközség k ialak í
tásán fáradozó Kollár szervező m unkája nyom án m ár az 1820-as évektől 
kezdve sok gondot okozott a hívőknek és a vezetőknek. Kollár körül ham ar 
szerveződött meg egy számban nem, de hatókörben jelentős értelmiségi cso
port, amely ugyan különféle világnézetű emberekből állt, de amely Pesten 
akarta megvalósítani a szlovákok kulturális központját. M egszületett k ö rük 
ben a terv, hogy a pesti egyetemre szláv kated rát kérvényezzenek, a Hely
tartótanácsban karrierjé t építő M artin H am ulják vállalta, hogy létrehozza 
A szlovák nyelv és irodalom barátainak körét, kiadói tevékenységbe kezd, 
és ennek keretén belül publikálták a Zora (Hajnal) című almanachot (végül 
négy kö te t jelent meg az 1830-as években), illetve a szlovák iskolaügyet, va
lam int a többi szláv nép újságíróival, tudósítóival ápolandó kapcsolatot szün
telenül napirenden tartják . A szláv nyelvű istentiszteletek, temetések, ün 
nepségek ügye nem egyszer v ihart kavart, Kollár olykor még arra is gon
dolt, hogy a ném et ajkúak túlsúlya ellenében a m agyar ajkúakkal szövetke
zik. A pesti evangélikus egyházban K ollár körül botrányos jelenetekre is sor 
került, Kollár lemondással fenyegetőzött, de mindig m aradt, még akkor is, 
am ikor ta lán  számára kedvezőbb helyre hívták. Tudta, hogy Pest-Buda visz- 
szavonhatatlanul központtá fejlődik, innen mégis jobban figyelheti M agyar- 
ország és a környező országok szláv vonatkozású történéseit, m int egy észak
magyarországi kisvárosból. Más kérdés, hogy a Kollárral szövetkező, a  pesti 
egyházban szerepet játszó, szlovák szárm azású hívek közül jó néhányan leg
alább olyan fontos szerepet játszottak a főváros társadalm i életében, m int
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az önálló szlovák egyházközség m egalapítását célzó m unkában. Például Szu- 
hány M árton jó nevű, keresett orvos lett, m agyar folyóiratok m unkatársa, 
O ttm ayer Antal az 1832—33-as esztendőkben a jogi k ar dékánja volt, de cen
zori szerepet is betöltött. M indketten szlovákul szépirodalmi m űveket alko t
tak, tehát szlovák írók voltak.

A megnevezettek és m ind a többiek, akik szlovák anyanyelvűket őrizve- 
ápolva vettek részt a pesti egyházközség m unkájában, Kollár körül tevé
kenykedve, anyagot adva készülő szlovák népdalgyűjtem ényének, szervezve 
a szlovákokat a túlsúlyban lévő németek ellen: valójában (mint maga Kollár 
is), több nyelvűek voltak, a szlovákon kívül irtak-beszéltek-vitatkoztak n é
metül és magyarul, nem pusztán hivatalos ügyeiket intézték így (mivel azt 
még nagyrészt latinul kellett), hanem  szoros, olykor baráti-m unkatársi kap 
csolatban álltak Pest-Buda m agyar és ném et ajkú polgáraival. Kollár tevé
kenységének jelentős hányada a soknyelvű Pest-Budán, nem zeti mozgalmak 
kereszttüzében, vitáik, félreértések, küzdelmek, vádak és barátságok fény- 
árnyjátékában fejlődött-alakult. Tám adott és védekezett maga is, többen 
m egsértették, de ő maga sértésekkel sosem m aradt adós.

A nevezetes esztendőben, 1837-ben aztán liptószentmiklósi m eghívást k a 
pott. A m ájus 17-i kisgyűlés kérte a költő-lelkészt, ne m enjen el. Küldöttség 
hívta a kisgyűlésre, ahol kisvártatva m egjelent Kollár. A jegyzőkönyv — 
magyarul —, így örökítette meg szavait:

„Hogy ő soha a világi hasznokat és előmeneteleket oly nagyra nem be
csülte, hogy azok egyedül lehetnének hivatala elhagyására elegendő okai, s 
vagy azért is hozzápártolván az itteni állapotjához attól örömest megválni 
sem kíván, sőt látván újonnan Hallgatóinak eránta való bizodalm át és sze- 
retetét, melyet eddig is m indenkor legfőbb világi jutalm azásának ta rto tt és 
tartani fog, kész légyen bármely fényes meghívásokat is ezeknek u tána tenni, 
s ezeknél fogva tehát kívánna ezentúl is a Hívei között és Ecclesiánknál 
megmaradni, remélvén állhatatosan, hogy a jó Istennek kegyes gondviselése 
az éltének m ár hanyatló alkonyában is ötét szent m alasztjával m egáldani és 
hivatala folytatásában erősíteni fogja, s hogy ő ezentúl is legfőbb köteles
ségének fogja esmérni, hogy nemcsak a becses és buzgón szeretett hallga
tóinak, hanem  az egész nagy érdemű Ecclesiának is közbizodalmát és szere- 
tetét magáévá tehesse.”

Pedig ekkor m ár nem csak tervként élt a gondolat, hogy a ném et és a szláv 
nyelvű lelkész mellé egy kifejezetten m agyart válasszanak, hiszen a terv m ár 
1835-ben megszületett; nyilván nem  Kollár tud ta nélkül; a kiszemelt Székács 
József 1836. február 2-án próbaszónoklat jellegével bíró beszédet tarto tt, és 
beiktatására 1837-ben, az egyházközség fennállásának ötvenedik évfordulója  
alkalmából ta rto tt ünnepi istentiszteleten került sor, m iután a választás 1837. 
június 11-én m egtörtént.

Hogy Kollár nem rajongott túlságosan azért, hogy im m ár a m agyar ajkú 
hívek is lelkészhez ju to ttak , valószínű. Érzéseit azonban az is befolyásol
hatta, hogy közismert volt a m egválasztott fiatalem berről: gyerm ekkorában 
tanu lt meg szlovákul olyannyira, hogy jól beszélt, majd karlócai nevelőskö- 
dése alatt elsajátította a szerb nyelvet, kötetnyit fordított az európai hírűvé 
vált szerb népdalokból, és m unkája során m egismerkedett az akkor Újvidé
ken tanárkodé Pavel Jozef Safárikkal, a kitűnő szlavistával, aki Kollárhoz 
hasonlóan egyforma erővel hirdette a szlovákok nemzeti jogait és az össz- 
szláv gondolatot, Székács Józsefet szerb népdalfordításai népszerűvé tették
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a szláv világban, neve jól csengett a pesti szerbek között is. A lapszerkesztő, 
Teodor Pavlovié egyként volt Kollárnak és Székácsnak jó ismerőse. Term é
szetesen Székács is, Kollár is ugyanabban a házban laktak, és számos a lk a
lommal találkoztak, s nemcsak lelkészi szolgálataik elvégzésekor (1839-ben 
például Prónay Sándor tem etésén Kollár német, Székács m agyar nyelvű be
szédet mondott). Székács szerb népdalfordításaihoz számottévő mennyiségű 
jegyzetet, magyarázó szöveget készített, ezek egyike elismerőleg hivatkozik 
Kollár szlovák népdalgyűjtem ényére. S b á r érdekeik keresztezték egymást, 
Kollár ugyanis a szlovákok, Székács a m agyarok érdekeit képviselte, a m un
katársi viszony végig korrektnek minősíthető.

Az 1837-es ünnepségsorozat egyébként is a m últ idézésével kezdődött. 
1787-ig Pest evangélikusainak C inkotára kellett mennie, ha hitük szerint 
akarták  Istent tisztelni, s a II. József által hozott türelm i rendelet 1787. no
vem ber 11-étől éreztette különleges hatásá t, mikortól M olnár János m eg
kezdte pesti szolgálatát. Eleinte a lelkészi lakban, 1799-től a templomépítés 
lendületével, 1811. június 2-ától az e napon felszentelt tem plomban h irdette  
Isten igéjét. S a hívők száma a félénk 50-ről mintegy 5000-re gyarapodott az 
évtizedek folyamán. 1837 novem berére három ra nőtt a lelkészek száma (1819- 
től kezdve volt kettő), s a hírlapi tudósítások, a  ném et és a m agyar nyel
vűek egyként, számottévő társadalm i (és nem  csupán egyházi) eseményként 
adták tud tu l a történteket. A Jelenkor november 4-i számában jelenti be a 
m agyar ajkúak kettős ünnepségét, a jubileum ot és Székács József b e ik ta tá 
sát, a november 15-i szám lapjairól értesülünk, m iszerint a „szláv ajkúak 
nov. 5-én de. tarto tták  ( . . . ) ” jubileum i megemlékezésüket, „épületes szónok- 
jok Szeberiny János bányakerületi su p erin ten d ed  ú r” volt. November 11-én 
a  magyarok, november 12-én a ném et ajkúak emlékeztek. „Mind a ’ három 
felekezet külön helyeken lakom át ta r to tt  — így a Jelenkor újságírója —, 
m ellyekre m eghívatott nyelv-különbség nélkül m inden elébbkelő tag ’s m in- 
denikben az egyetértés, a ’ szoros együttartás voltak a jelszavak.” A Verei
nigte Ofner-Pester Zeitung  1837. novem ber 2., nov. 9., nov. 16. nap ján  meg
jelen tetett számaiban számol be a szlovákok, a ném etek és a m agyarok ün
nepségéről, további neveket és részleteket hozva, tud tu l adva, hogy a pozso
nyi hívők is elküldték képviselőiket, valam int azt, hogy miféle kan tá tákat 
énekeltek. A szlovák ajkúak Kollár János szövegét és Füredy László zené
jé t hallgathatták, ez utóbbi ugyan m agyar volt, de a pesti Vakok Intézete 
cseh igazgatójának közreműködésével szoros kapcsolatba került Kollárral. 
A m agyarok Feil György m uzsikájában gyönyörködhettek, ő az egyházköz
ség orgonistája és énektanára volt. A bányakerületi szuperintendens ú r  mel
lett Meitzer János rákoskeresztúri lelkész is m egjelent és beszédet mondott, 
a ném et ajkúak istentiszteletén pedig Gyurkovics György pozsonyi szenátort 
és Carl Friedrich Wigandot, a ném et nyelvterületen messze ism ert könyv
kiadót üdvözölhették. November 12-én Franz Sámuel Stromszky szuperin
tendens m ondott beszédet.

A szónokok az egyetértést hirdették , pedig a három  felekezet emlegetése 
jelezte: a nyelvi nacionalizmus kezd az egyházba is belopakodni, a tám adó- 
védekező harcok nem kímélik az azonos hitűek meggyőződését sem. Inkább 
az egyetértés vágya, lehetősége csengett ki a beszédekből. A szelíd és jám 
bor szuperintendens, a szlovák anyanyelvű Jan  Seberíny (nála te tt papi vizs
gát Székács József) később tagja lesz annak az evangélikus lelkészekből álló 
küldöttségnek, amely a királyhoz fordul segítségért a Zay Károly-féle uniós
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tervekben rejlő, magyarosítást előmozdítani igyekvő tervek m iatt. Selmecen 
1848-ban is még a nemzeti-nemzetiségi békéért imádkozik, a m agyar nyelv 
törvényes jogait elismerve („Őszinte üdvözlet”-é t Székács József adja közre 
kivonatos fordításban a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 1848. 20. számá
ban). S az ünnepi kantátában Kollár egyfelől ön tudattal hangoztatja a szláv 
nyelvű igehirdetés ősi voltát, Cirill, Metód és Vojtech (Adalbert püspök) ér
dem eit megidézvén az egykori Pannónia lakóinak megtérítésében, másfelől 
nem kerüli meg a viszálykodás okozta sebeket sem. Ám így szól (magyar 
prózai fordításban): „Ti, kik oly-kor a gyűlölködés ú tjá ra  léptetek, öleljétek 
meg egymást, m inden vallás, egyház, templom, nem zet, nyelv kap ja  meg jo
gait . . . ” A testvéresülésnek hasonló látomása jelenik meg a jubileum ot kö
szöntő német versben is (szintén prózai m agyar fordításban): A jövő távola 
határtalanul nyílik meg a népek szorgalma előtt, és az értelem ereje vízesé
seket, pusztákat kényszerít, és egyesíti az erőszakkal elkülönített fö ld ek e t. . .

M indettől eltérő volt a magyar ajkúak helyzete az egyházon belül. Pesten 
alig néhányan vallották m agukat evangélikusnak; s hogy ennek ellenére si
került magyar lelkészt meghívatni, ez a reform korban mind szervezettebbé 
váló m agyar nemzeti mozgalomnak köszönhető. A Székács Józsefet hivata
lába beiktató Sárkány Sámuel nem re jti véka alá, m it várnak az újdonsült 
lelkésztől. Mind frazeológiájában, m ind pedig tendenciájában a m agyar nyel
vet terjesztők gondolatai visszhangzanak. Ám a magyarosodás term észetsze
rűleg nem azonos az erőszakos magyarosítással, s így Sárkány legalább olyan 
súllyal figyelmeztet a türelemre, a  más véleménynek és nyelvűek megbe
csülésére. Érdemes idéznünk egy idevonatkozó, hosszabb passzust:

„M agyar ajkú egyházi szónoknak m eghívattál: szeresd tehát, tökéletesítsd, 
terjeszd honi nyelvünket. Méltó hogy nyelvünket, melly olly sokáig tulajdon 
hazájában zsellérkedett és anyakeblén mostoha sorsban osztozott, szeressed, 
pártoljad. Lám egy fél századnak kelle tt lefolyni, míg e’ gyülekezet benned 
első m agyar egyházi szónokot nyerhetett. Ezeket pedig nem azért mondom, 
m intha talán más nyelveknek gyűlölségét ajánlanám  Tenéked, sőt inkább 
szeressük mi a’ más nyelveket is, de főképp szeretett hazánknak nyelvét, 
mellyet a ’ ki nem szeret, a’ ki azt elnyomni akarja, a ’ ki terjedését gátolja, 
az elaljasodott, elkorcsosodott lakosa e’ honnak, az m ár nem jó hazafi, nem 
jó polgárja a’ m agyar hazának . . . ”

Mind az „elkorcsosodottak” emlegetése, mind pedig a magyar nyelv zsel
lérsorsáról elmélkedés: beletartozott a korszak sű rűn  hangoztatott fordula
taiba, de az a mérlegelés is, amely a nyelvterjesztés sürgetése és a m ás nyel
vűek bizonyos határok között való tisztelete ügyében jellemezte a szónoko
kat és a később elszaporodó röpiratok szerzőit. A beszéd részletéből k ite t
szik, hogy Székácsra a nyelvterjesztés feladata (is) várt. Annál meglepőbb, 
hogy a nyelvkérdésre sem Székács, sem Stromszky nem  tért ki. Dicséri ez 
tap in tatukat és bölcsességüket, jóllehet kiváltképpen Székács tisztában volt 
azokkal az akár bonyolultnak is tekinthető  nemzetiségi viszonyokkal, ame
lyekkel az egyházon belül találkozni fog. Annál is inkább, mivel eddigi iro
dalmi érdeklődése a szláv irodalmak tá já ra  is elvezette, és így nem  kerü l
hette el figyelmét, hogy főleg a szlovákok m iképpen érzik fenyegetve m a
gukat a m agyar nemzeti mozgalom végső céljai m iatt. De talán arról is tu 
domást szerzett, hogy olyan röpiratok m int a nagy port felvert Sollen wir 
Magyaren w erden? bőséggel tárgyaltak az egyházon belül megesett nemze
tiségi sérelmeket. Ilyen volt az ún. lajoskomáromi ügy, amely a szlovák



24 FRIED ISTVÁN: HÁROM NEMZETISÉGŰ GYÜLEKEZET . ..

nyelvű istentisztelet jogán esett törvénytelenséget panaszolta föl, a valóban 
m egtörtént eseményt erősen túldram atizálva. Az 1820-as esztendőkben ki
robbant viták élénk visszhangra leltek Kollárnál és környezetében, s a röp- 
iratok anyaga itt  készült elő.

Székács József ezért m intha figyelmen kívül hagyta volna Sárkány Sá
muel felszólítását, és m egm aradt a valódi lelkészi h ivatás körvonalazása 
m ellett:

„Kössön egybe bennünket az igaz keresztény szeretet, melly nemhogy 
nyelv, nemzet, vallás 'különbséget nem ismer, hanem  még azokat is áldanunk, 
azokat is szeretnünk tan ít kik átkoznak bennünket; kössön egybe bennün
k e t istenünkkel és mindazokkal kik isten (!) képére vannak a lk o tv a ...”

Majd alább m ég határozottabban:
,,A’ vétek, a ’ visszavonás, a ’ vallástalanság az emberi nyomorúságnak, az 

erény, az egyetértés, a vallásosság az emberi boldogságnak k ú tfe je i. . . ”
Természetesen Székács teljesítette, am it elvártak tőle. Egyénisége, hatást 

biztosító szónoki képessége népes töm egeket vonzott a templomba, jö ttek  
olyanok ds, akik őt akarták látni, őt akarták hallani — és csak másodsorban 
azt, amit mond. A m értéktartás azonban mindvégig megkülönböztető tu la j
donsága m aradt; s nem lelkészként, hanem költőként, fordítóként vett tevé
kenyen részt a M agyar Tudományos Akadémia és a Kisfaludy Társaság m un
kálataiban.

Álláspontja nem  állt messze a Kollárétól, aki az 1838-as nagy pesti árvíz 
emlékére elm ondott beszédében így szólt: „az írás szerint cselekedjetek jó t 
mindenkivel, kiváltképp azokkal, akikkel a h it és a vallás, a nyelv és a nem 
zetiség, a vérrokonság és a barátság köt össze.” M ásutt pedig — szintén a 
templomban hangzott el — K ollár azt emeli ki, hogy ki-ki nemzete révén 
tagja az emberiségnek.

Csakhogy az 1830-as években m ár m ást gondolt nemzetének a szlovák, 
mást a m agyar lelkész. Jóllehet az egyház, a vallás, a h it erős kapocsnak bi
zonyult, a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap hasábjai a tanúk: az egyházon 
belül is dúlt a nemzetiségi küzdelem, a harc az anyanyelv jogáért, nem 
mindig sikerült az indulatokat a helyes m ederben tartani. Székács József 
szerkesztői bölcsességét dicséri, hogy a m agyar nyelvű protestáns folyóirat 
szerzői között szlovákokat is találunk, m aga Kollár is a szerzők közé lépett, 
s bár olykor tám adták, m áskor éppen fordították, vagy ő adott közre egy 
kisebb terjedelm ű írást. Igaz, Kollárnak ekkor m ár nemcsak a m agyarokkal 
volt vitája, hanem  a biblikus cseh nyelvtől elfordult szlovák fiatalokkal is, 
Stúrékkal, akik a középszlovák nyelvjárásból terem tették meg az új, hajlé
kony szlovák irodalmi nyelvet.

Az 1837-es jubileum  m indenképpen fordulópont. Alkalom kínálkozott az 
egyetértés hangoztatására, de a saját álláspont megfogalmazására is. Kollár 
múltidézése és Sárkány Sámuel feladat-kijelölése az egyházon belül érvé
nyesülést kereső, a nézetek találkozását nehezítő véleményt reprezentált. Az 
a tény, hogy három  napra, nyelv szerint oszlott meg az ünnepség, jelezte: a 
nemzeti eszméé a vezérszólam. Az ünnepségről szóló beszámoló, amely ta r 
talmazta a kantátákat, a beszédeket, az egyházközség rövid történetét, érté
kes dokum entum a M agyarország egyház- és művelődéstörténetének, illetve 
Pest-Buda társadalom története szempontjából is fontos információkat közve
tít. Teljesebbé teszi a hírlapok szűkszavú, bár tárgyilagos közléseit. Kieme
lendő ama tény, hogy az ünnepségek m egnyilatkozásait magában foglaló kis
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füzet három  nyelvű, és ekképpen egyként jelzi a pesti egyházközösség nyelvi 
megosztottságát és eszmei összetartozását. Sajnálatos, hogy a vallásnak a 
megbékélésre vonatkozó tanításait később oly sokan látszottak felejteni. 
Igaz, a nyelvi megosztottság nem teljes: Sárkány Sámuel tem etésén Kollár 
fog ném et nyelvű beszédet mondani; s nem elképzelhetetlen, hogy a Protes
táns Egyházi és Iskolai Lap Kollártól származó közleményeit maga Székács 
fordította (feltehetőleg németből) m agyarra.

FÜGGELÉK
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JEGYZET

A K LA NNÉ BALOGH ÉVA

Temető esőben Ahogyan a párhuzamos

Kő-ikrisztus arcán 
víz csorog:
az el nem sírt könnyek.

Ahogyan a párhuzamos 
egyenesek 
bármelyik pontban 
tálálkozhatnának 
mégis
egyikben sem
érnek össze —
ugyanígy tudom
hogy tapintható
valóság vagy
bár sosem érintettelek —-



Vonzódások
Harmincéves a bécsi Bornemisza Péter Társaság

SZÉPFALUSI ISTVÁNNAL BESZÉLGET ALBERT ZSUZSA

A közelmúlt fo jtott légkörű szabadságában szabad volt Bécsbe utazni, de 
nem volt kívánatos tudni egy Capistrangasse-i címről, ahol a nyugaton tevé
kenykedő „egyszemélyes intézm ények” egyike m űködött Bornemisza P éter 
Társaság néven. Élve az osztrák polgárjog adta lehetőségekkel, számolva az 
ottani hivatalosok bizalm atlanságával és a kelet felől érkezők egzisztenciális 
veszélyeztetettségével, im m áron harm inc éve lá tja  vendégül lakásában és 
szólaltatja meg a m agyar ku ltúra szószólóit. Szépfalusi István, az ausztriai 
magyar evangélikusok lelkésze, aki 1988 óta végre a M agyar Rádió nyilvá
nossága elé léphetett. Az 1990. nov. 7-én, a Petőfi adón elhangzott m űsor 
részleteit adjuk itt közre.

— Szépfalusi István Bécsben él, de mostanában gyakran jár Budapesten. 
Am ikor viszont öt látogattuk meg Bécsben, tanúi vo ltunk annak, hogy a la
kása a Bécsbe érkező magyarok szellemi központja lehetett. Azután utána
néztem  az életének. 1955-ben m ent el Magyarországról, ahol éppen elvégezte 
az evangélikus teológiát. Miért m ent el?

— Azt pontosan magam se tudom. Anyám osztrák származású, pontosab
ban mondva Bécsben született cseh állampolgár, aki apámmal megism erke
dett Bécsben és a 20-as évek végén költözött Budapestre. Apám 44-ben meg
halt és anyám a háború után  visszaszerezte az osztrák állampolgárságot, kis
korú voltam, én is megkaptam. Nyolc esztendeig ta rto tt, amíg hivatalosan 
kiutazhattunk. Anyám intézte a kiutazást, én titkoltam , bár az osztrák ál
lampolgárság megléte, az osztrák útlevél a páncélszekrényben mindig valam i 
egészen sajátos, nem mondom azt, hogy biztonságot, de kincset jelentett. 
Páncélszekrényünkben ugyanis az útlevelünkön kívül az égadta világon 
semmi sem volt, nem m aradt, m ert a háború m indenünket elpusztította. Az 
osztrák államszerződés megkötésekor, ahogy a hivatalos szöveg ezt mondta, 
a Szovjetunió kezdeményezésére lé tre jö tt osztrák államszerződés tiszteletére, 
m inden kelet-európai államból hazaengedtek A usztriába ötven osztrák ál
lam polgárt, Magyarországról három  férfit és 47 javakorabeli hölgyet. A fér
fiak között abszolút korelnök voltam, még két 4—5 éves fiúgyerek utazha
tott. Én így kerültem  anyám aktivitása, nyolcéves aktivitása révén haza. Ezt 
hogy haza, ezt erősen idézőjelben mondom. Azt is mondhatnám, nem  tud
tam  hova megyek.

— Valószínű, hogy idegenbe m ehetett, m ert aki itt nőtt fel Budapesten, 
itt járt a fasori gimnáziumba, aztán itt végezte el a teológiát, szóval magyar
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kultúrája volt, nyilvánvaló, m int ahogy Becsben is a magyar kultúra nem  
hivatalos terjesztője, központja volt, ide valahogy m ély gyökerek kötötték.

—- Én azt hiszem, hogy talán  túlzás, hogy a m agyar ku ltú ra  központja 
voltunk, nem mondanám ezt, m ert tudom  hogy Bécsben, de szerte Nyugaton 
nagyon sokan éltünk olyanok a  régi időben, a  régi rendszer idején, akik 
egyszemélyes intézm ényt jelentettünk. Irodalmi körök, lapkiadók, könyvki
adók soraiban, azt is lehetne mondani, ahol egy lelkész a h ivatását valóban 
teljesítette a magyarok között, akkor ő nemcsak a saját felekezetének volt 
az intézménye, hanem az egyetemes m agyarságot képviselte, szemben talán  
olyanokkal, akik elsődlegesen szűkebb keretek között lá tták  m unkájuk vég
zésének értelmét. Bécsben a magyar ku ltú ra  központi jelentősége ta lán  azért 
terelődött egy időben hozzánk, lakásunkba, vagy a Bornemisza P éter T ár
saság körébe, m ert a m agyar állam hivatalos ku ltúrm unkája más, a k u ltú 
rától idegen feladatok betöltésére is vállalkozott, és azt ta rto tta  elsődleges 
feladatának. Ügy váltunk vagy voltunk bizonyos értelem ben központok, hogy 
az 50-es évek legvégén, a 60-as évek elején nagyon sok író tisztelt meg bi
zalmával Magyarországról, a m agyar nyelvterületről oly mértékben, hogy a 
tiltás ellenére is felkeresett. Velük felejthetetlen estéket és éjszakákat tö l
töttünk együtt lakásunkban.

— K ét dologról nem  beszéltünk még részletesebben, amit em lített. Az 
egyik, hogy a lelkész hivatásával együttjár, hogy nem  csak a saját híveivel 
foglalkozik. Még egynéhány szót szeretnék arról, hogy hogyan indult ez az 
egész, hogyan lett lelkész Ausztriában?

— Am ikor 1955-ben kikerültem , te le  gyanakvással fogadtak az egyház
ban, m ert 1948 óta M agyarországról kizárólag hivatalos kiküldetésben u taz
tak k i lelkészeik. Magam voltam az első lelkész, akinek bizonyítanom kel
lett, hogy nem állami megbízatással — állami megbízatáson természetesen 
püspöki hivatalokat is értek — kerültem  ki Ausztriába. Talán érdekes 
adoma, hogy a magyar belügym inisztérium  engedélyezte természetesen a ki
utazásunkat, m ert az osztrák útlevelünket elismerték, de m agyar kivándorló 
útlevelet állítottak ki. Ez visszatérésre nem  volt érvényes. Tehát a belügy
m inisztérium  tudta, hogy kiutazunk, de m indent elkövettem  annak érde
kében, nehogy a püspöki hivatal tudom ására jussanak terveim. Dezséry 
László volt akkor a püspököm, és én végig csodálkoztam, hogy a m agyar 
belügyminisztérium ezt nem hozta tudom ására. Nos, visszatérve Bécsbe, 56 
januárjának  az elején hívtak be az Evangélikus Világszövetség ausztriai köz
ponti irodájába, hogy nekik szükségük van olyan valakire, aki tud  m agya
rul és ném etül. Anyanyelvi szinten beszéltem a ném etet, hiszen Budapesten 
ötéves koromban tanultam  meg m agyarul, addig csak a bécsi dialektust be
széltük Pesten, a szülői otthonban, lakásban. Tehát az Evangélikus Világszö
vetségben kivándorlási tanácsadóként alkalmaztak. Később kiderült, egy jó
barátom  említette, hogy megfigyelés a la tt voltam akkor, hogy alkalm as va
gyok-e egyházi szolgálatra, nem fogok-e egyházi színekben kom m unista p á r t
propagandát folytatni Ausztriában. A kivándorlási irodában tolmácsolás köz
ben kerü ltem  kapcsolatba menekültekkel, kimentem m ár 56 januárjában  a 
bécsi XI. kerületi Haidestrassei m enekülttáborba. Ez még 46 óta m aradt 
fenn, ezek német fabarakkok voltak, am it átadtak aztán  később, hátrahagy
tak a menekülteknek. Ez az első látogatásom  az ottani m enekülttáborban 
egy olyan évtizedes m unkának a kezdetét jelentette, am i pontosan azt ered
ményezte, ami a kérdésben itt megfogalmazódott. A traiskircheni m enekült
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táborban és az osztrák belügym inisztérium  m enekült szálláshelyeinek lettem  
a protestáns lelkésze, a későbbiekben aztán nemzetiségi hovatartozásra való 
tekintet nélkül. így vállaltam  fel azután a 80-as évek végén a kijövő rom á
niai magyar m enekültek gondját és a magyarországi m agyar m enekültek 
gondját. Az a különös öröm ért, hogy sikerült a legnehezebb időben a m a
gyarországi magyarokat a 80-as évek végén Ausztriában letelepíteni, és né
hány nappal ezelőtt az osztrák szociális és munkaügyi m iniszter külön kö
szönetét m ondott azért, hogy az idegen- és külföldellenes Ausztriában ezt a 
m unkát felvállaltam. Most, az utóbbi napokban, ezek az 1988. m ájus 9. elő tt 
jö tt magyarok munkavállaló igazolást kapnak. Két esztendőre érvényes ez, 
nincsenek m ár kötve a m unkaadójukhoz, nincsenek kiszolgáltatva nekik, és 
ezt az ú jfa jta  igazolást, erre  eddig nem volt példa az osztrák szociális m i
nisztérium  intézkedései sorában, a minisztérium ban „causa-Szépfalusi”-nak, 
rólam nevezték el. Ezért a m iniszter különös elismerő levéllel keresett föl. 
Nagyon örültem  ennek, ez a váratlan  elismerés, megvallom, jólesett.

— Hogy m i mindent dolgozott, azt én három könyvéből is m egism erhet
tem. A  „Látjátok, halljátok egym ást” — ez a lelkész m unkájának egy hal
latlan érdekes szociografikus jeldolgozása, a „Pótszigorlat”, ez voltaképpen  
egy napló és önéletrajz, és a harmadik, am elyik három újabb kötetben jelent 
meg, én két kötetét láttam, Ordass Lajos önéletrajzi és válogatott írásai, 
amelyet válogatott és sajtó alá rendezett.

— A „Lássátok, halljátok egym ást” az ausztriai m agyarság első teljes szo
ciográfiai felmérése. Ez bizonyos fa jta  ausztriai m agyar identitástudathoz 
vezetett, talán  inkább így kéne mondani, remélni szeretném  egy ausztriai 
m agyar indentitástudat kialakításához. Ez a könyv 1980-ban jelent meg az 
Európai Protestáns M agyar Szabadegyetem kiadásában. A másik könyvem 
a „Pótszigorlat”, ez tulajdonképpen egy 1955-ös, Vérteskerthelyen, a kolho- 
zosítás idején íródott napló, amely a hatalom  és a nép közé szorult, kettős 
szorításban élő fiatal, teológiát éppen végzett, teológus, illetve segédlelkész 
belső vívódása. Ez a könyv befejezésképpen tartalm azza az Ausztriába való 
érkezésemet 1955-ben. Csoóri Sándor tanácsára nem a kiutazással kezdtem  
ezt a könyvet, hanem m egírtam , hogy 1983-ban, én akkor persona non grata 
voltam Magyarországon, 72 órára hogyan kaptam  beutazási vízumot, hogy 
Illyés Gyula temetésére M olnár Józseffel együtt bejöhessek, 28 esztendő után  
először az országba. Ordass Lajossal, konfirm áló lelkészemmel, a 60-as évek 
végén kezdtem foglalkozni, gyűjtöttem  az anyagot, ebből az anyaggyűjtés
ből három kötet született meg, 1981-ben jelent meg a Válogatott írások, 
m ajd 1985-ben és 1987-ben az Önéletrajzi írások első és második kötete.

— E m lítette a Bornemisza Péter Társaságot. Mikor és hogyan alakult, és 
talán ennek a történetéről fogunk most beszélni ezek után.

— A Bornemisza Péter Társaság teljesen véletlenül alakult és véletlenül 
kezdett irodalmi esteket rendezni. A skandináv államok menekültszolgála
tai 1956 őszén — akkor nagy segítőkészség zúdult végig Európán, mindenki 
a magyarokon akart segíteni — egy házat vettek. Ezt a m endkültházat ren
delkezésünkre bocsátották, ebben ta rto ttu k  az istentiszteleteinket, hetven 
ember lakott ott. M ajdnem Bécs központjában, az egyik legkedveltebb ott
hon volt ez, megértő finnek, norvégek és svédek gondozták ezt a házat, és 
azt m ondták, hogy itt főznek a legjobban, m ert a konyhát teljes egészében 
átadták a menekülteknek. Amikor aztán 1959-ben az 56-os m enekültek ki
vándorolni akaró rétege elhagyta A usztriát, és az integrálódottak lakás
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hoz ju to ttak , vagy lakást szerezték m aguknak, ezt a házat a skandiná
vok át akarták  adni a m i magyar, ausztriai magyar, egyházi m unkánk 
számára. Ezt az osztrák egyházvezetőség egyes tagjai nem jó szemmel néz
ték, ők ideiglenes jellegűnek tarto tták  a m i m unkánkat, sőt később egye
sek, a türelm etlenek, meg is fogalmazták, azt mondták, hogy azt jelenti a 
magyar egyházi szolgálat, hogy átvezessük a mi m agyarjainkat az osztrák 
egyházba, vagyis integrálódáson asszimilációt, vagy asszimilálódási értettek. 
Nem nagyon smakkolt, ha szabad így mondanom, ez a m agatartás annak 
idején nekünk, és a skandinávoktól kértük, hogy azért ilyet m ár ne csinál
janak, ne adják át ezt a  házat az osztrákoknak, hiszen ez célvagyon. Skan
dináviában nem azért gyűjtötték, hogy ebből egy osztrák aggok háza legyen. 
Vita v itá t követett, szelíd, nyugati értelem ben, dobbantás nélkül, term észe
tesen, m indenesetre fehér asztal mellett sem sikerült elérnünk, hogy ezt 
m egkapjuk m agyar egyházi m agyar háznak. így aztán a skandinávok a há
zat eladták, az osztrákoknak nem  adtak semmit, kb. a pénz háromnegyed 
részét kiosztották a m enekültek között és azok lakást vehettek m aguknak, 
25%-át pedig egy parókia, papiak vételére nekünk rendelkezésre bocsátot
ták. Annak idején Bécsben lelépéses rendszer volt, főbérletet csak dugópénz
zel, lelépéssel lehetett venni, és így sikerült nekünk egy lakást találni, ez a 
Capistrangasse 2/15. számú lakás. Igen ám, de a főbérleti jogot nem lehet 
örökölni, örökölni csak családtag örökölheti vagy egy intézmény. Az osztrá
kok akkor, 1959-ben, illetve 60-ban nem ism erték el egyházjogilag a m agyar 
egyházi m unkát, és nem is akarták elismerni. Ezért a k iú t jogi személyiség 
alapítása, vagyis egyesület alapítása volt. A kkor akartunk egy egyházi egye
sületet alapítani eleinte, később azonban ettől eltértünk, m ert rájöttünk, 
hogyha egyházi egyesületet alapítunk, akkor megint csak rátehetik  a kezü
ket egyszer a lakásra, hogyha a magyar lelkészi szolgálatot esetleg szükség
telennek ta rtják . Gondoltuk jobb lesz óvatosnak lenni, ez később, 72-ben 
m ajd a 80-as évek közepén bizony be is igazolódott, hogy ez az óvatosság 
javunkra szolgált, Egyesületet alapítottunk, kerestünk olyan bécsi m agyar 
nevet, ami valakit, vagy valam ilyen történelm i személyiséget Bécshez is köti, 
egyházi jelentőségű, és azonkívül az egyetemes magyar ku ltúra számára is 
jelentős személyiség. így esett a választás Bornemisza Péterre, akiről tudjuk, 
hogy 1557-ben beiratkozott a bécsi egyetemre, és eközben lefordította Bécs
ben m agyarra Nemes úrfiak  szórakoztatására Sophokles E lektráját, az úgy
nevezett M agyar Elektrát. Ez talán  röviden a  kezdet.

— A  folyta tás: Százakról tudok, akik, magyar írók, Bécsben érezhették  
ennek a társaságnak a vendégszeretetét, m ű vek  is születtek ebből, sok-solc 
utalás, és azt is tudom, hogy talán a legfontosabb feladata, a legfontosabb 
missziója ennek a társaságnak, amelynek élén Szépfalusi István volt akkor  
is, és most is, az volt, hogy az erdélyi magyar írókat, illetve a kisebbségi 
magyar írókat támogassa azzal, hogy odamehetnek, azzal, hogy vendégül 
látják őket.

— Alapító titkára  vagyok a Bornemisza P éter Társaságnak, kezdettől nap
jainkig, im m áron harminc esztendeje. A 60-as évek elején nagyon ritkán  
rendeztünk valamilyen összejövetelt. 1960-ban Trysilben találkoztunk Cs. 
Szabó Lászlóval, ő részt ve tt az első Európai Magyar Evangéliumi Ifjúsági 
Konferencián, és ebből az ismeretségből született aztán egy részemre m in
dig is megtisztelő, tiszteletteljes barátság Cs. Szabó László irányában. Csé 
62-ben vagy 63-ban, nem emlékszem egészen pontosan, december elején h í
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vott fel Londonból, hogy karácsony tá ján  otthon vagyunk-e, mikor fejezem 
be a karácsonyi istentiszteleteket, szóval karácsony és szilveszter között 6, 
ha szabadna, egy társasággal szívesen betoppanna hozzánk, otthon va
gyunk-e? Mondtam, hogy otthon vagyunk, még nem tudtuk, hogy a társaság 
kikből áll. Amikor megmondtuk, hogy otthon vagyunk, közölte, ő a r ra  gon
dolt, hogy Illyés Gyulával, Flóra asszonnyal, lkával, és Cs. Szabó fiával, 
Andrással együtt eljönnek hozzánk és Bécsben néhány napot nálunk tölte
nek, fogadnánk-e ezt a társaságot? H át m it m ondjak? Természetesen nagy 
örömmel fogadtuk, és az egyik este, am ikor együtt vacsorázunk, a vacsorán 
még jelen volt baráti körünkből Megyik János festőművész, és felesége Edit, 
valam int Bujdosó A lpár és felesége Zsuzsa, akkor em lítette Gyula bácsi, 
hogyha m ár egy ilyen egyesület m űködik Bécsben, akkor ez m iért nem  fe jt 
ki irodalm i tevékenységet. Miért nem  hívunk meg előadókat? Hozzá kell 
azonnal tennem, hogy ezt Gyula bácsi egy nappal Cs. Szabó a Pálffy-palo- 
tában m egtartott előadása u tán  mondta. Nagyon érdekes ez azért, m ert an
nak idején Illyés Gyula úgy vett részt Cs. Szabó László előadásán, hogy nem 
akart a közönség előtt m utatkozni. Félő volt, és ebben tökéletesen igaza volt 
azt hiszem Flóra asszonynak, hogy védte Gyula bácsit. M ert 62-ben, vagy 63- 
ban Illyés Gyula és Cs. Szabó László találkozása közönség előtt a nyugati 
magyar irodalom, és a magyarországi m agyar irodalom összeölelkezése lett 
volna, ami bizony súlyos politikai következm ényekkel járha to tt volna, m ert 
ez az akkori hatalom szám ára nem kívánatos jelenség le tt volna. így aztán 
— érdekessége ez az esetnek — Gyula bácsinak egy szomszédos ajtóból be
lógott a cipője. Hanák Tibor ezt 1977-ben meg is ír ta  az Üj Látóhatárban, 
ott volt egy cipő, a közönség látta, csak nem  tudta azt, m ert nem m ondtuk 
meg neki, hogy kié az. Ebből a  beszélgetésből aztán az lett, hogy elkezdtünk 
írókat hívni a m agyar nyelvterületről, nyugatról, de keletről is, sőt azt kell 
mondani, hogy kezdeményező szerepet tö ltö ttünk be a  londoni Szepsi Csom
bor Körrel, a hollandiai Mikes Kelemen Körrel, és a későbbi Kassák Lajos, 
vagy párizsi Magyar M űhely Körrel egyetemben, mi négyen, m agunkat négy- 
levelű lóherének is szoktuk nevezni, ebben azt hiszem Nyugat-Európában, 
a kapcsolattartásban, — különböző módon végezte ezt, illetve fo ly tatta  ezt 
mindegyik egyesület — kezdeményező szerepet vállaltunk annak idején.

Em lítette, hogy az erdélyiek közül sokszor sokat meghívtunk, valóban, ez 
azután a Bornemisza Társaság specialitásává vált. F ranyó Zoltánt h ív ta meg 
az osztrák Pen Klub először, a 60-as évek közepén. Mi egy klubdélutánt ren
deztünk neki a lakásunkban 30—40 emberrel, ez volt az első, és aztán F ra
nyó Zoltán biztatta egyszer a tem esvári pályaudvaron Kányádi Sándort, ak
kor u tazo tt éppen Bécsbe, hogyha k iju t, kopogtasson be hozzánk. [ ...]

— Es aztán k ik  látogattak Erdélyből egymásután, gyorsan jö ttek, vagy 
pedig lassan kezdtek csordogálni? Hogyan tudták meg egyáltalán, hogy Bécs
ben szeretettel várják őket?

— Kányádi Sándorral beszéltünk arról, hogy — nagyon félt egyébként, 
nagyon izgult, a bécsi Pen Klubban ta rto tt előadását 15—20 perc a la tt  leda
rálta nálunk —, de vele beszéltünk arról, jó lenne m ásokat is meghívni. És 
akkor először, ha jól emlékszem, Székely Jánost ajánlotta, utána jö ttek  az 
U tunkosok, utána jö tt Farkas Árpád, K irály László, Sütő András és megkez
dődött egy sorozat, am i kb. száz rom ániai m agyar írót, művészt, egyetemi 
előadót hozott Ausztriába. Nemcsak Bécsben rendeztünk számukra előadá
sokat, hanem  különböző tartom ányi fővárosokban, u tán a  jelentkeztek a  sza-
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KÁNYÁDI SÁNDOR

Harangozó

Barokk ősz, barokk város, 
pufók nosztalgia: 
szikár Kapisztrán János 
gömbölyded lábnyoma.

Kerülgetem  a dómot, 
m int egy kóbor török, 
évődnek bennem ódon, 
toprongyos ördögök.

M ustrálgatnak a m árvány 
puttók és angyalok, 
nem sejtik, hogy a káplán 
hírm ondója vagyok,

Szépfalusi Istvánnak  
a Kapisztrán utcába

ki láttam  még a harcot, 
s vívtam is emberül: 
újul a hit s a bajnok 
új zsoldba kényszerül.

Mégis valami ősi 
nosztalgia m iatt, 
s m ert ez a dolga, őrzi 
az omladó falat.

Dél van. Meghúzom sorra, 
hogy tegyek valamit, 
közömbös Európa 
öblös harangjait.

Bécs, 1967. november

badegyetemiek, svájci barátaink, Nagy Kláráék, németországi barátaink, 
Skandináviából Sulyok Vince, Thinsz Géza, Maros Miklós, vagyis Ausztrián 
keresztül egy nagy kirajzás indult m eg Nyugat-Európába, sokakkal talál
koztak, sokakkal beszélgettek, találkoztak Európával. [...]

Amikor őket m eghívták és jártak  Nyugat-Európában, olyan időszak volt 
ez, am ikor magyarországi írók közül csak nagyon kevesen járhattak . Na
gyon sajátos helyzet volt az, hogy én aki a m eghívókat írtam , és ezt a ro
mán írószövetségnek is el kellett ju tta tn i, akkor Magyarországról m agyar 
írók hozzánk nem jöhettek. Őket elsősorban a  bécsi Collegium Hungaricum 
hívta meg, de nem a m agyar irodalom különböző színű fő vonulatainak je 
les képviselőit, hanem elsősorban a pártírókat. így tö rtén t aztán, hogy nem
csak rom ániai m agyar írók fordultak m eg a mi körünkben, hanem később 
olyanok is, akik erre külön engedélyt Magyarországon nem kértek, sőt őket 
ezért Magyarországon meg is rótták. Nagyon érdekes, hogy voltak olyan írók, 
akik Nyugat-Európában m ár szabadon mozoghattak, voltak olyan film ren
dezők vagy filmek, am elyeket Magyarországon hol betiltottak hol nem, Nyu
gat-Európába kivitték, üzleteltek is velük, de Bécsben, a Bornemisza Társa
ságban, nem  léphetett fel egy Csoóri Sándor, egy Benda Kálmán, egy Mé
szöly Miklós, egy Konrád György, vagy Szelényi Iván. Ők engedély nélkül 
vállalták a fellépést, Czine Mihálynak sem engedték meg, sőt am ikor a ma
gyar követség kultúrattaséja megtudta egyszer, és mi, talán  óvatlanul, őszinte 
pillanatunkban, elmondtuk, hogy kiket tervezünk meghívni, akiket elmond
tunk neki, gondoskodtak róla, hogy azok ne kapjanak kiutazási engedélyt, 
és ne fogadhassák el a mi m eghívásunkat.
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Weöres Sándor sorai Szépfalusi Istvánék emlékkönyvében.

— Az em bernek az ju t eszébe, ugye, először, amikor én ott voltam Becs
ben és eljutottam  a Burgba, hogy „Felszántom a császár udvarát”. Maga 
hogy volt vele?

— Én kerestem  ezt az udvart, meg is találtam  eleinte, nem szabad elfe
lejteni, hogy én 1955-ben, am ikor kikerültem , nagyon jól emlékszem az első 
évtizedre am it Nyugat-Európában töltöttem , vadul utaztam , kerestem a kü 
lönböző fővárosok múzeumait, idegenforgalmi nevezetességeit, kulturális é r
tékeit. A bécsi Burgnak én nem éreztem kezdetben az osztrák—m agyar vo
natkozását. Ugye em lítettem  már, illetve nem  em lítettem , de most em lítem, 
hogy a nagyszülői ház, am i tulajdonképpen az én szülői házam, m ert éppen 
hogy — ta lán  véletlenül is, nem tudom — születtem Budapesten, ott is szü
lethettem  volna, Bécsben is születhettem volna. Ez a ház Bécs akkori kü lvá
rosában, anyai nagyapám patkolókovács volt, Bécs angyalföldi részén te rü lt 
el, ahol a csehek laktak annak idején, m ost a törökök lakják, az én kérdé
sem nem a Burg volt, hanem  a saját identitásom at kerestem , ki vagyok, mi 
vagyok, m ivé kell válnom, m it kell csinálnom itt, ebben a közegben. Tehát 
hogy mi le tt ennek a vége, azt a „Felszántom a császár udvarát” helyett egy 
másik népdallal, vagy katonadalnak az utolsó sorával tudnám  érzékelni. Ma 
azt mondanám, hogy „inkább leszek be tyár az alföldi rónán, mintsem leszek 
szolga a császár udvarán”.

Taizéi imádság

Krisztusunk, Te m indenre figyelsz, 
mindenre, ami gondot okoz nekünk, 
és megtanítasz arra,
hogy m iként vehetjük észre Isten jelzéseit.



KOVÁCS BÁLINT

Újrainduláskor — a múlt
Keresztyén Ifjúsági Egyesület

A „Tegyetek tanítvánnyá m inden népet!” missziói parancs első lépése term é
szetesen a saját házunk tájékán kell, hogy m egtörténjen. A  Keresztyén Ifjű -  
sági Egyesület m últjának felelevenítésekor nem  a nosztalgia pátyolgatása, a 
tradíció konzerválásának olcsó szándéka kell, hogy vezesse az újrakezdőket, 
hanem az, ami példaértékű. A  „Párizsi alap” célkitűzései a ma életfeltételei 
m ellett is mozgósíthatnak fiatalokat, akár a ma éledező történelmi, protes
táns egyházak keretein belül is.

Bevezetésül idézettel kezdem: „A Krisztusra nevelés történetében gyönyö
rűséges fejezetet jelent a Keresztyén Ifjúsági Egyesületek m unkája. A KIÉ 
és az egyház elválaszthatatlanok. Egymást feltételezik és egymásra m utat
nak.” (Kapi Béla: A  K IE-m unka és az egyház)

A belmisszió történetében m ind külföldön, m ind hazánkban fontos helye 
volt és van a KIE-nek. Ez a mozgalom ism erte fel a legjobban az ifjúság 
Krisztushoz vezetésének életbevágóan fontos voltát. Hogy mennyire szüksé
ges volt, m utatja az a tény, hogy az 1844-ben Londonban elindult m unka 
1855-ben Párizsban m ár világgyűlést tarthato tt. O tt fogalm azták meg fiatal 
emberek a KIÉ máig érvényes célkitűzését, az ún. Párizsi alapot, am ely így 
hangzik: „A KIÉ célja egy táborba gyűjteni azokat az ifjakat, akik Jézus 
K risztust személyes Uruknak és M egváltójuknak fogadták el a Szentírás sze
rint, M esterük követői kívánnak lenni hitükben és életükben, és együtt m un
kálkodnak M esterük országának az ifjúság között való terjesztésén.” Európa 
után a  többi világrészben is otthonra talált és m a m ár 100 országban 30 mil
lió tagja van. Hazánkban 1883. október 31-én érkezett el és egészen 1950-ig 
végezte szolgálatát a két protestáns egyház ifjúsága között, mind a mai na
pig érezhető hatással.

A magyar KIÉ fontosabb állomásai ezek voltak: 1900-ban az első önálló 
helyiség létesítése és az Ébresztő c. ifjúsági lap megindítása. 1907-től utazó 
titkárokat alkalm aznak, előbb Kónya Gábor, m ajd Megyercsy Béla, Töltéssy 
Zoltán, Pógyor István és gróf Teleki László személyében. 1910-ben a KIE- 
ben alak ítja meg ifj. dr. Szilassy A ladár és Megyercsy Béla az első magyar 
cserkészcsapatot; m ai napig ez a  csapat viseli az 1-es számot. Az első világ
háború a la tt 17 katonaotthont állítanak fel a m onarchia területén, az orosz 
fogságban levők között az am erikai KIÉ (YMCA) végez eredményes munkát. 
Az ő segítségével 9000 m agyar hadifogoly térhe t haza. 1921-ben ta rtják  meg
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az első nemzeti konferenciát Karcagon és ind ítják  meg a M agyar Ifjúság c. 
lapjukat, míg az Ébresztő a vezetők lapja lesz.

1926-ban, Megyercsy Béla Zürichben bekövetkezett halála u tán  az a nagy 
változás megy végbe a mozgalom életében, hogy három ágra oszlik, feleke- 
zetközi, evangélikus és reform átus ágra. Ezt a KIÉ Világszövetség is elfo
gadja. A nagyobb városokban felekezetközi egyesületek alakulnak, míg a fa l
vakban az ági m unkák gyökereznek meg. Ezzel a KIÉ beépül az egyes gyü
lekezetek életébe olyan módon, hogy elfogadják a Párizsi alapot úgy, hogy 
mindegyik felekezet a maga hitvallása szerint tanulmányozza a Bibliát és 
kifejezi az egyházhoz való hűségét. A gyakorlatban ez azután azt jelentette, 
hogy mindegyik egyház ifjúsági lelkészeket osztott be a KIE-hez és együtt 
végezték az ifjúság közötti m unkát. Az evangélikus egyház előbb Abafy G yu
lát, majd Erős Sándort, később Bonnyai Sándort és Wagner Aurélt állította 
m unkába, míg a reform átus egyház Dobos Károlyt, u tána Kovács Bálintot, 
Tamás Ferencet, Pataky Lászlót, Nagy Gyulát, Papp Jánost és Borsos Sán
dort. Minden KIE-hez beosztott lelkész számára biztosították az összvonalas 
szabadjegyet, s ezzel lehetővé tették  az egész országban való utazást. Meg
indultak a körzeti konferenciák, majd a nyári táborok, később meg téli tábo
rok. Amint a munika erősödött, szükség volt külön KIE-házakra, otthonokra. 
Budapesten 1930-ban megvették a Horanszky u. 26. sz. házat (ma M akarenko 
u.), ahol tanoncotthont, legényszállást, turistaszállót és étkezdét rendeztek be. 
Ugyancsak itt voltak az összejöveteli helyek és a titkárok irodái is. Vidéken 
is mind több egyesület szerzett, vagy éppen épített külön ifjúsági otthont. 
Ezek közül sok ma gyülekezeti házként szolgál. M ajd 1943-ban m egépült a 
KIÉ modern székháza a Vas u. 2/c sz. alatt, ahol a protestáns tábori püspök
ség a nagyterem ben minden vasárnap katonai istentiszteletet tartott. (Ma a 
Színművészeti Főiskola és az Ódry színpad van a helyén).

A KIÉ ilyen kiszélesedett m unkája elsősorban az iparos, kereskedő és fö ld
műves fiatalok között terjedt el. A diákok között a MEKDESZ és a Soli Deo 
Gloria végzett jó szolgálatokat. Ez a falusi és városi ifjúság volt ezekben az 
időben nagyon elesett állapotban. A KIÉ a maga sokirányú program jával, a 
lelki-szellemi és társadalm i neveléssel ú ja t és vonzót je lentett mind a váro 
sokban, mind a falvakban. Az ifjúsági lelkészek mellett olyan m unkatársak 
is voltak, akik a tagok közül kerültek  ki, m int pl. Kovács Péter földm űves
titkár, és néhány diakónus. Ahol a m unka m egindulhatott, o tt megváltozott 
sok falu és város fiatalságának az élete, és ez mind a mai napig érezhető 
azokban a presbiterekben és hűséges egyháztagokban, akik a  jó lelki-szelle- 
mi-erkölcsi hatásokat a KIE-ben kapták meg. A m unka eredményes vo ltát 
nagyban elősegítette az akkori püspökök és általában az egyházi vezetés er
kölcsi és anyagi támogatása. Kapi Béla, ak it elöljáróban idéztünk, de R affay 
Sándor s Túróczy Zoltán evangélikus, és Ravasz László, Balthazár Dezső és 
Enyedy Andor reform átus püspökök számos jelét adták annak, hogy az egy
ház jövője szempontjából nagyon döntőnek tarto tták  ezt az ifjúsági m unkát 
is. Ök tették lehetővé, hogy az evangélikus egyház által k iadott Belmissziói 
M unkaprogram ban és a reform átus Belmissziói Ú tm utatóban egész évre szóló 
programok, kidolgozott összejöveteli anyag jelenhetett meg. Evangélikus vo
nalon „Üj ezredévhez új ifjúság kell” címmel, míg reform átus részen „Az 
ifjú  és . . . ” címmel hat évre szóló anyagot adtak ki. Ezek olyan helyen is se
gítséget adtak, ahol nem volt jól képzett vezető.

Mindezek ism eretében nézzük meg, mi is volt a KIÉ program ja. A Párizsi
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alapot úgy ismerték, m int „egyes program ot”, míg a Jézus ifjúkoráról szóló 
bibliai ige alapján (Lk 2,52) felépültet pedig m int „négyes program ot” : „Jé
zus gyarapodott bölcsességben, testének állapotában, Isten és em berek előtt 
való kedvességben.” Ennek felel meg a lelki, szellemi, társadalm i és testi ne
velés program ja. Nézzük röviden m it is jelentett ez a négyes m unka az egyes 
terü le teken!

Lelki m unka
Az 1930-as években m indenütt volt hitoktatás, és m inden ifjú konfirm ált. 
Konfirmáció alkalmával Bibliát is kaptak ajándékba, rendszerint Újszövet
séget. Így ha előkerült a KIÉ összejövetelen a Biblia, az nem volt ismeretlen. 
Üj volt azonban a bibliakör közvetlensége, a beszélgetés és a kérdezés lehe
tősége és a közös imádkozás. Ez idő után  biblia-iskola is indulhatott, majd 
ifjúsági evangélizáció. Sok helyen m egtartották a Világszövetség általában 
novemberi imahetét. Ezek ösztönzést adtak im aórákra és imaközösségek ta r
tására is. Bizonyos idő eltelte u tán  maguk az ifjak tartha ttak  bevezetést, 
vagy egy-egy konferencián tehettek bizonyságot hitükről. Vagyis a KIÉ 
egyik fontos alapelve megvalósult: ifjakat ifjak által vezetni Jézus Krisz
tushoz. A nyári és téli táborokban is az egyhetes alkalmak alaphangját 
mindig a bibliai m unka adta meg. De így volt az országos nagy konfe
renciákon is, m int pl. Losoncon 1939-ben, ahol Túróczy Zoltán evangéli- 
zált ezres hallgatóság előtt és Ravasz László tarto tta  a befejező igehirdetést 
a naini ifjú története alapján. Ezek so:k ifjú számára döntőek lettek  a h it
életükben és a keresztény tapasztalataik megszerzésében.

Szellemi m unka
Ha a vázolt lelki m unka megerősödött és vele az egyesületi élet is, akkor 
felm erült az igény az ism eretekben való gyarapodásra. Erre olyan előadások 
voltak alkalmasak, amelyek a  fiatalokat érdekelték. A rendszeressé váló is
m eretterjesztő előadásokba maguk a fiatalok is belekapcsolódhattak azzal 
is, hogy ism ertettek egy-egy fontos könyvet vagy újságban m egjelent cik
ket. Minden előadáshoz kérdések kapcsolódhattak, sőt v ita is alakulhatott, 
ha a tém a olyan volt. További lépés volt azután az önképzőkör megalakulása. 
Ennek keretében bizonyságát adták annak, hogy a szellemi m unka egyik 
célja, az önképzésre való indítás, elérte célját. Ennek keretében rendezhet
tek szavalóversenyeket és előadásokat olyan témákról, m int a jegy esség, a 
házasság, a munka, az erkölcs és az időszerű nemzetközi kérdések. De volt 
olyan hely, ahol nyelvtanfolyam ot indítottak, hiszen a KIÉ nemzetközi kon
ferenciái igényelték a nyelveket beszélő fiatalokat. Tanulm ányi k irándu lá
sok, sőt külföldi utak is beletartozhattak ebbe a körbe.

A KIÉ szellemi m unkájától elválaszthatatlanok voltak a népfőiskolák az 
1936—1948 közötti időben. A KIÉ adta a  legtöbb hallgatót, és ő kapta vissza 
őket többhónapos tanulás után, m int új és jó vezetőket, m unkatársakat. 
A KIÉ fogta össze a Népfőiskolái Tanácsban a keresztény jellegű népfőisko
lái m unkákat és fogalmazta meg a népfőiskola célját így: „A KIÉ célja a 
felnőtt kor határán  levő ifjakat vallási, nemzeti és hivatásbeli szolgálatra 
nevelni.” A sárospataki és nagytarcsai népfőiskolák m egindulása u tán  való
ságos népfőiskolái láz fogta el az országban mindazokat, akik a népen segí
teni akartak. így 1948-ig 57 protestáns fiú- és lánynépfőiskola alakult meg 
az országban, és ahogyan egy tudós, Balogh István m egállapította az 1973- 
ban megjelent m unkájában („A parasztság művelődése a két világháború
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között”): a parasztság művelődése szempontjából a népfőiskola volt a leg
jelentősebb. Csepregi Béla pedig, aki népfőiskolái nevelő is volt, a népfőis
kolái m unka egyháztörténeti jelentőségét m éltatta.

A társadalmi nevelés
Valójában a lelki és szellemi neveléssel vette kezdetét. A bibliakör szelleme 
és az előadások légköre akaratlanul is építette az egymással való kapcso
lato t testvéri szinten. Sok, egész életre szóló barátság a KIE-ben kötődött. 
M agatartásukra hatással volt a KIE-vezetők közvetlen érintkezése a KIE-be 
kerü lt fiatalokkal. Am ikor a társadalm i ellentétek olyan nagyok voltak, a 
KIE-ben a vezetők nem  tarto ttak  igényt sem rang, sem hivatás szerinti meg
szólításra, hanem idősebb testvérek igyekeztek lenni. Ez a megszólításban 
,,bátyám ”-ot jelentett, s aki ismerte az akkori viszonyokat, ezt jelentős tény
nek ta rth a tja .

A társadalm i nevelés eszközei voltak az ünnepélyek, a szeretetvendégsé- 
gek, a kirándulások, a születésnapokról való megemlékezések. A tanoncok 
szabadulását megünnepelték, vagy a diploma megszerzését tették  ünnepé
lyessé az egyesületben. Ha azután valaki családot alapított, a legénybúcsú 
elengedhetetlen volt. Ha a családosok megszaporodtak, akkor családi össze
jövetelek is voltak. Balatonaligán családi üdülőt is létesítettek. A családias 
alkalm ak rendezői a KIE-hölgybizottság tagjai voltak. Ezek gondoskodtak 
a tanoncotthonok berendezéséről és csinosításáról. Ezzel m ár érin te ttük  az 
egyesület szociális segítő szolgálatát. Sok szegény fiú került a  városokba 
tanoncnak, és részükre rendezték be a tanoncotthonokat. Ilyen volt több vá
rosi KIE-ben, de a legism ertebb a budapesti és a debreceni volt. Evangélikus 
tanoncotthon volt az Alföldi (ma K állai Éva u.) utcai Protestáns Iparoskép
zőben. Debrecenben 100 fiúnak adtak tiszta  és meleg otthont. A csavargó és 
kéregető gyerekek között végzett m issziójuk vezetett el a Fiúk falváig. Deb
recen határában csavargó és otthontalan gyerekek számára külön otthont 
terem tették, melynek története irodalm i m egörökítést is kapott. Varga Do
mokos: „Fiúk falva” c. regényes feldolgozásában olvasható, hogyan éltek 
ezek a fiatalok közösségi életet, és hogyan áldozta életét egy villámcsapás 
utáni tűzvészben az otthon vezetője a fiúk m entése közben. Az 1930-as és 
40-es években sok m unkanélküli volt, és a KIÉ ezek elhelyezésében sok se
gítséget tudo tt adni.

Testi nevelés
A Biblia testre vonatkozó tanításával igyekezett megism ertetni a fiatalokat. 
A testi kísértésekben felserdülő fiataloknak igen nagy szükségük volt a he
lyes bibliai szemléletre, m indenekfelett pedig Jézus Krisztus m egtartó ere
jére. A Biblia szerint a test a Szentlélek tem plom a (Kor 6,19). így a test 
egészsége, erkölcsi tisztasága szinte naponta előkerülő kérdés volt. Ilyen k é r
déseket érin te tt a bibliakör, a személyes lelkigondozás, de foglalkoztak vele 
külön előadások is. A KIÉ és a  MEKDESZ vezetőivel együtt Debrecenben 
és Budapesten rendezett több napos szexuáletikai konferenciát. I tt hívő és 
a kérdés szakvonalon elismert olyan emberei szólalhattak meg, m int Kiss 
Ferenc orvosprofesszor, vagy Batiz Dénes főorvos, és természetesen még so
kan mások is. Ők ketten  füzetek form ájában leírták  a legfontosabb kérdé
seket ilyen címmel: „A nemzet nagy gondja”, vagy: „Fiúk, legények, érde
mes-e?”
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A testi nevelés körében helye volt a játéknak, m ind az egyesületi helyisé
gekben, mind a szabadban kirándulások, vagy nyári táborozások alkalmá
val. A KIÉ ilyen célból játékoskönyvet is adott ki, s ezzel igazolta, hogy az 
örömnek helye van a fiatalok együttes munkájában. A népfőiskolái munka 
arra is kiterjedt, hogy milyen az egészséges étkezés, milyen az egészséges 
családi ház, s ezt példákkal is m egm utatták. Nagytarcsán olyan népfőiskolái 
házak épültek, amelyek m intául is szolgálhattak. Az egyesületi m unka az 
életre nevelt ebben a vonatkozásban is.

Mindezekből világos, hogy a KIÉ m unkája az egész em bert ta rto tta  szem 
előtt, és annak mind belső, mind külső növekedését harm onikusan igyeke
zett segíteni. így volt elérhető, hogy az egyesületben felnőtt fiatalok jelen
tős része értékes és építő tagja le tt m ind az egyházi életnek, m ind a társa
dalomnak. A KIÉ, ahogy Kapi Béla püspök idézetéből láttuk, az egyház, a 
gyülekezetek számára nevelt sok értékes embert. Befejezésül idézzük Ravasz 
László sorait, melyet a KIÉ által k iado tt vezetői könyvhöz előszóként írt. 
„Ha a keresztyén ifjúsági m unka betagolódik a történelm i egyházakba, azok
nak egyik élő tevékenysége lesz, eközben megőrzi szervezeti egységét, moz
galmi természetét, s m eg tartja  azt a nagy elvet, hogy az ifjúságot az ifjú
ság által evangélizálja: olyan nagy jelentőségű m unkát végez, amelyhez fon
tosságban foghatót nem tudnék megnevezni.” íme két olyan felelős egyházi 
vezető, aki tapasztalatból ismerte és m élta tta  azt a nagy munkát, am elyet a 
KIÉ végezhetett a m agyar protestáns ifjúság körében. Ma ugyan változott 
körülmények között, de ugyanígy legyen az ilyen jellegű ifjúsági m unkának 
helye az egyházakban.

A fontosabb irodalom a KIE-munkára vonatkozóan

Erős Sándor—Szöllősy István: Bevezetés a Keresztyén Ifjúsági Egyesületi 
m unkába. Budapest 1939.

Prosch Károly: A KIÉ munka. Budapest 1939.
Batiz Dénes—Máday Béla: KIÉ jubileum i zsebkönyv. Budapest 1933. 
Williams Hodder: A farm tól a székesegyházig (Williams György életrajza). 

Budapest 1940.
Koczogh András: Emlékeim a KIÉ 60 éves múltjából. Budapest 1943. 
Karácsony Sándor: M agyar ifjúság. Budapest 1946.
Dobos Károly—Laky László: KIÉ játékoskönyv.
Kovács Bálint: A magyarországi keresztény népfőiskolák. Budapest 1941.

A KIÉ lapjai voltak: „Ébresztő”, vezetői lap. Szerkesztő: Erős Sándor. — 
„Magyar Ifjúság”. Szerkesztő: Szondi Béla. — „Evangélikus ifjúság” fiúk 
és lányok számára. Szerkesztő: Bonnyai Sándor. — „Reform átus Ifjúság”. 
Szerkesztő: Dobos Károly.



FITTLER KATALIN

Dallamok vándorútja
Bevezető Pernye András két dallamtörténeti kutatásához

A dallam ezoterikus szimbólum. Időről időre egy-egy szöveghez kapcsolódva 
földre száll és gondolatok szolgálatába áll. Aztán levedli bőrét és egy m ásik
ban újra élni kezd. A zenetudós Pernye András (1928—1980) két, istentisz
teleteinken ma is énekelt dallam m últjának nyomába eredt. Tanítványa meg
őrizte és tisztelgett a kutatóm unka előtt.

Minden em ber lelkében él muzsika. Ennek egyik -szép példája, hogy legelső 
hallásra „ráism erünk” egy dallamra, akár olyanra, amelyet biztosan nem  
hallhattunk korábban. Megörülünk neki, m int rég láto tt jó barátnak, vala
kinek, aki régóta részese életünknek, s akinek közelségét hosszú ideje nél
külöztük. Ez az auditív déjá vu  lényegét tekintve egészen más, m int a tudo
mányos dallamfelismerés, melynek során — korábbi ism eretek birtokában 
— konkrét adatokat tudunk elmondani egy dallamrészletről (megnevezzük 
a szerzőt, a kompozíciót, netán  opusz-számát és hangnemét is). A kétféle dal
lam ismeretben (a ráism erésben és a felismerésben) egyvalami közös: az in
dividuum saját öröme, elégedettsége.

Az idők folyamán ném ely melódia hasonló u ta t já r be, hasonló szerephez 
jut, ráadásul tágabb érvényességi körrel.

Vannak dallamok, amelyek nincsenek — e paradoxonra a népi és a m ű
zenéből egyaránt hozhatunk példákat. Szabolcsi Bence „A melódia tö rté
nete” című könyvében külön fejezetet szentelt a makám-elvnek, s rám uta
tott, hogy nemcsak az arab vagy a török zenében szokásos a m akám-elv 
gyakorlati alkalmazása, 'hanem valójában „mindenfajta  népzene élete alap
jában nem  egyéb, m int a m akám -elv folytonos alkalm azása”. Szép számmal 
vannak -tehát olyan dallamok, amelyek többféle alakban élnek; „egyetlen  
alakjuk nincs, egyetlen alakjuk elképzelhetetlen”. Ismerős ez a gondolkodás- 
mód a jazz világában is, hiszen köztudott, hogy a jazz-muzsikusok is előny
ben részesítik az úgynevezett „örökzöld” slágereket, szívesen improvizálnak 
ilyenekre, függetlenül attól, hogy korábban hányán fordultak az adott dal
lamhoz. A „tudjuk, miről van szó” összekovácsolja az előadót és hallgatósá
gát, m indenki érti azt a nyelvet, amelyen a muzsikus „szól”, s ilyenkor meg
kettőzött figyelmet követel az ism ert és az „itt és most” újonnan születő 
(fel kell ismernünk a „váz”-at, s u tána is mintegy párhuzam osan halljuk, 
hogy m it és hogy hogyan játszik az előadó). Természetesen ilyenkor az él
mény fokozott m értékben válik személyessé — ezért ebben is kereshetjük a 
jazz irán ti kiapadhatatlannak tűnő érdeklődés gyökerét. Az „ugyanazt, de



mindig másképp” elv hosszú időn keresztül otthonos volt az európai műze
nében is. Gondoljunk csak arra, hogy a reneszánsz korban egy-egy kompo
zíciónak csak a „csontvázát” vetették papírra, a kottakép voltaképpen csak 
irányelveket adott a hangszereseknek, énekeseknek. A díszítőpraxis rendkí
vüli fejlettséget ért el — s a barokk korban is hasonló szándék vezette a 
muzsikusokat arra, hogy a megismételt form arészeket másodszorra m ásként 
játsszák (kolorálva, kidíszítve).

Ugyanebben gyökerezik a- klasszikus korban a variációsorozatok iránti 
igény. A komponista választott egy tém át — bárm ely szerző bárm ely művé
ből — s a hallgatóság (sőt, a játékosok is) abban gyönyörködött, hogy mi 
m indent „tud kihozni” a dallamból az invenciózus alkotó.

Az alkotói individuum szerepének és jelentőségének növekedésével, s egy
idejűleg azzal, hogy megváltozott a zeneszerzőknek a  társadalom ban elfog
lalt helyük (módosultak életkörülményeik, élet- s munkalehetőségeik), to
vábbá a kulturális életben kialakuló piacviszonyokkal párhuzamosan, egyre 
inkább ko ttába rögzül a mű, m indinkább a kottaszöveg megszólaltatása lesz 
az in terpretátor dolga. Csökken a m űzenében az improvizáció szerepe, s meg
kezdődik az az út, am ely napjainkban a hiteles tolmácsolás kérdéséhez, a 
hitelességi problémák megoldásához vezet. Mégis az egyre inkább variáció
sorozat tém ájául kínálkozó régi zenéken túl, életben ta rtja  a m últ sok kin
csét a történeti érzék fejlődése, a századokkal korábban készült darabok 
műsoron tartása. Ebből a szempontból is sokat változott a világ 1477 óta, 
amikor Johannes Tinctoris, a nápolyi k irály  karnagya a következő m ondat
tal kezdte egyik értekezését: „Bármilyen hihetetlenül hangzik, a legutolsó 
negyven évben komponált műveken kívül nincs egyetlenegy darab  sem, 
amelyet a tanult elmék érdemesnek tartanának a m eghallgatásra”.

Csodálatos dolog a kollektív emlékezet. Az emberiség — m int olyan — 
nem egykönnyen felejti el a szép dallamokat. Jóllehet némely dallam  nem 
egyetlenegy alakban élt, hanem dallamcsaláddá nőtte k i magát, a koronként 
módosuló ízlés, a tetszés némely verziót különösen megerősíti. így bukkan 
fel egyik-másik dallam — térben és időben eltávolodva egykori környezeté
től — s válik a szó legnemesebb értelm ében: közkinccsé.

Ki tudná megállapítani, ma használatos dallamaink honnan származnak, 
hol található meg v arián su k ! A nem muzsikusnak pusztán az a „kötelessége”, 
hogy éljen a rendelkezésére álló lehetőségekkel, s m arkoljon minél többet a 
„szellemi bőségkosárból” , az előadóművész és az alkotó pedig jól teszi, ha 
szakterületén minél több ismeretet szerez, minél szélesebb látókörre tesz 
szert. A történész szép feladatai közé tartozik a m últ kincseinek feltárása, 
s igen méltánylandó, ha a tényeken tú l okokat, indokokat s egyéb lényegi 
kapcsolatot keres az egyes jelenségek, alkotások között. A múlt: óriási mo
zaikkép, melynek több-kevesebb kockája áll rendelkezésünkre. A teljesség 
elérhetetlen, hiszen a szimbolikus kép térben és időben módosult, alakult, s 
az ősi dallamvázakhoz hasonlóan, nem volt egyetlen „igazi alakja”.

Ha — ad absurdum — egy melódia valamennyi előfordulását keletkezésük 
idejével együtt rekonstruálhatnánk, még akkor is m egfejthetetlen lenne az 
egyes verziók közti viszony, mert az úgysem derülhet ki, hogy valam elyik 
feldolgozó m it ismert a korábban meglévő, munkásságához felhasználható 
értékes nyersanyagkészletből.

A ráism erés az élet m inden területén nagy öröm. Az elhivatott történész
kutató tehát felvállalja a nagy feladatot: egy-egy népszerű, az évszázadok
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során időről időre felbukkanó dallam „családjának” felkutatását, s ha lehet
séges, történeti útjának végigkövetését, dallam történeti m inifejezetet írva. 
Az ilyesfajta munkához erős zenei emlékezet szükséges, hatalm as anyagis
m eret s k itartás: az anyag határozza meg az eredm ényt, s a történészkutató 
legfeljebb az átnézendőségek növelésével valószínűsítheti m unkája eredm é
nyességét. A szorgalom s a nagy időráfordítás szükséges, de nem elégséges 
feltétel.

Végiggondolva sem tűnik kecsegtetőnek a feladat — de aki megpróbálko
zott ilyesmivel, tudja: az eredm énynek s az új összefüggések feltárásának 
reménye — erős elhivatottság birtokában — fantasztikus intellektuális bol
dogságot ad. Pernye András többrétű m unkásságának egyik legkevesebb kö
vetőt vonzó terü le te  ez volt. Bizony, évek sora szükséges, amíg rokondalla
mok sokasága publikálható m éretet ölt! De a kutatóm unka apró részered
ményei is gyüm ölcsöztethetőek: saját ku tatási eredményeinek elmondásához, 
megm utatásához mindig érdeklődőkre talál növendékei körében a tanár. És 
milyen etikai fedezetet ad a tudományos m unkának, ha a ku tatás különböző 
fázisaiba való bepillantás u tán  m egism erjük a közzétehető eredm ényt is!

A Magyar Zene hasábjain publikálta Pernye „Mélységből kiáltok . . cí m
mel egy dallam  történeti útjának vázlatos áttekintését (1968/3.—1988-ban 
a „Fél évezred fényében” c. második posztumusz kötetében jelent meg ú jra  
a Gondolat Kiadónál).

A 70-es évek végén két rádióm űsora készült; m indegyikben egy-egy dal
lam vándord íjá t követi nyomon. Ezek egyike „Innsbrucklied” címmel ism ert,
a másik a „Monica” elnevezést kapta.

Az írott tanulm ánynak m ár a címe is sejteti, hogy a protestáns gyüleke
zetek ism ert „Aus tiefer N o t. . . ” című, Luther-énekével kapcsolatos a vizs
gálódás. A m ásik két esetben a cím nem  árul el ilyesmit, pedig m indkét dal
lamcsalád tartalm az világi és egyházi szövegű variánsokat. Fordítsuk figyel
münket az utóbbiakra!

Mint a Szabolcsi-növendékek legtöbbje, Pernye is továbbadta egykori ta
nára tanulságos megjegyzéseit, gondolatmeneteit. „Szabolcsi Bence szép meg
határozása szerint a dallam  ta rtja  fenn a szöveget és a szöveg tám ogatja a 
dallamra való emlékezésünket. Ha a dallam ot m indenki jól ismeri, akkor a 
zeneszerző m ár azt a luxust is megengedheti magának, hogy alaposan elru
gaszkodjék tőle, hogy bonyolult, igen díszes variációkat készítsen rá, abban 
a reményben, hogy a hallgató m ajd ’belehallja’ a dallamot, hogy nem válik 
talajtalanná a hangszeres darab hallatán. Sőt: akár m ég a szöveg néhány 
versszakát is belehallhatja a szövegtelen, tehát hangszeres darab zenei anya
gába. így azután valóságos óriásművek keletkeztek, amelyek 10—20, sőt 
nemegyszer harmincnál is több variáció keretében dolgozták fel az ism ert 
anyagot.” Ezzel a fejtegetéssel magyarázta, hogy a 16. és 17. század hangsze
res táncainak túlnyomó többsége végső soron énekelt dallamok keretében 
bontakozott ki.

Hadd tegyem  hozzá: „könnyebb” a zenekedvelő helyzete, ha olyan korban 
él, amikor él a zenei köznyelv. Tehát am ikor egyazon nyelvet beszéli, egy
azon fordulatokat használja a vokális és a hangszeres irodalom. És a m in
denki által érte tt fordulatok közül némelyek — talán  a szerző külön, eleve 
elhatározása nélkül is — túlnőttek önmagukon, szimbolikus értéktöbbletre 
tettek szert. Ez újabb felhangokkal — az érteni- és értelmeznivaló ú jabb ré
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tegével — gazdagította, im m ár zenei értékétől függetlenül, a harmóniai, dal- 
lami, néha ritm ikus fordulatokat. (Ritka esetben a „jelentéstöbblet” átörö
kíthető; gondoljunk csak a B—A—C—H m otívum ra vagy a M ozart-névjegy
nek is nevezett négyhangos képletre!)

Napjaink embere „eszperantó” zenei világba született, együtt élnek a m últ 
és a jelen különböző, igen eltérő kvalitású produktum ai, s azokat kell szub
jektiven véleményezni, s egyéni vélem ényünket a szaktekintélyek álláspont
jával „ütköztetni”. Ebben a sokféleségben természetesen megbízható tám o
gatást jelent, ha valamely m ű értéke történetileg bebizonyosodott, ha az el
múlt századok rangsorolásában előkelő helyet kapott. Az érték — egy k a
tegória. S a tetszés egy másik. Nem könnyű m indkettőt egyidejűén figye
lembe venni, amikor korlátozott a zenélésre (zenehallgatásra) szánt idő. De 
a történeti fogódzó — éppen, m ert szempontunkból p á rta tlan  — komoly se
gítséget jelenthet.

Elgondolkodtató például, hogy vannak olyan dallamok, amelyek egyházi 
és világi használatra egyaránt alkalmasák. „A német evangélikus egyház 
egyik legnagyobb tömeghódító eszközévé em elkedett az a gyakorlat, hogy 
az igen elterjedt, közismert dallamokat — nem  egyszer m ég pikáns szövegű 
utcai énekeket is — új szöveggel látván el, felvette a gyülekezeti énekek 
sorába. M ondanunk sem kell, hogy Heinrich Isaac dallam a, a ’Búcsú Inns
brucktól’ az elsők egyikeként lett népénekké” — m utato tt rá  Pernye. É rde
mesnek ta rto tta , hogy közelebbről megvizsgáljuk a szövegváltoztatás tech
nikáját is: „A mi esetünkben a 16. századi középkori szöveg úgy keletkezik, 
hogy az ’Innsbruck, ich m uss dich lassen’-sorból mindössze az első szót 
cserélik ki ’O, Welt, ich m uss dich lassen’-ra , teh á t nem Innsbruckot, hanem 
a világot, azaz a földi életet kell elhagynom. A második sor ezek után m ár 
érintetlenül m aradhat: ’Ich fa h r dahin m ein Strassen’, azaz: tovamegyek 
utamon. S végül még egy szót a harmadik sorról; ’in frem bde Land dahin’, 
tehát: ’idegen ország felé’, oly módon változik, hogy ’ins ewge Vaterland', 
tehát: az örök szülőhazába, m ás szóval a túlvilágra vagy a mennyországba. 
Tehát a dalszöveg m egtartja a búcsúhangulatot, ill. a búcsújelentést, csak 
éppenséggel a vallásos világnézetnek megfelelően alakítja á t a tém át.”

Búcsúdalként dolgozta fel világi témájú kórusm űvében, mintegy száz év
vel Isaac u tán  az Innsbruck-Liedet Lassus legjelentősebb ném et tanítványa, 
Leonhard Lechner is, aki háromszólamú kórusában nem csak a dallam ot 
hagyta változatlanul, hanem  a szöveget is úgy módosította, hogy alig cserélt 
ki szavakat, s mégis más érte lm et nyert a m ű. Nála nem  a „bűvös-bájos”, 
„drága régi város”-t kell elhagyni, hanem a szerelmest: „Ach Lieb, ich muss 
dich lassen”. A több további szöveggel is terjesz te tt melódia történetét Bach- 
mű koronázta meg. A BWV 97-es számú k an tátában  („In allen meinen Ta- 
ten”-ben) az első és az utolsó tétel e dallamon alapul. Az Innsbrucklied dal
lam át H. Isaacra utalással a mai evangélikus énekeskönyv „Már nyugosz- 
nak a völgyek” kezdetű, Paul Gerhardttól származó korálszöveg hozza.

Pernye András másik előadásának „alapdallam a”, a Monica néven ismert, a 
16. század második felében jelen t meg nyom tatásban. E dallam  különböző 
országokban bukkan fel, m indenütt anyanyelvű szöveggel. A francia szöveg 
szerint egy érzelmes, csinos lán y t apácának adnak, ami fájdalom m al és ke
serűséggel tö lti el; a későbbi versszakokban azok az érzések is szóba kerü l
nek, amelyekben soha többé nem  lehet része. Angliában, ahol többek között
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Jeruzsálem siralmas és szörnyűséges lerombolásáról szóló balladaként is is
merik, „allem ande”-nak, tehát németnek tarto tták . A hangszeres feldolgo
zások a dallam valam elyik szövegére utalnak. Fabrizio Caroso velencei 
nyom tatványában a „Celeste Giglio” címet kapta, talán az apácasorsra u tal 
az „Égi liliom ”. „Allemande La Nonette”, tehát „apáca-allemande”-ként ta 
lálkozott németalföldi kiadványokban és lengyel lantm estereknél e dallam 
mal Pernye, Frescobaldi variációsorozata pedig „P artita  sopra l’Aria di Mo- 
nicha” címet kapott. A kalandos címrengetegben az Isaac-műhöz hasonló vi
lági-egyházi szövegcserére is talált példát Pernye, éspedig az „Ich ging ein
mal spaciren” kezdetű ném et dalban. A vadászdal hőse egy napon egyedül 
sétálván, egy kis ú tra  tévedt, s nagy örömére, a fűben állatot talált. A val
lásos dal elbeszélőjét a kis útról bűnös teste és egy kígyó vezette félre, m ert
hogy ő is annak az Évának a gyermeke, akit rávett a kígyó, hogy egyék az 
almából.

A M onica-dallam nagyon hamar, még a 16. század folyamán bekerült a 
német lutheránusok alapkoráljai közé. Leonhard Schröter magdeburgi kán 
tor gyűjtem ényében a kisded Jézust dicséri dallam unk szövege („Helft m ir 
Gotts G üte preisen”), m íg a legnépszerűbb verzió, Johannes Eccard szöve
gével ism eretes m indmáig: „Von Gott will ich nicht lassen”.

Ezt a dallamot háromféleképpen harm onizálta négyszólamú korálgyűjte- 
ményében Bach, am elyet K irnberger és C. P. E. Bach adott közre. ím e az 
egyik!

!(»(>. Von Golt w ill ich nicht lasst'n.

A legutolsó bachi orgonaciklus, a „Tizennyolc korálféldolgozás”, olyan kom
pozíció, amelyet a szerző abban a biztos tudatban  alkotott, hogy a koráldal- 
lam ot anyanyelvi fokon ismeri a közönség; a pedálszólamban hosszú hang- 
értékekben követik egymást a koráltém a hangjai. „A mi számunkra azért 
je lent annyira nehéz feladatot” — m utato tt rá Pernye, „mivel dallam ism e
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retünk nem  anyanyelvi szintű”. De aki csak egyszer is hallotta a dallamot, 
sohasem felejti el, ha a 73. kantáta zárótételeként ism erte meg: „Herr, wie 
du willst, so schicks m it m ir”.

CHORAL. Melodie: „Helft mir Gölte Güte preisen" (Von Gott will ich nicht lassen.)
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Johannes Eccard szövege nem  más, m int a magyar evangélikusok által éne
kelt szöveg eredetije. A mai Evangélikus Énekeskönyvben így találjuk (337. 
ének):

I s  -  t er v tő l  e l  n e m  ál -  1 o k , ő  s e m  á l l  t ő - l c m  c l ;  

S z i i n  - t e - l e n  v c - l e  j á  -  r o l c , Á t  - f o - g o m  h i t e m m e l

G o n  - d o t  v i - s e l  r e - á m ,  f i s  e s - t e  ú g y , m i n t  r c g - g e l

<) á l d  m e g  s e - g í *  - s é g  - g é l , K e -  gy e l mes , )« '»  A  t v á m

Monica és istenhit? Nemcsak egykor, hanem  ma, a beatm isék és hasonló je
lenségek idején is összeegyeztethető. A 16. századi gondolkodásmódra is rá 
világít Pernye, nem kisebb tekintély, m in t Luther vélekedését idézve. S en
nek ism eretében immár senki se ta r th a tja  „eretnekségnék”a világi dallam 
kölcsönzését, illetve k isa já títását: .,Az 1570—80-as években m ár a ném et 
lutheránusok alapkoráldallam ai közé tartozik ez a m i »slágerünk«. Ez idő 
tájt M artin  Luther m ár mintegy három  évtizede halott, szelleme, a zenéről 
való felfogása viszont elevenen él és hat. Luther vélem énye szerint nem  sza
bad idegenkednünk attól, hogy a nagyon is világi — néha egyenesen pikáns 
— szövegű, de széles körben elterjedt dallamokat beolvasszuk a protestáns 
közösségek istentiszteleti zenéjébe, az egyházi népénekek sorába. Legfeljebb 
új szöveget kell aláhelyezni, ami elősegíti a lélek épülését és egyengeti az 
üdvösséghez vezető u ta t. Luther e véleményét így foglalta össze: »M iért kel
lene, hogy minden szép dallam  az ördög birtoka m aradjon?«.”



SÜMEGHY JÓZSEF

A soproni evangélikus gimnázium 

újraindulása

Hazai evangélikus egyházunk legrégibb iskolája a soproni evangélikus lí
ceum, gimnázium. M űködése második évszázadában, a 17. században m ár k i
m utatható, hogy az iskola erőteljes vonzást gyakorolt Nyugat-D unántúl evan
gélikus gyülekezeteire. A soproni polgárság fiai m ellett egyre többen indul
tak el Sopronba, hogy családjuk, gyülekezetük segítségével felsőbb iskolai 
nevelésben részesüljenek. Bár egyházunk országos tekintetben szórványegy
ház, Dunántúlon mégis voltak összefüggő evangélikus és tősgyökeres m agyar 
tájak, ahonnan az iskola évszázadokon á t értékes, főként falusi diákokat ka
pott. B izonyíthatóan Rábaközből, Kemenesaljáról, a Répce vidékéről, vala
mint Zalából, Somogyból és a bakonyi tájakról indultak  diákok a soproni 
„ev. főgimnáziumba”. A nyolcéves tanulás, esetleg m ég az egyetemi tanul
mányok, a tehetséges falusi fiú családi örökségét jelentette. Az otthon m a
radó, gazdálkodó testvérek földben, állatban kapták m eg a szülői örökséget 
—, a soproni diák öröksége az érettségi bizonyítvány vagy oklevél volt.

A második világháború előtti évekről egy fennm aradt kim utatás m egyén
ként és falvanként, gyülekezetenként m u tatja  az iskola nevelői szívóhatását. 
Sopron megyéből 67, Vasból 41, Győr és Moson megyéből 26 ifjú  tanu lt a 
soproni iskolában. De jö ttek  Zalából, Veszprémből, Somogy, Komárom és 
Esztergom megyék evangélikus gyülekezeteiből is. Iskolánknak ez a vonzása 
azt m utatja , hogy egyházunk nevelői-oktatói m unkája keresett és megbe
csült volt. Nyilván a falusi gyülekezetek módosabb, vagy kevésbé módos 
családjai a volt elemi iskolák legjobb, „éles eszű” növendékeit irányíto tták  
Sopronba. De a kisparaszti, zsellér- és szolgacsaládok kiváló eszű (gyerme
keit is ösztöndíjak, alapítványok és különféle segélyek várták  Sopronban. 
Ez m ár m agában is egy minőségi kiválasztást je lentett. Az meg szinte te r
mészetes volt, hogy a papi — és többnyire a tanítócsaládok fiai a soproni 
evangélikus líceum növendékei legyenek.

Isten a közelmúlt években lehetőséget adott oktató-nevelő m unkánk ú jra 
indítására. Érdekes — és jellemző! —, hogy először a volt egyházi iskolák 
megőszült növendékei, öregdiákjai, a még élő tanítványok lobbantak lángra. 
Évtizedek sem tudták eloltani a hamu alatti parazsat! Az öregdiákok hálás 
szívvel gondolva vissza iskolájukra, tanáraikra, az annak  idején kapott is
meret és lelki kincsek m eg nem változó értékeire —, szervezkedtek, össze
fogtak, új lehetőséget kerestek  iskolájuk „feltám asztására”. A soproni evan
gélikus líceum  öregdiákjai az Országos Elnökség segítségét kérték, hogy köz
benjárjon az iskola átadásáért a Művelődési Korm ányzatnál. Ezt írták : „El
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gondolásunkban egyházunk iránti hűségünk, nemzetünk iránti felelősségünk 
és felnövő ifjúságunk evangéliumi hitben és erkölcsben való nevelésének 
szent ügye v ezé re l..

Az iskola gazdája annak idején a D unántúli Evangélikus Egyházkerület 
volt. Méltó, hogy most is az egyházkerület vállalja ezt a feladatot. Különös, 
nagy gondot éppen az okoz, hogy egy állam i gimnázium folyamatosan ok
tató, nevelő m unkája szinte máról holnapra, 1991. augusztus 31-ről szeptem 
ber 1-jére lényegül, változik át evangélikus egyházi gimnáziummá. Term é
szetesen ehhez sok-sok türelem , megértés, kompromisszum, de egyházunk 
érdekeinek céltudatosan eltökélt érvényesítése is szükséges. Az evangélikus 
gimnázium valójában az I. osztály elindításával válik egyházi iskolává. Az 
Északi Evangélikus Egyházkerület az elindító I. osztály iskolai oktatása és 
kollégiumi nevelése tekintetében kívánja érvényesíteni az evangélikus iskola 
jellegét és célkitűzéseit. A kötelező h itoktatás, istentiszteleti részvétel, áh ítat 
és a kollégiumban nyújto tt tanári irányítás jelentené az elindulás egyházi 
főbb jellemzőit és keretét.

Egyházkerületünk és az általa választott bizottság ilyen értelemben tette 
közzé a tanulók részére a jelentkezésre való felhívást. A növendékek nyelvi,
humán, biológia—kémia és m atem atika---- szám ítástechnika tagozatok között
választhattak érdeklődésük és tehetségük szerint. Egyházi és világi sajtóban 
közölt jelentkezési felhívásra, január végéig, több, m in t 120 diák jelen tke
zett. Többségben leányok és soproniak. Ezeknek és a környékbelieknek több
sége katolikus. Ami izgalm at és örömöt je lentett az, hogy vidékről 47-en je
lentkeztek, akik közül 40 evangélikus. Visszaidézve a  régi, ősi líceum diák
jainak lakóhely szerint földrajzi képét és azzal összevetve, halványan máris 
kibontakoznak a régi iskola megújuló vonzási vonalai. A jelentkezettek kö
zött vannak Nógrád megyéből, Békéscsabáról, Budapestről. A többség azon
ban a régi líceum ismert vonzási terü letérő l jelentkezett. A legtávolabbi h a 
tárállomások: Rajka, Győr és környéke, Bököd, Bicske, Sárbogárd, Veszp
rém, a Balaton környéke, Zalaegerszeg, Celldömölk, Szombathely. Ezen be
lül Kemenesalja, Rábaköz (Vadosfa, Beled, Vág, F arád  stb.). Egyháztörté
neti tá jainkról és a szórványterületről jelentkezett tanulók most új színt és 
a nemesen értelmezett „vidék” lehetőségét és értékeit hozhatják.

A gimnáziumba jelentkezett tanulók m agyar nyelvből és m atem atikából 
írásbeli vizsgát tettek. Ezután szóbeli beszélgetésen próbáltunk gondolkodá
suk, családi körülményeik és iskolai továbbtanulásuk felől érdeklődni. Jó 
néhány fiatal határozottan megvallotta, hogy m int evangélikus diák érdek
lődéssel és örömmel készült egyházunk iskolájába. M intha hitoktató és ifjú 
sági m unkánk szerény gyümölcsei lettek volna láthatóvá a felvételi bizottság 
előtt.

Jólesett hallani egy-egy konfirmációi emléket, egy-egy bibliai történet 
részletét, vagy éppen a családban, rokonságban élő vagy már elhunyt volt 
licista öregdiák nevét. Kedvesek, helyesek voltak . . .  Olyan újak, mások vol
tak, m int akikkel az elm últ évtizedekben találkozhattunk. Nekünk legalábbis 
új és öröm teli volt, am ikor egyik-másik diák bejelentette, hogy azért is sze
retne a soproni evangélikus gimnáziumban tanulni, m ert élete h ivatásáu l a 
lelkészi pályára gondol.

Komoly gond a most még állami Berzsenyi Dániel Gimnázium nevelői-ta
nári karának  leendő evangélikus egyházi iskolában történő m unkája. Egy 
állami és működő gimnázium lelki-szellemi átállásáról, gyors színeváltozá
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sáról van szó. Lehetséges ilyesmi? Nem könnyű kérdés ez, még akkor sem, 
ha — bár az iskola evangélikus egyházi iskola lesz —•, de most csak az első 
osztályok kerülnek az egyházi nevelés hatáskörébe. M egnyugtató volt, hogy 
a tanári kar ellenvetés nélkül elfogadta az iskola egyházunk, részére történő 
átadását. Bár ez nem is tőle függött. Az iskola négyszáz évnél több egyházi 
m últja  tiszteletet parancsoló tekintélynek bizonyult. Érthető, ha hazai evan
gélikus egyházunk felelős szeretettel ragaszkodik legrégebbi iskolájához.

De milyen is az a „protestáns szellem”? — kérdezte a  tanári k a r többsége. 
K ét-három  protestáns nevelőn kívül a tanári kar egyházi hovatartozása és 
gondolkodása ismeretlen. Efféle „belső” kérdésekről az elm últ időkben nem 
volt tanácsos, de legalábbis nem  illett beszélni nyilvánosan. A nevelői kar 
összetételében előbb-utóbb bizonyára lesznek változások, m ert egyházunk 
pályázat ú tján  kívánja alkalmazni a jelentkező tanárakat. Mégis öröm volt 
tapasztalni, hogy a tanári kar e sorok íróját meghívta egy „egyházi”, „hit- 
tan i” ism ertetésre, ahol az iskola szellemi arca is előtérbe került. A terem tő, 
megváltó, megszentelő Isten hatalm áról, szeretetéről szóló bizonyságtevést 
nagy figyelemmel hallgatták. Vázlatosan megelevenedett az egyház törté
nete és a lutheri reformáció belső rugói is nyilvánvalókká lettek. Az őszinte 
baráti beszélgetés és a feltett kérdések azt m utatták, hogy nyitottnak kell 
lennünk, és hogy milyen fontos, szükséges az ilyen kapcsolatkeresés! Jó, ha 
tisztulnak a fogalmak és az ism eret felszabadít előítéletektől.

Egy ilyen vidéki tanulókra számító gimnázium nevelő m unkája korszerű 
kollégium és kollégiumi gondoskodás nélkül elképzelhetetlen! A tanulók tes- 
ti-szellemi-lelki neveléséhez, különösen is egyházi, hitben való neveléséhez 
alapvetően szükséges a kollégiumi, családias hangulatra emlékeztető nevelői 
szolgálat. Ezt sokan a magunk diákköri emlékeiből nagyon jól tudjuk! 
A második világháború előtt líceum unk diákotthonában 100 fiú „diákott
honi” nevelésében a lelkész-igazgató vezetésével két nevelőlelkész és egy ta
nár ve tt részt. Sajnos, jelenleg soproni állami és városi szerveink nincsenek 
még abban a helyzetben, hogy ak ár az egyházkerület, akár a soproni gyüle
kezet állam osított épületei közül tetszés szerint rendelkezésünkre tudnának 
bocsátani akár egyet is. D iákjainkat egyelőre állami kollégiumokban, cso
portosan helyezzük el. Valószínűnek látszik, hogy a közeljövőben a volt Teo
lógus Otthon alsólövéri épülete fogadja be szállásra, ellátásra az iskola evan
gélikus, vidéki tanulóit. Illetékes emberek türelm es és jóakaratú  megbeszé
léssorozatára lesz még szükség ebben a tém ában is.

Emlegetni szokták az iskolák hagyományait, régi tradícióit. Főképpen az 
egyházi, nagy m últú iskolákkal kapcsolatban. Ezeknek a sokszor évszázadok 
alatt kialakult tradícióknak megvolt a maguk előnye, de néha a hátránya is. 
Ezek a hagyományok sokszor csak emlegetett, idézett szellemek voltak —, 
láthatatlanok, megfoghatatlanok. A diákokban, m ár akiben, sokszor csak 
utólag tudatosodott valamiféle tradíció, hagyomány. Több összetevője volt 
ennek. Amikor például a Fasori Gimnáziumban és in ternátusában  alsós k is
diák voltam, nem gondoltam akkor iskolai hagyományokra! Osztályunkban 
sok fővárosi, jómódú gyerek volt. Tanultam , feleltem, az in ternátusbán m e
leg családias környezetben éltem (a betegszobai 53-as számú diakonisszatest
vér!), zenét, nyelvet tanultam, és — falusi lévén — nehezen szoktam meg 
Budapesten. Élményt jelentettek a templomi diák-istentiszteletek, Sólyom 
Jenő vallástanárunk precíz hitoktatói munkája. Emlékek, képek, hangula
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tok, amelyek m ögött egy-egy melegszívű tanár, lelkész jelenik meg emlé
kezetemben. A soproni gimnáziumban, bizonyára a nagyobb diák fejlettebb 
gondolkodásával megéreztem, hogy ez a vidéki iskola más . . .  Szegényebb. 
De éles eszű, jól tanuló falusi fiúk járnak  oda iskolába, akik sokat emleget
ték a m últat, az egyház és az iskola történetét. Mintha az iskolában érezhető 
le tt volna a rábaközi síkság hangulata (vagy inkább a szülőföldé?), a ike- 
m enesaljai dombok, a  falu, a falusi gyülekezetek és a falusi nép közelsége. 
A „hagyományos” február elsejei diákbált nem  tarto ttam  hagyománynak. 
A Deák-kúti ballagás is csak egy megkapó, szép búcsúzás és jövőbe tekintés. 
De, akkor, valamiféle hasznos, építő hagyománynak tekintettem  a Bibliával 
való ismerkedést, a Sopronba is utánam  jövő fasori gimnáziumi Ifjú Évek 
diáklapot, az iskola és az evangélikus templom szoros kapcsolatát, a depre- 
kációt, az iskolai diákúrvacsorai előkészítőt és a tanári k a rra l együtt ve tt 
úrvacsorát. Avagy hagyom ánynak nevezhető a soproni iskola mély hazafias 
nevelése, vagy evangéliumi hitünknek a népi irodalommal, a Németh László-i 
harm adikutas politikai látással való összefonódása? „Evangélikus gim ná
zium ” Budapesten, „evangélikus gimnázium” Sopronban . . .  Csak nevükben 
voltak evangélikusok? És a tanárok? Valamennyi hitvalló, evangéliumi lel
kületű  és hatású lett volna? Nem gondolom. Evangélikus hagyomány? Nem 
hiszem. És mégis, úgy összességében, késztetésében nem  állam i volt —, h a
nem  evangélikus.

Ügy gondolom, hogy bizonyos em legetett és betáplált hagyom ány helyett 
az evangéliumban, a szeretettel és korszerűen tan íto tt kereszténységben m in
dig új és mindig más és m indig igaz étel és ita l került a diákok asztalára és 
szívébe. Tanulnunk kell a m ögöttünk lévő negyven év történetéből! B űnbá
nattal és alázattal okulni szükséges! Mai diákjaink szinte egy „gondország
ban” nőnek fel, sok és sokféle próbatétel és ínség közepette. Mit látnak o tt
hon és milyen példát kapnak m ajd  az „evangélikus” iskolában? Most négy, 
később talán m ár ismét nyolc év után, felnőttként kerülnek k i a gimnázium
ból. Jézus megismerése és a vele való kapcsolat, barátság, tanítványság m eg
erősíti-e őket a tudatos hitvallásban és kom olyan vett keresztény életvitel
ben? Régen evangélikus volt a gimnázium, evangélikusok voltak a tanárok, 
mindez szinte magától értetődő volt. A Krisztusban alapozott h it hiánya vagy 
erőtlensége akkor néhánynak nem  sokat jelentett, m ert hiszen „evangélikus 
gimnázium” tanulói vagyunk! Ezért ma rendkívül fontos, hogy ú jra  induló 
iskoláinkban ifjúságunkat m egtanítsuk gondolkodni és élni a józan lu th erá 
nus kegyességgel. Keresztény h iten  és értékrenden alapuló erkölcsi nevelést 
kell kapn iuk !

Soproni líceumunk egyik h itben járó tanára  mondta és írta  le annak ide
jén : „Az iskola nem kínzókam ra, hanem a Lélek forró műhelye, ahol tan ár 
és diák a hit és szeretet kapcsával összekötve úgy dolgozik, m intha vég
várban lennének . . . ”

Ilyen végvár lesz majd a soproni evangélikus gimnázium is? Rem éljük!



VANKÓ PÉTER

Fizikusok a transzcendenciáról

A fiz ikusok legnagyobbjai, m iközben az anyag tulajdonságait, az energiafor
mákat a lehető legegzaktabban kísérelik meg leírni, egyre elvontabb fogal
m akat alkotnak be-bemerészkedve a filozófia felségterületeire. K épleteik v i
lágmagyarázatok extrém  m etaforáiként viselkednek, de ragaszkodnak a ra
cionalitás törvényeihez, a logika szabályaihoz és a belátásra hivatkoznak. 
Szerzőnk példatárában a kvantum fizika  atyjai vélekednek az objektivitás 
csillapíthatatlan éhségével a „lényegi rend”, az „Egész”, a „kozmikus való
ság” megragadásáról, szemérmesen hallgatva a személyes Istenről.

Sokféleség és egység, tudás és hit, objektív és szubjektív, racionális és misz
tikus: olyan fogalompárok, melyek feszültsége az ókor óta jellemzi az euró
pai ku ltúrtörténetet. Az újkorban különösen élessé vált az ellentét a term é
szettudományok és a vallásos világkép között. Az újkori fizika sikerei az t 
sugallták, hogy a term észettudom ány módszere — miszerint csak megfigye
lésekre alapozott, racionálisan levezetett, kísérletekkel ellenőrizhető, egzakt 
m atem atikai formába önthető állítások tehetők — az emberi megismerés 
minden területén alkalmazható. A tudom ány tehát igyekezett k isajátítan i a 
létezés egészét és a számára elérhetetlen területeket m egpróbálta nem léte
zőnek tekinteni. Az egyházak viszont sokáig olyan kérdésekben is v itatták  
a tudományos álláspontot, ahol az illetékesség egyértelm űen a racionális tu 
dományé és nem a vallásos, tradíciókra és mítoszokra épülő világképé. Köz
ismert, hogy századunkban ezen a té ren  jelentős változások történtek. Eb
ben nyilván szerepet játszik az is, hogy az egyházak fokozatosan elvesztet
ték hatalm i helyzetüket. Döntő változást azonban a század első harm adában 
megszülető új fizika hozott.1

Ennek az írásnak a középpontjában fizikusok állnak, azok, ak ik  a modern 
fizika megalkotói és így legközvetlenebbül élték át nemcsak a fizika, hanem 
a teljes tudományos világkép átalakulását. Sokszor halljuk, hogy a  legna
gyobb Nobel-díjas fizikusok „vallásosak”, „hisznek Istenben” (gyakran vé
dekeztünk ezzel a vallásost a prim itívvel azonosítani igyekvő hivatalos 
ideológiával szemben) — igaz-e ez így? Nem vállalkozhatunk mások hitének 
vizsgálatára és főleg nem  megítélésére: mégis m egpróbáljuk — nagy óvatos
sággal — előadások, önéletrajzok, visszaemlékezések alapján körvonalazni 
néhány kiemelkedő egyéniség viszonyulását az Egészhez. Hogyan véleked
nek a transzcendenciáról azok, akik a tér, az idő és az anyag minden ko
rábbinál átfogóbb összefüggéseit találták  meg?
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Planck, Einstein, Schrödinger

Max Planck (1858—1947), A lbert Einstein (1879—1955) és Erw in Schrödinger 
(1887—1961): m indhárm an a modern fizikát megalkotó fizikusok idősebb 
generációjához tartoznak. M int látni fogjuk, különböző sorsú és különböző 
alkatú  emberek. Közös vonásuk, hogy a kvantum m echanika filozófiai é rte l
mezését egyikük sem tudta teljesen elfogadni, annak ellenére, hogy Planck 
a hatáskvantum  bevezetésével, Einstein — a relativitáselm életen túl — a 
fénykvantum , a  foton felismerésével, Schrödinger a róla elnevezett hullám 
egyenlet felírásával alapvetően hozzájárult az új fizika megszületéséhez.

Max Planck arcképének megrajzolásához a legfinomabb vonásokat kell 
használnunk. A lakját szerénység, becsületesség és hűség, sorsát tragédiák 
sora jellemzi. Tudományos világképét a klasszikus fizika határozza meg, 
melynek átfogó érvényességét éppen az ő 1900 végén ism ertetett eredményei 
ingatták meg. Alapos filozófiai ism eretekkel rendelkezett és a klasszikus fi
zika alapján az anyagi világot objektív módon m egism erhetőnek és determ i- 
náltnak vallotta. Ugyanakkor a keresztény tradíció követőjeként — ta lán  
róla nyugodtan kijelenthetjük: hívő keresztényként — az ember erkölcsi fe
lelősségét és szabad akaratá t hangsúlyozta. A két állítás ellentm ondását az
zal igyekezett feloldani, hogy a tudom ány és a vallás a valóság más-más ol
dalával foglalkozik: míg a tudom ány az anyagi világ összefüggéseit fürkészi, 
igaz és hamis állításokat próbál szétválasztani, addig a vallás az értékek v i
lágával törődik, jó és rossz között tesz különbséget. Az egyik azt kérdezi, 
hogy mi van, a másik, hogy mi legyen. A tudom ány a technika alapja, a val
lás az etikáé. A két világot az ember kapcsolja össze, aki az egyikben k ívül
álló, objektív megfigyelő, a m ásikban cselekvő résztvevő.

A kvantum m echanika világképét elfogadó fiatalabb fizikusgeneráció ide
genkedve nézte a világ ilyen feldarabolását, szétválasztását —, ugyanakkor 
tisztelte a belőle fakadó m élyen emberi m agatartást: Planck egyik fia még 
az első világháborúban esett el, másik fiá t a H itler elleni m erényletben való 
részvétele m ia tt végezték ki. Á télte otthonának, értékeinek pusztulását, iker- 
lányainak halálát. Ennek ellenére mindvégig Németországban m aradt, és a 
fiatalabbakat is erre biztatta, hogy legyenek olyan élő szigetek, m elyekről a 
háború u tán  a tudományos élet ú jra  elindulhat. Hosszú élete alatt sok vál
tozást megélt, önéletrajzában írja: „Valamely új tudom ányos igazság nem  
úgy szokott győzelemre ju tn i, hogy az ellenfelek meggyőzetnek és kijelentik , 
hogy m egtértek, hanem inkább úgy, hogy az ellenfelek lassanként k ihalnak 
és a felnövekvő nemzedék m ár eleve hozzászokik az igazsághoz . .  .”2

Albert E instein nevét azok is ismerik, akik a fizikáról semmit nem  tu d 
nak. A köztudatban ő személyesíti meg a lángészt, a zseniális tudóst — jog
gal: m unkáiban a gondolkodás törvényeinek engedelmeskedve csodálni való 
bátorsággal szakít a hagyományos világkép olyan alapvető feltevéseivel, 
m int az abszolút tér és idő fogalma, a tömegek állandósága vagy az eüklé- 
deszi geom etria általános érvényessége. Ugyanakkor a kvantum m echanika 
statisztikus értelmezését nem  tudta elfogadni, bonyolult gondolatkísérletek
kel próbálta cáfolni. A hosszú viták végén, utolsó érvként gyakran m ondta: 
„Az Üristen nem  kockázik!” (Der Alte w ürfelt nicht!)3 Milyen Einstein Ür- 
istene?

Egyik írásában (Religion und Wissenschaft)3 a vallások három fa jtá já t, a 
vallásosság három fokozatát különbözteti meg. Az elsőt félelem-vallásnak ne
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vezi, melynek mozgatója a haláltól, betegségektől, vadállatoktól, éhezéstől 
való félelem. Elsősorban a prim itív, természeti népek hitére jellemző. A m á
sodik lépcső a m orál-vallás: az istenség erkölcsi iránym utatást ad  az emberi 
élethez. Büntet, jutalm az, vigasztal. Ez a civilizált társadalm ak jellegzetes 
vallásossága, bár a k é t típus legtöbbször nem válik élesen szét. M indkettő
nek jellemzője az antropom orf, emberarcú istenkép. Innen kevesen lépnek 
tovább. A harm adik fokozatot Einstein kozmikus vallásosságnak nevezi: az 
egyént magával ragadja az a fennköltség és csodálatos rend, amit a term é
szet és a gondolatok világa nyilatkoztat ki számára. Elemei m egtalálhatóak 
Dávid zsoltáraiban, néhány prófétánál és — jóval erősebben — a keleti val
lásokban. A kozmikus vallásosság a vallási zsenik sajátja, Démokritoszé, As
sisi Szent Ferencé, Spinozáé — k iket kortársaik hol szentnek, hol ateistának 
tarto ttak . Mivel sem teológiával, sem pontosan körü lhatáro lt istenképpel 
nem rendelkezik, közvetítésére a művészet és a tudom ány hivatott. „ . . .  m a
terialista beállítottságú korunkban a komoly ku tatók  az egyedüli m élyen 
vallásos em berek” — fejezi be a gondolatmenetet.

Einstein számára a világ egységes egész. Egy másik írásában (Naturwis
senschaft und Religion)1* is a tudom ány és vallás összetartozását hangsú
lyozza: „A term észettudom ány vallás nélkül béna, a  vallás term észettudo
mány nélkül vak.” További érveléseiből egyértelműen látszik, hogy a vallás 
szót itt is a kozmikus vallásosság értelmében használja. A történelm i vallá
sok és a tudomány ellentéteinek fő okát a személyes istenképben látja. Ügy 
véli, hogy bár a term észettudom ány a személyes Isten lé té t cáfolni nem  
tudja, a term észet rendjét egyre jobban megismerő ember számára nyilván
valóvá válik, hogy ezen a törvényszerű renden k ívül más okot nem keres
het. Einstein az alapvető fizikai törvények egyszerűségében is ennek a rend
nek a bizonyítékát lá tta. Bizonyos, hogy a relativitáselm élet felfedezésekor 
nagyon erősen és közvetlenül élte át a világ egyszerűségét és a m indent á t
fogó rendet.

Erwin Schrödinger írásait olvasva''1 először sokoldalúsága tűn ik  fel. Öt is 
az Egész érdekelte. A kvantum m echanika kialakulásához legjelentősebben 
a mai napig széles körben használt egyenletével já ru lt hozzá, de az egyen
letben szereplő állapotfüggvény valószínűségi értelmezését nem  tudta elfo
gadni. Így érdeklődése később a biológia és a filozófia irányába tolódott el, 
költészettel foglalkozott, verseket is írt. „Mi az élet?” c. könyvében az élő 
sejtet igyekszik a fizika szempontjából vizsgálni. Filozófiai m unkáiban a tu 
dat helyét keresi az anyagi világban. Ügy látja, hogy erre a problém ára a 
nyugati gondolkodás keretein  belül nem kap választ, így idős korára egyre 
inkább a hindu gondolkodáshoz, a Védák világához kerül közel. Filozófiai 
nézetei nem alkotnak egységes rendszert és sok szempontból kritizálhatóak. 
Két gondolata álljon mégis itt a „Természettudományos világkép sajátossá
gai” c. írásából: „Tisztán természettudományos kutatással a legkevésbé sem 
tudjuk meghatározni a nagy egésznek az értelmét. Minél alaposabban vizs
gálódunk, annál értelmetlenebb minden. A lejátszódó színdarab nyilvánva
lóan csak a szemlélődő szellemmel való kapcsolatban nyer jelentést.” Ugyan
akkor ......  az Istennek hiányoznia kell a tér-időbeli képből. »Térben és idő
ben nem találom az Istent« — m ondja a becsületes term észettudományos 
gondolkodó, s ezért éppen azok szidalmazzák, akiknek a katekizm usában ez 
áll: az Isten szellem.”
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Bohr

Niels Bohr (1885—1962) születési ideje szerint a 20. századi fizikusok idősebb 
nemzedékéhez tartozik. Egyénisége alapján viszont az új fizikát felépítő f ia 
talokhoz érezzük közel. K ortársai közül csak néhányan tudtak a klasszikus 
szemléletmódból teljesen az ú jra  váltani. (Ilyen volt M ax Born, aki először 
értelmezte Schrödinger hullámegyenletének megoldását valószínűségi függ
vényként, ezzel bevezetve a fizikába a valószínűség fogalmát.) De Bohr nem  
csak szemléletváltásra volt képes: idős korában is fiatalok m unkatársa, m es
tere, barátja  tudott maradni.

Szabad, ny ito tt szellem. 1922-ben Nobel-díjat kapo tt a róla elnevezett 
atommodell megalkotásáért, de érezte, hogy elmélete, bár pontosan m egm a
gyaráz egy sor kísérleti eredményt, m ég további m egértésre szorul. A m ikor 
az alig húszéves Heisenberg egyik előadása után k ritikai megjegyzést tett, 
Bohr sétára hívta a fiatal egyetemistát, megosztotta vele kétségeit és fen n 
tartásait, tanulm ányairól kérdezte, további m unkára b iztatta és K oppenhá
gába invitálta. „És én egy csapásra új lehetőségekkel, új reményekkel teli
nek láttam  a jö v ő t. . . ” — emlékszik vissza Heisenberg.5 Bohr szabadságesz
ményének példaképei az izlandi sagák hősei: a költő Egill, aki m ár három 
éves korában dacolni mer apjával és lovat szerez magának, hogy követhesse 
egy hosszú útra, vagy a bölcs Njall, a törvény legjobb ismerője, akinek vé
leményére mindenki ad. Amikor Heisenberg először látogatta meg D ániá
ban, Bohr népe szabadságszeretetéről beszélt: „Hiszem, hogy mi is m éltá
nyoljuk a porosz m agatartás erényeit. De mi nagyobb teret biztosítunk az 
individuum nak, álmainak és törekvéseinek, m int am ennyit a porosz fegye
lem keretei megengedhetnek. Szabad emberek közösségének szeretnénk ré
szesei lenni; olyan közösségnek, amelynek m inden egyes tagja teljes m ér
tekben elismeri a többiek jogait. Szám unkra fontosabb a szabadság és az 
egyéni függetlenség, mint a külső fegyelemből való erő.”5

Azt, hogy Bohr a viking—dán szabadságeszményhez valóban ta rto tta  m a
gát, tudományos pályafutása és emberi m agatartása egyaránt igazolta. Ne
veltetését és fizikatanulm ányait a 19. századi középosztálybeli eszmék, a  ke
resztény filozófia és a klasszikus fizika határozták meg. Bohr szakítani tu 
dott ezekkel a tradíciókkal. Döntő szerepe volt a kvantum m echanika érte l
mezésének, ismeretelméleti, filozófiai tartalm ának megfogalmazásában. 
A „Koppenhágai értelmezés” alapfogalm a a kom plem entaritás: a kvantum - 
mechanikai jelenségeket csak komplementer, egymást kizáró, egym ásnak el
lentmondó fogalmak együttes használatával lehet teljességükben leírn i. Az 
anyag viselkedését például csak a „hullám ” és a „részecske” fogalmak együt
tes használatával lehet megmagyarázni, annak ellenére, hogy ez a k é t foga
lom klasszikus értelem ben kizárja egymást. A kvantum m echanika másik 
fontos tapasztalata, hogy egy fizikai kísérletnél a megfigyelt és megfigyelő 
nem választható élesen ketté: a megfigyelő szükségszerűen befolyásolja a 
megfigyelt jelenséget, tehát egyben „beavatkozó” is. A világ nem  osztható 
egyértelm űen objektív és szubjektív részre, egy ilyen felosztás m indig  ön
kényes.

A kom plem entaritás és az objektum —szubjektum  összefüggőségének kvan
tum m echanikai tapasztalata m eghatározta Bohr gondolkodásm ódját a fizi
kán kívül, az élet más területein  is. Például egy beteg szervezet gyógyulása 
figyelhető finalista szempontból: ekkor az a fontos, hogy az egészséges álla
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pót leié közelít-e a folyamat. Ugyanakkor fizikokémiai szempontból is vizs
gálhatóak a szervezetben lejátszódó atomi folyamatok. A két megközelítés 
kom plem enter viszonyban van: kölcsönösen kizárják egymást, bár nem fel
tétlenül ellentmondóak. „Hiszem, hogy ha valam ire m egtanított bennünket 
az atomfizika, h á t arra  igen, hogy sokkal árnyaltabban kell gondolkoznunk, 
m int a m últban.”5

Bohr a személyes Isten fogalmát idegennek érezte magától, hasonlóan, 
mint Einstein. Bohrnál azonban ez nem  jelentett m erev elutasítást. Tisztá
ban volt vele, hogy a vallás nyelve több rokonságot m utat a költészet, mint 
a tudom ány nyelvével. A vallások m indig képekben, hasonlatokban, para
doxonokban fejezik ki magukat. Ez csak annyit jelent, hogy azt a realitást, 
amelyre vonatkoznak, nem lehet m ás eszközökkel megragadni. M int ahogy 
az anyagi folyamatokról is csak kom plem enter fogalmakkal: képekkel, ha
sonlatokkal, paradoxonokkal lehet beszélni. A vallásoktól nem várható el, 
hogy objektív módon fejezzék ki tarta lm ukat, hiszen a fizika se tud ja pon
tosan szétválasztani a jelenségek objektív és szubjektív mozzanatait. Külön
böző vallások más-más módon próbálják kifejezni tartalm ukat. „. . . e sok 
eltérő form át kom plem enter megközelítéseknek kéne tekintenünk, melyek 
— bár kizárják egymást — csakis együttesen adhatnak számot az ember és 
az átfogó rend ezerarcú kapcsolatáról.”5

Bohr szerint a vallás legfontosabb feladata, hogy a nagy összefüggésekre 
emlékeztessen m inket. Nagyon óvatosan kell megközelítenünk, hiszen a val
lást nem nézhetjük kívülről: egzisztenciánkat érinti, élet-halál kérdéseivel 
foglalkozik, a társadalom m al köt össze m inket. Egy vallás szellemi tartalm á
nak kritikai szemlélete és cselekedeteinknek ugyanezen struk tú ra  meggon
dolt elfogadására való alapozása ism ét kom plem entáris. Az élet színjátéká
ban egyszerre vagyunk nézők és szereplők.

Végül álljon itt m ég egy idézet, am ely a komplem entaritáson kívül Niels 
Bohr más emberekkel toleráns, más igazságokra ny ito tt életszemléletét is 
példázza: „Egy helyes kijelentésnek az ellentéte egy hamis állítás. Egy mély- 
értelm ű igazság ellentéte viszont lehet egy másik mélyértelm ű igazság is.”5

Heisenberg, Pauli, Dirac

W erner Heisenberg (1901—1976), Wolfgang Pauli (1900—1958) és Paul Dirac 
(1902—1984) a 20. századi fiatal fizikusgeneráció talán  három legfontosabb 
képviselője. Tizennyolc-húsz évesen, egyetemi tanulm ányaik kezdetén meg
ismerték Planck, Einstein, Bohr elméleteit. Az új gondolatokra nemcsak fia
tal koruk m iatt voltak nyitottak: szám ukra a klasszikus fizika még nem vált 
kialakult szemléletmóddá. Huszonnégy-huszonöt évesen alapvető szerepet 
játszottak a kvantum m echanika megalkotásában. Heisenberg nevéhez fűző
dik a kvantum m echanika első, m átrixszám ításra alapuló formalizmusa és a 
hires határozatlansági reláció. Kezdettől fogva érdekelték az elmélet filozó
fiai vonatkozásai, részt ve tt a Koppenhágai értelmezés kialakításában. Élete 
végéig a fizika élvonalában tudott m aradni: jelentős eredm ényeket ért el a 
szilárdtestfizika, a m agfizika és az elemi részecske fizikája terén egyaránt. 
Pauli nevét az általa megfogalmazott kizárási elv te tte  ismertté. A term é
szet szimmetriái, az egységes térelm élet érdekelték. Dirac legismertebb mun
kája az elektron relativisztikus egyenlete, amiből az antianyag létére lehe
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te tt következtetni, am it később valóban meg is találtak. Cambridge-ben azon 
a tanszéken volt professzor, ahol annak idején Newton is tanított.

Bár egy-egy konkrét eredmény, levezetés sokszor hosszú és fáradságos, 
magányos m unkát igényel, a kvantum m echanika mégsem egyéni alkotás. 
Alapvető fogalmai, összefüggései — és később értelmezése is — beszélgeté
sek során alakultak ki. Ezek a beszélgetések a szorosan vett fizikai problé
m áktól gyakran elkalandoztak és ismeretelméleti, metafizikai kérdésekre te
relődtek. Visszatérő téma volt a tudom ány és a vallás viszonya is. Egyik al
kalommal az „öregek”, Planck és Einstein hitéről, felfogásmódjáról volt szó.5 
Pauli kritikusan szemlélte azt a módot, ahogy Planck a tudás és a h it v ilá
gát szétválasztotta. A megközelítésmódok ilyen határozott különválasztása 
azzal a veszéllyel fenyeget, hogy a frissen szerzett tudás idővel megsemmi
síti az ősi szellemi form ákat — ez pedig beláthatatlan  következményekhez 
vezethet. Einstein felfogásm ódját közelebb érezte magához: „Einsteinnek 
van érzéke a dolgok mélyén levő, m indent átfogó rend irán t.” Nála nincsen 
szakadás tudom ány és vallás közt, a m indent átfogó rend m indkét b iroda
lomban egyaránt érvényesül — és ezt Pauli sokkal jobb kiindulási pontnak 
látta. Az ellentmondások feloldását Bohrhoz hasonlóan, a kom plem entaritás 
fogalmában találta meg. A klasszikus fizika a megfigyelés módjától teljesen 
független anyagi folyam atokat feltételezett — ugyanakkor ázsiai filozófiák 
olyan tudatot képzelnek, amely nem irányul semmiféle tárgyra. M indkét 
eszme elvont extrapoláció, a valóságban egyik sem létezik m aradéktalanul. 
Mégis a két kom plem enter leírásmód együttes használatától a valós jelensé
gek teljesebb, átfogóbb szemléletét várhatjuk . Pauli kritikus szellem, óvako
dott saját tapasztalatainak túlbecsülésétől, óvatosan fogalmazott. A szemé
lyes Istenben való hitről sem beszélt. De láthatjuk, hogy ő is az egész vi
lágra nyitott, a világot egységben látn i tudó, a transzcendensre fogékony 
gondolkodó volt.

Dirac véleménye — legalábbis ezen a beszélgetésen, huszonöt éves k o rá
ban — egészen más volt. E lutasított bárm iféle Isten-fogalm at és a vallásban 
csak negatívum dkat: az em berek ál tatását, megtévesztést, hatalm i tényezőt 
látott. Szerinte a helyes cselekedeteket józan ésszel is ki lehet következtetni 
az adott szituációból, és alapelvnek elég annyi, hogy azokat a  jogokat, ame
lyekre az em ber igényt tart, másoknak is biztosítsa. „Az élet végső soron 
olyan, m int a  tudom ány: nehézségekkel kerülünk szembe, am iket meg kell 
oldani. És egyszerre m indig csak egy problém át tudunk  megoldani; ez a ti 
híres tágabb összefüggéstek nem  egyéb, m int valam i a posteriori kiagyalt 
gondolati felépítm ény.” A beszélgetést Pauli tréfája zárta le: „Azért a mi 
Dirac barátunknak  is van vallása. Ez a m ottója: »Nincs Isten, és D irac az ő 
prófétája«.” Bohr azonban a beszélgetésről hallva, Dirac védelmére kelt. Bár 
a vallásról alkotott nézeteivel nem érte tt teljesen egyet, de dicsérte Dirac 
igyekezetét, hogy m unkáiban csak tiszta, logikus fogalm akat használjon. Di
rac Bohrhoz benyújto tt kéziratai áttekinthetőek és tiszták voltak, soha nem 
tartalm aztak javításokat és m ár kü lalakjuk is esztétikai örömöt okozott. Di
rac — W ittgenstein szavaival — azt vallotta, hogy „amiről nem tudunk be
szélni, arról hallgatnunk kell”.

Huszonöt évvel később Pauli és Heisenberg beszélgetése ismét a w ittgen- 
steini gondolatból indult ki. De ők — a pozitivista korlátozási kísérlettel 
szemben — nem  idegenkedtek a vallás szóképeinek, paraboláinak használa
tától. Ok m ásképp tudtak viszonyulni a tradícióhoz, m int Bohr. Nekik m ár
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nem kellett fiatal korukban megküzdeniük a tradíciók szorításával, és így 
sokkal szabadabban, természetesebben tud tak  visszanyúlni a régiek gondo
lataihoz. Heisenberg különösen affinitást érzett ehhez. Szerinte a régi vallá
sok és filozófiák — a szóhasználatukban mutatkozó különbségek ellenére — 
ugyanazokat a tényeket próbálják kifejezni. Mindegyik az értékek kérdésé
vel foglalkozik, az em beri cselekedetek, célok, az erkölcs problémáival; lé
nyegében egy iránytűt keresnek, amihez igazodni lehet. Ezt az irány tű t más
más névvel illetik — például boldogság, Isten akarata, az élet értelm e —, 
de Heisenberg szerint alapjában ugyanarról szólnak: az ember és egy lé
nyegi rend viszonyát próbálják m egragadni. A kvantum m echanika jó  példa 
arra, hogy bár egy fizikai folyamat a lényegi rendet tükrözi (és a m atem a
tika nyelvén jól kifejezhető), mégis m ilyen nehezen fogalmazható meg a 
hétköznapi nyelv szavaival. A lényegi rendről csak komplementer, egymás
nak ellentmondó fogalm akkal lehet képet adni.

Arra a kérdésre, hogy hisz-e a személyes Istenben, Heisenberg így vála
szol: „Hadd fogalmazzam á t a kérdést! Közelebb áll hozzám ez a megfogal
mazás: m egragadhatja-e valaki a dolgok vagy események lényegi rendjét, 
amely, úgy tetszik, m inden kétséget kizárólag létezik; felfoghatja-e olyan 
közvetlenül, m int egy m ásik emberi lény lelkét? . . .  Ha így teszed fel a k é r
dést, egyértelm űen igennel válaszolok.”5

Nem vállalkozhatunk arra, hogy Heisenberg gondolatvilágát részletesen 
ismertessük. Befejezésképp álljon itt a „Valóság rendje” c. 1942-ben íródott 
írásának utolsó néhány m ondata: „Az Isten létére vonatkozó kérdés m ár ré
gen nem tudományos kérdés, hanem kérdés arról, hogy mit tegyünk. Ez 
azonban m inden időben nagyon egyszerű: az emberi közösség tevékeny tag
jaiként segítsünk m ásokat és legyünk ráterm ettek. így  a közösség szimbó
lumaiban a világ re jte tt oka élő és term ékeny m arad számunkra, m elyre a 
közösség harmonikus tagjaiként rábízhatjuk m agunkat. És a világban — 
mely egyben »Isten világa« is — való feloldódás végül is meghagyja szá
m unkra a legnagyobb boldogságot, am it a világ ajánlani tud : az otthon tu 
datát.”5
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BOZÓKY ÉVA

In memóriám
Két magyar származású diakonissza Auschwitzban

A hit hihetetlenül nagy hatalom. A ki zsidónak született, annak vérébe írt 
parancs. A k i Jézushoz szegődött, annak megváltás. S azoknak, akik e kettős  
igát a nyakukba  vették, s a leggonoszabb időben élni tud tak hatalm ukkal, 
azok előtt ma fejet hajtunk. A  magyar származású Johanne és Erna nővér 
is közéjük tartozott. Huszadik századi „m ártíraktákat” olvashatunk ebben  
az írásban.

Két, hazánkból elszármazott diakonissza példam utató lényéről m it sem tu d 
tunk eddig: Johanne A u frich t (szenvedett Theresienstadtban) és Erna A u f-  
richt (m egöletett Auschwitzban).

Az adatokat közlő Dietrich Scheidung a Düsseldorf m elletti Kaiserswerth- 
ben áll meg sírkövük m ellett, annak feliratával kezdi beszámolóját:

Johanne Aufricht, m eghalt 1963. aug. 18-án, 18 évvel Theresienstadtból 
való hazatérése után.

Erna A ufricht, meggyilkolták Auschwitzban, 1944. okt. 19-én, m iután két 
évig szenvedett Theresienstadtban.

„Te a szegények ereje vagy a nyomorúságban, és védőpajzsunk vagy, am i
kor a zsarnokok ereje orkánként tombol!”

A m ártírak ta  anyaga a düsseldorfi titkosrendőrség irataiból, a Kaiserswerth-i 
anyaház diakonisszáinak feljegyzéseiből és Johanne A ufricht naplójegyzetei- 
ből állt össze. A következő, fájdalmas tö rténet bontakozik ki belőle: Johanne 
Aufricht (szül. 1876. aug. 10. Pozsony) és a húga, Erna (szül. 1882. jan. 13. 
Budapest) kisgyerm ekkorban vesztették el édesanyjukat és az özvegy apa 
azokra a kaisersw erth-i diakonisszákra bízta őket, akiknek nevelőnői m un
katerülete M agyarország volt.

Ezek a zsidó hitben született m agyar gyermekek ettől kezdve a ném et 
evangélikus egyház kebelében nevelkedtek, és utóbb Kaiserswerth le tt a 
valódi otthonuk. 1892-ben Johanne kéri felvételét a diakonissza iskolába, 
1898-ban pedig Erna nyú jtja  be életrajzát: „Életemmel szeretném bizonyí
tani, hogy a konfirmációi igém beteljesedett: »élek im m ár nem én, hanem  él 
bennem a Krisztus«.”

A két leány a kaiserswerthi, régi, Orgona utcai házban nyert kiképzést, 
ahol m indig szemük előtt lebeg a kapu fölirata: „Beteg voltam, és m eglá
togattatok . . . ” Az anyaház különféle m unkaterületekre küldi növendékeit 
szerte a világba. (Az 1936-os évről van  adatunk: akkor 1981 kaisersw erthi
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diakonissza teljesített bel-, illetve külföldi szolgálatot. Főkötőjüket h itük és 
tevékeny szeretetük jeleként hordták.

A két m agyar lány útja is elágazik: Johanne évekig patikusnővér Kairó
ban, majd 26 esztendőn át a Ruhr m elletti Mühlheimban. E rna pedagógus 
lesz, Hildenben, a kertészeti isikola leánykollégiumában nevelőtanár. H álá
val jegyzi föl egyik régi tanítványa: „igazi nevelő volt, szeretetteljes és jó, 
de szigorú és energikus is.”

Aztán elszabadul a rém, a háború. A diakonisszákra száz helyen lenne 
szükség. A m ár 63 éves Johanne testvér is fáradhata tlanul dolgozik tovább. 
Míg csak az illetékes hivatal el nem küldi a népszámlálás kérdőívét az anya
házba. Johanne és Erna tétovázás nélkül beírják, hogy zsidó származásúak. 
(„Csak nem hazudhattunk?!” — jegyzi föl később Johanne.) A Gestapo k é r
lelhetetlen gépezete beindul. A postai cenzúra elfogja E rnának egy m agyar 
lelkészhez íro tt képeslapját, és kész a vád: kémkedik.

1942. febr. 16-án értesítést ikap a két diakonissza: a birodalmi törvény ér
telmében kötelesek sárga csillagot hordani. Hamarosan felszólítják őket, hogy 
a Gestapónál jelentkezzenek. A főnöknő, K arin von Ruchteschell és az anya
ház lelkésze, Pastor von Lüttichau m inden erejükkel küzdenek értük.

A főnöknő följegyzi: „Világossá vált számunkra, hogy halálos ellenségeink 
döntenek so rsunkró l. ..  Nagyon aggódunk két te s tv é rü n k é rt. . . ”

Johanne naplójából: „Nehéz idők jöttek ránk. Erna bátor. Isten kezéből 
fogadjuk a m egpróbáltatást.”

1942. júl. 20-án a düsseldorfi vágóhíd (!) gyűjtőtáborába rendelik őket. 
19-én este úrvacsorái istentiszteleten búcsúzik K aiserswerth a két testvértől.

Johanne írja : „Megtört szívvel, könnyek között im ád k o z tu n k ... utolsó, 
szótlan kézszorítások ..  . Amikor a düsseldorfi vágóhídra érkeztünk, m ár ez
rek voltak ott. Egész éjszaka álltunk az esőben, aztán elindultunk a sötétbe, 
a bizonytalanba. De Isten elkísért m inket a nap igéjével: »Te vagy a gyön
gék ereje, a szegények biztonsága a nyomorúságban, menedék a viharban, 
árnyat adó fa a forróságban.«”

Júl. 23. „Csütörtökön a földön aludtunk. Betegeinket az első éjszakától 
kezdve ápoljuk. Egy szelet kenyérért egy szöget vettünk, hogy kabátjainkat 
fölakaszthassuk.”

Theresienstadt, 1943. jún. 30-án: „Ma van Szent B ertalan éjszakája. 40 
éve, hogy felavattak bennünket.” És 1943—44 fordulóján: „Az örökkévalóság 
tengerén tovahömpölygött a szenvedés esztendeje.”

1944. őkt. 17-én: „A legnagyobb csapás lesú jto tt ránk! E rnát elviszik! Ezer 
em bert különítettek el! Erna azt mondja; »nem félek. Isten velem jön.« 
Együtt im ádkoztunk: Jézus já r  e lö l. . . ”

1944. okt. 18-ának éjszakáján kigördült a vonat. „Most hát magam m arad
tam. Egyedül vagyok. Legyen m eg Isten ak a ra ta !”

1945. máj. 5. „K ihirdették a békét. Egy sarokba húzódtam és sírtam .”
1945. aug. 2-án Johanne testvér visszatért Kaiserswerth-be.
1945. nov. 8-án Prágából érkezik a gyászhír: Erna halott. „A szociális 

gondozás minisztérium a megállapította, hogy Ernestine A ufricht, legutóbb 
düsseldorfi lakos; 1944. okt. 18-án faji okból Theresienstadtból Osviecin-be 
deportáltatott, ahol valószínűleg meggyilkolták.”

A sírfelirat utolsó m ondata: „Gyertek hozzám Atyám áldottai!” Johanne 
számára az ígéret Kaiserswert-ben teljesedett be.
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A z  Újszövetség színgazdagsága
Az apostolok cselekedetei

Az újszövetségi ira t címe későbbi eredetű; a II. században, a kánon kiala
kulása idején ik érült föl éje. Ism eretlen szerzője, akit az egyházi hagyom ány 
Lukácsnak nevezett el, az „első könyve” folytatásának mondja (1,1). Lukács 
evangéliuma és az Apostolok cselekedetei belülről összeforrott, kettős mű. 
A ,,cselekedetek”-nek megfelelő görög szó korabeli történeti m unkák szoká
sos címe, de elégtelenül fejezi ki a könyv tarta lm át és írójának szándékát. 
Az ira t kevésbé apostolok tetteirő l szól, m int inkább Isten igéjének te rje 
déséről és a kereszténység növekedéséről a földön. A cím azért sem pontos, 
m ert lényegében csak a könyv egyharm adában szerepelnek az apostolok, ők 
azután eltűnnek, s az ira t nagyobb részében Pál van a színen, akit Lukács 
nem nevez apostolnak.

A vilígmisszió korszaka

Evangéliumának tanulm ányozásakor m ár láttuk, hogy Lukács Isten tervé
nek teljesülését, az üdvösség történetét akarja bem utatni a terem téstől Krisz
tus visszajöveteléig, a parúziáig (Diakonia 1990/2. 65—66.). Ebben a táv lat
ban az Acta (latin szó: cselekedetek; a teológiai irodalom ban az Apostolok 
cselekedeteinek elnevezése) a feltám adt Krisztus mennybem enetelétől pün
kösdön át a misszió ú tjá t rajzolja Jeruzsálem től Rómáig.

A könyv kezdetén Lukács megismétli Jézus m ennybem enetelének  esemé
nyét, mellyel evangéliumát zárta, de új összefüggésben. Míg ott a m ennybe
menetel Jézus feltám adása napján m ent végbe (Lk 24,50—51), az A cta sze
rin t negyven nappal később történt. Ez az eltérés számunkra nem  zavaró, 
m ert ahogyan az evangéliumok nem Jézus-életrajzok (Diakonia 1985/2. 74.), 
az Apostolok cselekedetei sem egyszerűen történeti mű, amint látn i fogjuk. 
A másik három evangélium nem is szól külön m ennybemenetelről Jézus fel
tám adása m ellett (Mk tudósítása eredetileg 16,8-ban végződött: Diakonia 
1990/1. 70.). Az Actában em lített 40 nap az Ószövetségből ismert, jelképes 
szám (Jézus megkísértése elbeszélésében is m egtaláljuk: Mt 4,1—2). Lukács 
ezzel az időszakkal elhatárolja a feltám adt Jézus megjelenéseit az üdvtörté
netnek a m ennybemenetel utáni korszakától, s felhasználja e negyven nap
ról szóló hagyom ányt a keresztény üzenet általa összefoglalt tartalm ának 
kiem elésére: a Feltám adott ezékben a napokban Isten eljövendő országáról
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beszélt tanítványainak (1,3; 19,9; 20,25 stb.). A mennybemenetel helye Lu
kács evangéliumában Betánia, az ApCsel-ben az O lajfák hegye. M indkettő 
különböző távolságban Jeruzsálem közelében fekszik. Lukács nem  rendelke
zett közelebbi helyismerettel, hogy ellentm ondást lásson kétféle közlése kö
zött — ez bennünket figyelmeztethet, hogy a Szentírásnak fundam entalista, 
szó szerinti értelmezése helytelen, s eltereli figyelm ünket Istennek a Bibliá
ban foglalt igazi üzeneteitől.

Jézusnak az Acta elején elmondott m ennybemenetele Lukács számára 
üdvtörténeti határvonal. Jézus búcsúszavaival Lukács megvilágítja az új 
üdvtörténeti korszak kezdetét, pünkösdöt m int Isten ígéretének teljesülését 
(Lk 24,49; ApCsel 1,4—5), s annak következm ényeként a világmissziót: „Erőt 
kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim  lesztek Jeruzsálem 
ben, egész Júdeábán és Sam áriában és a föld végéig” (1,8). Ebben a mon
datban benne van az egész könyv vezérgondolata és tartalma.

Látszólag csak az apostoloknak szól ez az ígéret és megbízatás (1,2.4). De 
a „tanúim ” szóban az apostolokon kívül Pál is benne foglaltatik. Lukács 
P ált is Krisztus feltám adása tanújának  vallja a damaszkuszi ú ti esemény 
alapján. Nem „apostol”, m ert nem  tartozott a tizenkettő közé s nem  já rt 
együtt Jézussal a földön (1,21), de „ tan ú ”. (A tanú szó Lukácsnál ragyog fel 
az evangéliuma végén és végigkíséri az egész Actát.) Sőt igazában és egye
dül Pál le tt a feltám adt Krisztus tanú ja  „a föld végéig”. A „föld vége” k i
fejezés a Szeptuagintában, az Ószövetség görög fordításában „távoli földet” 
jelent. Az Apostolok cselekedeteiben a legtávolabbi föld, ahová Pál Isten 
igéjét elviszi: Róma.

Az Actában az „apostol” és a „tanú” fogalma szorosan kapcsolódik egy
máshoz, de Pál esetében el is válik. Az apostolok Lukács szemében különle
ges helyet foglalnak el az üdvtörténetben; kiválasztott tanúi voltak Jézus 
működésének feltám adásáig és mennybemeneteléig. Számuk is fontos: Izrael 
12 törzsére utal. Ezért a Jézust eláruló Júdás helyére új apostolt kell válasz
taniuk (1,21—22). De vele, Mátyással be is fejeződött az apostolök sora. Lu
kács nem tud az apostoli szukcesszió, utódlás későbbi egyháztörténeti esz
méjéről. Viszont az őskereszténység első idejében Lukács hangsúlyozza az 
apostolok, elsősorban Péter vezető szerepét. Szám ára azonban Pál tanúként 
ugyanazt a feladatot hajtja  végre, m int az apostolok, sőt ő viszi tovább tel
jesebben és a célig.

A világmisszió a pünkösdi történettel kezdődik (2,1—13). Erre u tal a né
pek hosszú listája, m elyet Lukács elénk ad: a föld különböző tájairó l szár
mazó, Jeruzsálem ben élő, szórványbeli zsidók — ezek nem prozeliták, a zsidó 
valláshoz közeledő pogányok — tanú i a pünkösdi eseménynek, a Szentlélek 
kiáradásának. Mindegyikük annak az országnak nyelvén hallja az apostolo
kat beszélni az Isten nagy tetteiről, ahol születtek (2,5—11). Ezzel a jelenet
tel Lukács a keresztény üzenet világszéles érvényességét állítja olvasói elé.

A misszió további menete az Apostolok cselekedeteiben: Péter pünkösdi 
igehirdetése nyomán megalakul a jeruzsálem i gyülekezet, melynek életét lá t
juk az apostolok csodáival, üldöztetésével, diakónusok választásával együtt 
(2,14—-6,7). A gyülekezetnek István diakónus vértanúságára következő ül
döztetéséből támad a samáriai misszió (6,8—8,40). Saul (Pál) elhivatása, da
maszkuszi és jeruzsálem i tartózkodása (9,1—31). P éter gyógyításai (9,32—43). 
Az első pogány em ber megtérése P éter apostol tanúságtételére (10,1—11,18). 
A kereszténység terjedése Antiókhiáig (11,19—26. Az antiófchiai gyülekezet
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le tt Pál támaszpontja.) Az antiókhiai gyülekezet megsegíti a jeruzsálemi 
anyaegyházat Barnabás és Saul közreműködésével, s a jeruzsálemi gyüleke
zet újabb üldöztetése (11,27—12,25). Az első missziói út: Barnabás és Saul 
kiküldése (13—14. fejezet).* Apostoli gyűlés Jeruzsálem ben a pogányikeresz- 
tények ügyében (15,1—35). Pál második, nagy misszói ú tja  (15,36—21,16). Pál 
elfogatása Jeruzsálem ben, Cézáreába szállítása, fogolyként mondott beszédei 
(21.17—26,32). Rómába vitele (27,1—28,16). Pál Rómában (28,17—31).

Az utolsó kép, melyet Lukács olvasói elé rajzol: Pál Rómában fogolyként 
ugyan, de prédikál: „Két teljes évig m aradt saját bérelt szállásán, és fo
gadta mindazokat, akik felkeresték; hirdette Isten országát, és tanított az 
Űr Jézus Krisztusról teljes nyíltsággal akadálytalanul” (28,30—31). Megva
lósult az ígéretet is jelentő feladat (Dóka Zoltán): „Tanúim lesztek . . .  a föld 
végéig” (1,8). Lukács a „föld vége” kifejezést, m elyet ApCsel 13,47-ben is 
idéz az Ószövetségből (Ézs 49,6), nyilván Rómára, az akkori világ fővárosára 
értette, ahogyan erről m ár szóltunk.

De a könyvébe foglalt tö rténet kim ondatlanul mégis Pál halálával végző
dik. Pál milétoszi, drámai hangú búcsúbeszédében (20,17—38) — amint sok 
kutató m egállapítja — Lukács nyíltan utal Pál m ártírhalálára, mely az Acta 
m egírását 20—40 évvel megelőzte: „ ... tu d o m , hogy a Szentlélek városról 
városra bizonyságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár rám. De én m ind
ezekkel nem gondolok, sőt még az életem sem drága, csakhogy elvégezhes
sem futásom at és azt a szolgálatot, amelyet azért kaptam , hogy bizonyságot 
tegyek Isten kegyelmének evangéliumáról. És most tudom, hogy közületek, 
akik között jártam  az Isten országát hirdetve, többé nem látja arcom at 
senki.” Beszéde végén „valam ennyien nagy sírásra fakadtak, Pál nyakába 
borultak, és csókolgatták őt. Különösen azon a szaván szomorodtak el, hogy 
többé nem fogják őt v iszontlátni” (20,23—25.37—38. Vö. 21,13—14). Az Acta 
végén az utalás a „két évre” világosan feltételezi, hogy a római fogság nyu
godt állapotának vége lett. Hogy miként, erről a milétoszi búcsúbeszéd nem 
hagy kétséget: P ált kivégezték. Ezt azonban Lukács nem  akarja elbeszélni. 
Ennek valószínű okáról még szólunk. Pál m ártírom sága 60 körül történhe
tett, m indenesetre nem csak a 64-es nérói üldözéskor (H. Conzelmann).

Pállal fejeződik be a világmisszió korszaka, amelyet az Apostolok csele
kedetei Isten ígéretének teljesüléseként átfog. Lukács evangéliumáról a leg
utóbbi szám unkban írottak óta tovább gondolkoztam a m ár ott felvetett 
újabb kutatói elgondolásról (Diakonia 1990/2. 66). Igazat kell adnom Ch. 
Burchardnak, J. Jerem iás tanítványának abban, hogy a „tanúk ideje” m int 
üdvtörténeti szakasz Lukács szemléletében lezárul a „tizenharm adik tan ú ”, 
Pál működésével. Lukács evangéliumának végén a feltám adt Jézus az Isten 
minden róla szóló ószövetségi ígéretének teljesüléséhez sorolja a „megtérés 
és bűnbocsánat” világszéles hirdetését (Lk 24,47). Ennek az igehirdetésnek 
Jeruzsálemből kell kiindulnia és a népeket elérnie, ahogyan a jézusi szó 
mondja — nem „missziói parancsként”, hanem  beteljesülő ígéretként (ApCsel 
1,8: „tanúim lesztek”). Az ígéret teljesült a „föld végén”, Rómában. Lukács 
m ár visszatekint a világmisszíó üdvtörténeti korszakára m int múltra, aho
gyan evangéliuma is m últként tekint vissza Jézusra. Lukács jelenében fo-

* Elterjedt téves felfogás, hogy „Saul” megtérésével lett „Pál”. Ö a zsidó Saul név 
mellett a görög Pál nevet kezdettől viselte. Római állampolgár volt, kettős név
vel: „Saul pedig, akit Pálnak is hívnak” (13,9). Az Acta ettől a megállapítástól 
kezdve csak a Pál nevet használja.
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lyi'k a gyülekezetek élete, él a kereszténység a földön Krisztus dicsőséges 
megjelenéséig, melynek időpontja Lukács számára kívülesik az idő m érté
kén: sem „közeire”, sem „távolra” nem időzíti (1,6—7). Az Apostolok csele
kedetei m ár a váratlanságát sem hangsúlyozza, m int te tte  Lukács evangé
liuma (Diakonia 1990 2. 69). De bizonyos benne: az üdv teljességének elér- 
kezte lesz (3,20—21!).

Az Acta teológiája

Az Apostolok cselekedetei teológiai gondolkozásának bizonyos részével m ár 
Lukács evangéliumában találkoztunk (Diakonia 1990/2. 68—72. Főként a 
Szemléletváltozás, továbbá a Más jellegzetességek 1., 4., 6. pontjai alatt). Az 
Acta is teocentrikus, Isten^központú. Ö a terem tő (4,24; 17,25—26). Az üdv
terv készítője és megvalósítója (1,7; 2,32—33; 17,31). A misszió m unkájában 
Isten cselekszik eszközein át (8,26.29:9,10—11; 10,3.10—16; 11,5—14; 16,9—10). 
A csodák az ő m unkája (12,6—11; Jézus életében is: 2,22; Pál keze által: 
19,11).

Jézus preegzisztenciájáról, földi születése előtti mennyei létéről nem esik 
szó az Actában sem (Vö. Diakonia 1990/2. 71). Isten a názáreti Jézust a cso
dákkal igazolta (2,22). A zsidók elutasították Jézust és kereszthalálra ju tta t
ták, míg Pilátus szabadon akarta  engedni; de halálában Isten terve m ent 
végbe (2,23 ;3,13). Teljesültek az Ószövetség jövendölései a Messiás haláláról 
és feltámadásáról. Isten Ü rrá és Krisztussá, Üdvözítővé tette Jézust, a jobb
jára  helyezte (2,36 ;5,31). Benne adatott üdvösség az egész világnak (4,12). Az 
Acta nem beszél Jézus szenvedésének, halálának, feltám adásának külön 
üdvjelentőségéről, m int ahogyan Lukács evangéliuma sem (vö. Diakonia 
1990/2. 70). A Jézus engesztelő haláláról szóló tan ítást az Ézsaiás 53-ból való 
idézet sem említi. Az üdvösséget az egyszeri bűnbánatta l és m egtéréssel nye
rik el az emberek, melyhez hozzátartozik a keresztség és a Szentlélek vétele 
(3,18—19 ;2,38). Adandó alkalommal találkozunk a kegyelem és a hit szere
pével az üdvösségben (10,43 ;15,11). Az Apostolok cselekedetei Jézusról szóló 
igehirdetésének középpontjában Krisztus feltám adása áll (2,32; 17,31). Az 
ítéletben a Krisztushoz tartozók menekülnek meg. Ö, az élet fejedelme visz 
örök életre. Ezért fontos, hogy Jézust Úrnak tartsuk és gyülekezetéhez ta r
tozzunk, mely az ő nevét segítségül hívja (2,20—21). Krisztus a feltám adá
sával a mi reménységünk.

Isten országa közelebbi m eghatározás nélkül úgy jelenik meg előttünk, 
m int a keresztény igehirdetés összefoglaló tartalm a, am int ezt m ár láttuk a 
feltám adt Jézus negyvennapos tanításában (1,3;9,8;20,25;28,23). Jövendő va
lóságként lép elénk, mely Krisztus visszajöveteléhez kapcsolódik (1,6—7.10 
—11), vagy pedig az egyes keresztény földi ú tja  vezet hozzá a halé1 át 
(14,22). Isten országa hirdetését a Jézus Krisztusról szóló tan ítás kíséri 
(8,12 ;28,31).

A megdicsőült Krisztus visszajöveteléig a m ennyben van  (3,21). Csak kü 
lönleges esetekben, m indenekelőtt Pál megtérésekor nyúl bele látom ásban 
és megjelenéssel a földi történésbe (9,3—6;22,6—10 ;26,12—19; más alkalom
m al: 18,9).

Amíg a megdicsőült Krisztus a mennyben van, a neve közöttünk hatóerő. 
Péter nem a megdicsőült Krisztushoz imádkozik a sánta gyógyulásáért, ha
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nem Jézus nevének kimondása által gyógyul meg a rokkant (3,6). A gyó
gyulást Jézus neve m unkálta, s az ő neve a h it tárgya: a Jézus nevébe ve
tett hit alapján gyógyította meg az ő neve a sántát, és az ő neve által m un
kált h it adta neki az épséget (3,16). Lukács vigyáz arra, hogy Jézus nevének 
kiejtését megkülönböztesse az antik gondolkozásban a névnek tu lajdoníto tt 
varázserőtől: Isten  az, aki Jézus nevének kimondásakor cselekedett, és ezzel 
„megdicsőítette az ő gyermekét, Jézust” (3,13). Jézus nevének szerepe végig
vonul az egész könyvön (4,10.12.30 ;8,12 ;9,16.27 ;10,43 ;15,26 ;21,13). Ennek a sa
játos lukácsi vonásnak az a teológiai jelentősége, hogy a mennyben levő Jé 
zus neve által valamiképpen mégis jelen van  a földön és munkálkodik.

A Szentiélekről három különböző kijelentést kapcsol össze az Acta egy
mással (E. Haenchen). A Szentlélek ajándékában m inden keresztény részesül 
a keresztségkor (2,38). A Lélek elnyerésének valóságát eksztatikus m egnyil
vánulások teszik láthatóvá; ilyen a nyelveken szólás (10,44—48;11,15;15,8). 
A Szentlélek készít fel egyes keresztényeket bizonyos feladatokra m eghatá
rozott pillanatokban, s ad utasítást a misszió 'különleges helyzeteiben (4,31; 
7,55—56 ;13,2.4.9. — 8,29 ;11,12 ;16,6—7 ;21,4). Az utóbbit az Actában a Szentlé
lek helyett „az Ür angyala” vagy „látom ás” is teljesítheti (8,26;10,3;27,23— 
24:9,10.12 ;16,9—10 stb.).

Átfogó értelemben egyházról az Apostolok cselekedetei csak egy helyen 
szól: m int egy nagyobb földrajzi terület kereszténységéről (9,31). Az ekiklé- 
szia szó mindig az egyes gyülekezet értelm ében használatos. Az úrvacsora 
a gyülekezeti összejövetel magától értetődő része. Értelm ét és jelentőségét 
külön nem világítja meg az Acta, de kiem eli az örvendező jellegét (2,46 ;20,7).

Az író alkotása

Honnan veszi Lukács könyvéhez az anyagot? — ez egyike az újszövetségi 
kutatás legnehezebb kérdéseinek. Kétségtelenül vannak forrásai, ha m egkö
zelítőleg sem olyan mértékben, m int az evangéliumában. Felfedezésük az 
Acta szövegében igen bonyolult tudományos feladat. Az Apostolok cseleke
detei részletes versről versre haladó teológiai írásm agyarázatának dolga, 
hogy az adott helyen m egpróbálja felderíteni: itt és itt Lukács a  hagyo
mányból m erít; az írásbeli forrás vagy szóbeli emlékezés adatát így és így 
kiegészíti, átform álja; ezt és ezt az elbeszélést maga alakította.

Volt idő, amikor a ku ta tás úgy vélte, hogy azokban a részletekben, ahol 
az elbeszélés egyes vagy többes szám harm adik személyből többes szám első 
személyre vált át, Pál apostol egyik ú titársának feljegyzéseit használja fel 
a könyv írója (ez lenne az ún. „M i-forrás”). Ilyen hely például a következő: 
Pál és m unkatársai „Bitíniába próbáltak eljutni, de Jézus Lelke nem  en
gedte ő k e t . . .  Egy éjjel látomás jelent meg Pálnak . . .  A látomás u tán  nyom
ban igyekeztünk elmenni Macedóniába, m ert m egértettük: oda h ívott m in
ke t az Isten, hogy hirdessük nekik az evangéliumot” (16,7—10). A folytatás 
Filippibe vezet, de az ottani események végén m ár többes szám harm adik 
személyt használ a szerző (16,40). Hasonló „mi” fogalmazásé szakaszok to
vábbra is előfordulnak. A későbbi ku tatás során kiderült, hogy ez a stílus- 
váltás az antik történetírásban az életszerű ábrázolás kedvelt eszköze. Más 
írásm agyarázati okok is bizonyítják, hogy a mi-részletek nem egy itinerá- 
riumból, útinaplóból valók, hanem Lukács írói módszeréhez tartoznak: ez-
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zel szemtanú elbeszélésének benyomását ébreszti. De arra  vigyáz, hogy az 
illető elbeszélő nem m unkatárs, csak útitárs, és csak olyan részletekben sze
repel, amelyek nem Pál tetteiről tanúskodnak.

Az újszövetségi kutatás m ódjára nézve, hogy az Acta történeteiben a h a
gyomány felhasználását és Lukács saját alkotását megállapítsa, vegyük elő 
a püskösdi történetet (2,1—13). Régtől fogva kérdés, m iként magyarázható, 
hogy a pünkösdi csoda kétféle, merőben különböző hatást váltott ki. S ezt 
az ellentétes reagálást Lukács nem is próbálja kiegyenlíteni. A Szentlélek 
hatására az apostolok idegen nyelveken beszélnek, s ezt a jelenlévők így fo
gadták: „halljuk, am int a m i nyelvünkön szólják Isten nagy te tte it”. A szö
veg ekként folytatódik: „Álmélkodtak m indnyájan, és nagy zavarban k é r
dezgették egymástól: Mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mond
ták: Édes bortól részegedtek meg.” (2,11—13). Nagyon valószínű, hogy az 
utóbbi tudósítás őrzi a jeruzsálem i pünkösdi hagyományt a nyelveken szó
lás első jelenségéről. A nyelveken szólás az őskereszténység összejövetelein 
eksztatikus állapot volt, mely érthetetlen szavak mormolásából, hangok ka
vargásából állott m int a Szentlélek hatásának tulajdonított, önkívületi im ád
ság. Legvilágosabb híradás Páltól van róla (lK or 14,1—19). Lukács ezt a ha
gyományt veszi á t a  Szentlélek első ilyen megnyilvánulásának jelenségéről, 
és dolgozza bele művébe. Üdvtörténeti nézőpontjának megfelelően a világ
misszió tá rt  kapu já t nyitja m eg azzal, hogy a pünkösdi eseményt különböző 
nyelveken hangzó bizonyságtétellé form álja (E. Lohse). A nnyira egységes 
az egész tö rténet lukácsi nyelvezete, hogy nem  lehet megállapítani, m iként 
szövődik bele egy későbbi hagyomány pünkösdről mint nyelvi csodáról.

Igen jelentős számunkra Pál megtérésének háromféle elbeszélése az Actá- 
ban. Mindegyik változat mögött azonos gyülekezeti hagyomány húzódik meg, 
de ennek szövege nem állapítható meg. Két kutató i álláspontot ismertetek, 
hogy lássuk az Acta m egértéséért folyó tudományos fáradozás erőfeszítését.

Az egyik  m agyarázat szerint Pál elhívása olyan esemény, am elyet az adott 
helyzeteknek megfelelően kelle tt elbeszélni (E. Haenohen). A döntő elemók 
m indhárom  változatban visszatértek, egyes vonásokat azonban meg lehetett 
változtatni, ahol az összefüggés m iatt szükséges volt. ApCsel 9,1—19/a-ban 
első alkalommal ismeri meg az olvasó a történetet, ezért Lukácsnak vilá
gossá kell tennie az esemény jelentőségét. Am it az olvasónak mondani akar, 
a cselekvő személyek szájába adja, ahogy ezt az Acta sok más helyén is te
szi. Saul megtérésének történetét az Űr és Anániás szavain keresztül közli. 
Saul többé nem Krisztus nevének üldözője, hanem  hirdetője lesz; nem ke
resztények szenvednek tőle, hanem  ő szenved Krisztusért.

22.1— 21-ben az elfogott Pál m ondja el a damaszkuszi úti történést ellene 
fellázadt zsidó tömeg előtt a keresztény pogánymisszió védelmében. Anániás 
kegyes zsidóként nem közölheti Pállal pogánymissziói elhivatását, ezért Pál 
arról számol be, hogy Jeruzsálem be visszatérve a tem plomban látomás útján 
kapja Jézustól a megbízatást a róla való bizonyságtételre a pogányok között.

26.1— 2.3-ban Pál hasonlóképpen a pogánymisszió jogosságát tanúsítja, ez 
alkalommal Fesztusz római helytartó és II. Agrippa zsidó k irály  előtt. A gö
rög hallgatóknak (és Lukács olvasóinak) Pál (és Lukács) a Krisztus paran
csának való engedelmesség szükségszerűségét az ösztökéről szóló görög köz
mondással m agyarázza (14. vers): a görög pogányság jól tudta, hogy a sors, 
a végzet hatalm ának nem lehet ellenállni. A zsidó hallgatóknak (és a biblia
ismerő olvasónak) Krisztus rendelését ószövetségi íráshelyekkel világítja
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meg: Pál pogánymissziói elhívásában ószövetségi próféciák teljesülnek (17— 
18. vers). Az isteni parancs közvetlenségének jelzésére az elbeszélésből Aná- 
niás szerepének el kell tűnnie, s em iatt a vakságból való gyógyulásnak és 
m agának a vakságnak is, noha ez a mozzanat bizonyosan hozzátartozott a 
gyülekezeti hagyományhoz. A damaszkuszi elbeszélés három változatában a 
kutató Lukács írói szabadságát megokoltnak ta rtja  — s ha igy volt, mi is 
természetesnek vesszük: azt, ami Pál elhívásában történt, Lukács belső je
lentősége szerint hozta a hallgató vagy olvasó tudom ására a szituációnak 
megfelelően.

A m ásik  említendő kutatói m agyarázat szerint a három  elbeszélés m ögött 
szintén csak egy, Lukács előtti történet rejlik. De úgy, hogy az első elbeszé
lés követi azt legszorosabban (Ch. Burchard). Ez a hagyomány a  damasz
kuszi eseményt lényegében m int Pál m egtérését beszéli el. Nem korai kép
ződmény, a Pál utáni időből való. Megerősíti ezt az idői elhelyezését a páli 
örökséget ápoló körből származó lT im  1,12—16, m ely a damaszkuszi ese
ményt a bűnös megkegyelmezésének példájaként alkalmazza. A szenvedő 
apostol képe is a Pált követő időszak felfogására jellemző (9,16.Vö.Kol 1,24; 
El' 3,1.13 ;2Tim 3,11—12. — J. Roloff).

A második elbeszélés az elsőt variálja, de jelzi, hogy más is tö rtén t ott, 
m int Pál megtérése, mégpedig tanúvá elhívása Isten által (22,14—15). A har
m adik elbeszélés m ásként van felépítve, m int az első kettő, és egészen m ást 
mond. Az első elbeszélés kezdetét használja fel bevezetésül a történet egé
szen más folytatásához. Az „útközben” megjelent megdicsőült Krisztus nem 
küldi P ált a városba további utasításokért, hanem  maga magyarázza meg, 
m iért jelent meg neki: azért, hogy P ált tanúvá válassza a pogányok között, 
akikhez most küldi (26,16—18). Lukács itt nem hagyományból vett szöveget 
ju tta t érvényre az első elbeszélés m ellett, de egy más, régebbi hagyomány
ból származó felfogást arról, ami a damaszkuszi úton történt: a feltám adt 
Jézus megjelenése és Pál elhívása a pogánymisszióra. Az eseménynek ez az 
értelmezése közel kerül ahhoz, am it Pál maga m ond a neki adatott, utolsó 
„húsvéti” megjelenésről, az apostolságáról és küldetéséről a pogányokhoz 
(lK or 9,1; 15,8—9; Gál 1,15—16).

Lukács m indkét hagyom ányt felvette könyvébe. A Pál megtéréséről szóló, 
hagyományozott tö rténet a folyamat külső, az elhívásáról szóló, hagyomá
nyozott felfogás a folyam at belső oldalát m utatja  meg. Az utóbbi Pálnak a 
12 apostolhoz való viszonya lukácsi felfogását is jelzi: Pál ezzel odasorako
zik az apostolok mellé, akik a Feltám adott tanúi.

Ez az írásmagyarázó, Ch. Burchard, többet tu lajdonít a hagyománynak 
Pál megtérése és elhívása Acta-beli történeteiben, m int E. Haenchen, de az 
eredeti hagyományt m indketten m egállapíthatatlannak tartják . Burchard is 
hangsúlyozza, hogy a három elbeszélés közötti különbségeket m ajdnem  mind 
a szituáció és a tém a változása m otiválja, s lukácsi a nyelvezet, és a képze
tek is azonosak.

Szám unkra Lukács m indhárom  elbeszélése illusztráció ahhoz a valóság
hoz, amelyről Pál m aga hitelesen tanúskodik: „De amikor úgy tetszett an
nak, aki engem anyám méhétől fogva kiválasztott, és kegyelme által elhí
vott, hogy kinyilatkoztassa F iát énbennem, hogy hirdessem őt a pogányok 
között, nem tanácskoztam  testtel és vérrel” (Gál 1,15—16).

Az Actában olvasható beszédek — ez a ku tatók  szinte egyöntetű vélemé
nye — Lukács írói alkotásai. A könyvnek m ajdnem  egyharm adát képezik.
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A 24 beszédből 8 Péteré, 9 Pálé; egyéni különbség nincs köztük, páli színe
zetet talán két helyen figyelhetünk meg, egyiket éppen Péter beszédében 
(13,38—39 ;15,6—11). Felépítésük a Lukács korában szokásos prédikációnak 
felelhet meg. Az adott helyzethez alkalmazkodó bevezetést rendszerint a Jé
zus életéről, szenvedéséről és feltámadásáról szóló h íradás követi, legtöbb
ször a tanítványok szemtanúságának hangsúlyozásával; ehhez csatlakozik 
bizonyításként ószövetségi idézet és bűnbánatra szólító felhívás. Pál athéni 
beszéde a pogányoknak szóló prédikáció modellje. Ebben pogány költőkre 
való hivatkozás helyettesíti az ószövetségi érvelést (17,22—31). Egyébként 
az ún. missziói beszédek legnagyobb része zsidókhoz és „istenfélőkhöz”, azaz 
a zsidó valláshoz közeledő pogányokhoz fordul. Lukács a beszédeket teljesen 
önállóan alkotja, saját teológiai felfogásának megfelelően, m iközben az ószö
vetségi és zsidó irodalomból szerzett benyomások is közrejátszanak (Pál mi- 
létoszi búcsúbeszédét — 20,18 és köv. — vö. Józs 23 és lSám  12). István vér
tanú beszédének nagy üdvtörténeti áttekintése ószövetségi példákat követ; 
Lukács i t t  talán egy forrásiratból m erít. A damaszkuszi ú ti „Krisztus-beszéd 
(26,16—18) hagyományos formuláik felhasználásával Luikács kezéből szárm a
zik” (Ch. Burchard). E beszéd lényege szerint — m int láttuk  — teljesen meg
felel Pál saját beszámolójának. Egyébként az Acta beszédeinek Lukácstól 
való származása nem okozhat bennünk csalódást, ha úgy tek intjük, m int a 
szerzőnek az általa ábrázolt történeti képbe helyezett bizonyságtételét.

Ugyancsak egybehangzó kutatói felismerés, hogy Lukács Pál-képe nem 
egyezik meg az apostol sa já t vallomásával és felfogásával. Luikács nem is
m erte Pál leveleit, s az Actában általa m egjelenített Pál eltér a történeti 
Páltól. Lukács P ált nagy csodatevőnek és megragadó szónoknak ábrázolja. 
Pál pedig erőtlenségében lá tja  erejét (2Kor 12,9—10), és beszédével nem  vál
to tt ki komoly ha tást (2Kor 10,10). Pál az Actában nem veti el a zsidó tör
vény  irán ti egykori buzgóságát, csak az abból eredő hamis következtetést, 
a keresztények üldözését (22,3—4). Pál viszont sa já t vallom ásában élete for
dulatát merőben m ásként jellemzi: „ . . .  a törvényben követelt igazság szem
pontjából feddhetetlen voltam ” ; de ezt most „kárnak” és „szem étnek” ítéli 
Krisztus ism eretének nagyságáért. Hogy kitűn jék : „nincsen sa já t igazságom 
a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett h it által van igazságom Is
tentől a hit a lap ján” (Olv. Fii 3,4—9).

A zsidó törvénytől m entes pogánymissziót Lukács Isten történeti vezeté
sére viszi vissza. Péter így számol be az első pogányok megtéréséről: „Ami
kor pedig elkezdtem beszélni, leszállt rájuk a Szentlélek, ahogyan ránk is 
leszállt k ezdetben . . .  Ha tehát ugyanazt az ajándékot adta nekik is az Is
ten, m int nekünk, akik h ittünk  az Úr Jézus Krisztusban, akkor ki vágyóik 
én, hogy akadályozzam az Istent?” (11,15.17. — A Szentlélek ajándéka itt  a 
nyelveken szólás). Pál viszont a Krisztusról való evangélium hirdetésénék 
a törvénytől való függetlenségét teológiai alapon lá tta  lehetségesnek és egye
dül követendőnek: „Krisztus m egváltott miniket a törvény á tkátó l” (Gál 3,13). 
„Krisztus [a törvénytől való] szabadságra szabadított meg m inket”, amely 
szabadság m agában foglalja az egymásnak szeretetben végzett szolgálatot 
(Gál 5,1—13. Vö. Diakonia 1989/2. 69—70).

A z apostolok jeruzsálemi gyűlésének eredménye Lukács szemléletét tük
rözi (15,22—31). Eszerint az apostolok és a jeruzsálemi gyülekezet úgy hatá
roztak Pál és Barnabás pogánymissziója dolgában, hogy zsidó rituális szabá
lyok m inim um ának m egtartása kötelező a megtérő pogányoknak (15,28—29).
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Ezzel szemben Pál hiteles beszámolója szerint az apostolok elismerték Pál 
pogánymisszióját a körülm etélkedésre és zsidó törvények m egtartására való 
kényszerítés nélkül, csak azt kérték, hogy a misszió anyagilag tám ogassa a 
jeruzsálemi gyülekezet szegényeit (Gál 2,1—10). Ebben a tudósításban az 
apostolokra céloz a következő m egállapítás: „Azok pedig, akik tekintélye
seknek számítanak — hogy a m últban mik voltak, azzal nem törődöm —, 
azok a tekintélyes személyek engem semmire sem köteleztek” (2,6). Nem 
kétséges, hogy Pál az apostoloktól függetlenül végezte a pogánymissziót, v i
szont Lukács elbeszélését az apostolok jelentőségéről alkotott felfogása fo r
málta, m ert szerinte csak azok adhattak  felhatalm azást Pálnak, éspedig ál
taluk megszabott módon, a pogánymisszióra. A valóságos helyzetet világo
san m utatja  Pál levele (Gál 1,15—19;2,11—16). Lukács az általa felsorolt, po- 
gánykeresztények részére kötelezőnek minősített, rituális törvényeknek a 
jeruzsálemi apostoli gyűlés határozataként való feltüntetéséhez valószínű
leg egyes zsidókeresztény gyülekezetekben szokásos szabályozást használt 
fel. Lukács történetének alakításánál szerepet játszott Jeruzsálem  (és a je 
ruzsálemi ősgyülekezet) központi jelentőségének tudata is, amelyről m ár 
evangéliumának megismerésénél szóltunk (Diakonia 1990/2. 72).

A zsidóság és kereszténység viszonyát az Actában elsősorban a kontinuitás 
jellemzi. Ebből azonban Lukács más következtetést von le, m int Pál tette. 
A Jézushoz kapcsolódó eseményekben Isten ószövetségi ígéretének teljesü
lése m ent végbe, s mivel Izrael nem  fogadta el Krisztust, a kereszténység 
Lukács szerint az atyák hitének igazi örököse. Ezért van az, hogy a lukácsi 
Pál az Actában mindvégig m agát hű farizeusnak vallja (26,2—7). A keresz
tények és zsidók ellentéte, mely végigkíséri Lukács művét, nem  k é t vallás 
összeütközése, hanem  Izrael belső meghasonlása, s ez István védőbeszéde 
szerint jelen volt a pusztai vándorlás idején csakúgy, m int a próféták üldö
zésében, és csúcspontra ju to tt Jézus megölésében (7,39.51—52. — Dóka Zol
tán). Ennek a nézőpontnak alapján nyilvánvaló, hogy Lukácsot ábrázolá
sában nem  antiszemitizmus mozgatja, amivel néha megvádolták. A történeti 
Pál szemlélete azonban más: ő Izrael népét továbbra is Isten népének vallja, 
m ert az Isten „elhívása visszavonhatatlan” (Róm 11,1.29).

Lukács vázolt nézőpontjából következik, hogy magától értetődőnek ta rtja : 
a fiatal kereszténység fő ellenségei a misszió ellen fellépő zsidók. A zsidók
nak a keresztényekkel való szembenállását a feltám adásról szóló prédiká
cióra vezeti vissza. Noha szerinte ez a tan ítás megfelel a zsidó reménység
nek; Pált is ezért az ősi zsidó tan m iatt vádolják (4,2 ;23,6 ;26,1—7;28,20). 
Valójában Pál a zsidó törvényt elvető tan ításáért kerü lt összeütközésbe hon
fitársaival, s ennek az Actában is van nyoma (21,21.28). A lukácsi tudósítás 
azért is csak sa já t szemléletét fejezheti ki, m ert Jézus feltám adásáról és a 
holtak vele kezdődött feltám adásáról szóló eredeti páli igehirdetés nem kap
csolható össze a farizeusok feltám adási tanításával.

A római hatalom képviselői az Actában a keresztény misszió és annak 
képviselői irán t következetesen jóakaratot tanúsítanak. A ciprusi helytartó  
m egtér (13,12). Egy másik helytartó  elutasítja a Pál elleni vádaskodást 
(18,12—15). Efezusban a tartom ány főtisztviselői között Pálnak barátai van
nak, akik óvják (19,30—31). A város jegyzője megvéd keresztényeket téves 
vádaktól (19,37). Jeruzsálem  katonai parancsnoka (23,29), m ajd Félix hely
tartó  (24,22) s utóda, Fesztusz helytartó  is elu tasítja  Pál elítélését (25,4.16.25). 
Végül Pál akadálytalanul prédikál római szállásán, noha fogoly (28,30—31).
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Ezekben az ábrázolásokban Lukács írói szándéka valósul meg. Noha P éter 
és Pál m ártírhalála, Néró keresztényüldözése és más kegyetlenségek a  könyv 
írásakor tudott tények voltak, Lukács inkább a hatalom jóindulatára irá 
nyítja a figyelmet. Ezt az eljárást a  teológiai irodalom politikai apológiaként 
ta rtja  számon. Az egyoldalú képpel Lukács nyugalm at szeretne szerezni ko
rában a keresztény hitnek, számolva azzal, hogy könyve nem  keresztények 
kezébe is kerülhet. M ásrészt — s ez lehetett a fő hajtóerő lelkében — k e 
resztény olvasóit akarja biztatni, hogy szükség esetén szám ítsanak a politi
kai hatóságok védelmére, sőt igényeljék azt (Dóka Zoltán). „Nem m ártí- 
rium ra akarta a  keresztényeket készíteni, m in t a Jelenések könyve, hanem  
az egyházat lehetőség szerint megkímélni a m ártírom ságtól” (E. Haenchen). 
A politikai apológia vonalába esik, hogy a keresztény prédikáció elsősorban 
a feltám adás hirdetése, amely nem érinti a róm ai büntetőjogot, s a keresz
ténység nem sérti a római törvényeket (25,17—19 stb.).

Könyvét Lukács feltehetően három  célból nem  zárja Pál m ártírhalálával, 
hanem a hangsúlyos „akadálytalan” szóval, így jellemezve kétéves róm ai 
prédikálását. Érthető, hogy m iért nem  szól a római keresztény gyülekezet
ről, sem Pálnak azzal való kapcsolatáról. A gyülekezet létezését azzal jelzi, 
hogy Pál partraszállása u tán  Rómából keresztény testvérek elébe m entek 
Appiusz fórum áig és Trés Tabernaeig (ezek Rómától kb. 64, illetve 50 k ilo 
m éterre feküdtek). „Amikor Pál m eglátta őket, hálát adott Istennek, és m eg
telt bizakodással” (28,15). De tovább nem szól e régi keresztény gyülekezet
ről, m ert P ált Rómában pogánymissziói m unkában kell lá tta tn ia  könyvének 
alapvető koncepciója szerint. Az utolsó jelenet ezt hirdeti: Pál római szállá
sán az őt felkereső pogányoknak két teljes éven át h irdette  Isten igéjét 
(28,30—31). Ezzel teljesül a m ennybe menő Jézus szava a világmisszióról: 
„tanúim  lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeábán és Sam áriában és a föld vé
géig” (1,8).

A másik, joggal feltehető célja Lukácsnak ezzel a befejezéssel, hogy b á r
milyen legyen is a jelen, olvasóiban bizakodó reménységet akar táplálni a 
jövőről, Isten üdvtervének további végbemeneteléről.

A harm adik szándék pedig világosan beleillik a könyvén végighúzódó po
litikai apológiájába. Azzal, hogy nem közli Pál vértanúhalálát s a római 
misszió — bár korlátok között történő, de — akadálytalan végzésével fejezi 
be írását, a m últ kegyetlenségei helyett a róm ai államhatalom néha m egér
tőbb m agatartásának történeti tanulságára akar apellálni. Lukács hitvédelmi 
próbálkozását az üldöztetési tapasztalatok nem  tették eleve lehetetlenné, 
m ert Néró m ár halott volt. Meg kellett kísérelnie, noha sikerének valószínű
sége nem volt túl nagy — a kutató véleménye szerint sem. Időszerűvé te tte  
szándékát a  jelen is, amelyre a fenyegetettség árnya borult, am int ezt a  po
litikai apológia szükségessége jelzi, de olyan apró vonás is, m in t Lukács 
evangéliumában a magvető példázatának m agyarázatához hozzáfűzött figyel
meztetés a hosszútűrésre (Lk 8,15. Vö. Diakonia 1990/2. 69. Továbbá Lk 21,19. 
ApCsel 14,22).

Összegezés

Lukács műve történeti elbeszélés. O tt sem kötődik szorosan a hagyomány- 
anyaghoz, ahol vannak forrásai, hanem  szabadon beszéli el a történetet, m ert
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belső célját akarja elérni, és az eseményeket jelentőségükben akarja hallga
tói vagy olvasói elé tárn i —, ahogyan azt a  maga korából visszatekintve, 
teológiai felfogásának, gyülekezete h ittudatának megfelelően látja. Az Acta 
történeti értéke mégsem jelentéktelen: kellő történeti és teológiai kritikával 
fontos forrása az ősegyház történetének; elsősorban azonban saját korának 
történeti forrása az egyház megváltozott életviszonyairól és vallásos szem
léletéről (G. Bornkamm). Az őskereszténységről ideális képet rajzol, a mász- 
szió problémátlan, az előrehaladás töretlen. A torzulásokról — ahogyan az 
újszövetségi levelekből, de az evangéliumok némely helyéről is 'kitűnik — 
nem tud, vagy nem akar tudni: hadd szolgáljon példaként a „heroikus k o r” 
a későbbi nemzedékeknek (A. D. Nock: „heroic age”)! A kereszténység m en
tes tévtanításoktól, szakadásoktól, és példaadó az életfolytatásban is (tévta- 
nítók egyszer szerepelnek az Actában, ott is m ár csak a jövőre u talva: 
20,29—30). Lukács tudatos elbeszélő művészete, m elyet közelebbről nem  jel
lem eztünk és példákkal sem illusztrálhattunk, m agasra emeli m űvét — ta
núságtevő céljának következetes megvalósításával együtt, amit könyvében 
kezdettől mindvégig lenyűgözően érvényesít a kereszténység terjedéséről a 
feltám adt, mennybe m ent Ür ígéretéhez kapcsolódva.

Külön izgalmas feladat lenne körvonalazni Lukács jelenét az Acta alapján. 
Dolgozatunkban ebből valam i nem egy helyen megcsillant, ahol Lukács sa
já t látásm ódjáról és írói alkotásának szempontjairól szóltunk. Könyvének 
vége, a kitűzött világmissziói cél elérése is ebbe az irányba m utat. Lukács 
jelenét m ár nem a misszió jellemzi, hanem  a lé tre jö tt keresztény gyüleke
zetek további sorsa, növekedése és m egpróbáltatása. Pál apostolnak és m un
katársainak missziói útjai, melyek földrajzi, történeti felvázolása nagyobb
részt Lukács alkotása, tulajdonképpen azokhoz a helyekhez vezetnek, ahol az 
ő korában gyülekezetek éltek. Ezek gondozása, mai szóval lelkipásztorlása a 
gyülekezet vezetőinek dolga, akiket saját korából visszavetítve m ár a páli 
gyülekezetekben presbitereknek nevez. Ennek a nemzedéknek m ár más a 
feladata, m int az előzőé: a gyülekezeti m unka. A gyülekezet tagjainak oltal
mazása a tévtanítástól és hitük őrzése a külső fenyegetés közepette (20,28— 
31. — „farkasok” ; tévtanítók). „Lukács az egyes kereszténytől hitvalló 
bátorságot, de nem missziói te tte t v á r”. Lukács idején a zsidómisszió m ár 
nem volt időszerű, így azzal a körülm énnyel, hogy az Acta prédikációi fő
kén t zsidóknak szólnak, Lukács a távolságot hangsúlyozza, ami az apostoli 
kor és saját jelene között van. Isten igéjének terjedése Pál u tán  az egyes 
gyülekezet növekedéséből állott, ahogyan erre u tal a missziói időkből az 
Acta (6,7;19,20).A m egm aradás és a k ita rtó  tű rés ideje Lukács jelene. Ezt 
szolgálja az Apostolok cselekedetei is, mely nem h itre  hívó, misszionáló ol
vasmány, hanem építő és katechetikai (tanító) könyv.

Hogyan olvassuk A z apostolok cselekedeteit? — kérdezheti mindezek után 
joggal a mai keresztény —, ha nem vehetjük azt egy az egyben az apostoli 
kor hiteles történetének. Ügy, m int Lukács tö rténeti bizonyságtételét! Egy 
későbbi nemzedék tagja tesz tanúságot töredékes forrásanyag segítségével, 
de főként írói készségével, saját korának szemüvegén át a fiatal keresztény
ség hallatlan gyors terjedéséről. Fénytörés megy végbe művében, de a  fény 
onnan sugárzik, ami Jézus feltám adása és Pál apostol halála között tö rtén t 
az ism ert föld nagy részén. És e sugártörésen át az élő Isten üzen annak, 
aki m a az Újszövetség e könyve fölé hajol.



THURNAY BÉLA

A bizalom zarándoklata

1990 karácsonya u tán  sok tízezer európai fiatal gyűlt össze Prágában, hogy 
a feltám adott Krisztus közelségében bizakodva, imádkozó közösségben ta 
lálkozzanak egymással.

A Taizéi Közösség (Taizé—Communautéd) 1978 óta minden év december 
végén megrendezi ötnapos európai ifjúsági találkozóját. K orábban Róma, Pá
rizs, London, Barcelona és Köln gyülekezetei lá tták  vendégül a fiatalokat; 
Wroclaw után most Közép-Európa keresztényei fogadták a zarándokokat. 
A vendéglátásban nem csak a fogadást vállaló katolikus egyházmegye egy
házközségei vettek részt; magam egy Prága m elletti helység protestáns kö
zösségének voltam a vendége. A résztvevők vallását nem lehet tudni, ez a 
kérdés nem téma. Ügy becsülöm, hogy a közel 2000 magyarországi között le
hete tt 40—50 evangélikus. Prágába több mint 80 000 fiatal jö tt el; ez volt ed
dig a legnépesebb találkozó; 1987/88-ban Rómában 24 000-en, tavaly Wroc- 
láw ban 50 000-en voltunk.

A résztvevőket december 28-án várták. Ezalatt az egy nap a la tt valameny- 
nyien eljutottak szállásukra. Először a nemzetenkénti központi fogadást ke
restük meg a városban, ahol m indenki eldöntötte a  találkozón való részvé
telének m ódját:

— részvétel egy vendéglátó egyházközség életében, és ny ito tt beszélgetés 
8—10 fős vegyes csoportokban, vagy

— magányos elcsendesedés (lehetőség a számvetésre, bibliai elmélyedésre, 
tusakodásra, imára), vagy

— részvétel egy vendéglátó egyházközség életében és segítő szolgálat a ta
lálkozó gyakorlati lebonyolításában: ételosztás, szemétgyűjtés, informáló- 
rendtartó  szolgálat a közös imákon, közreműködés a kórusban és a zenei kí
séretben, információadás és tolmácsolás.

A szállást ennek megfelelően osztották. M egkaptuk a magyar nyelvű prog
ramot, a beszélgetési tém ákat és ezek vezérfonalát: Roger testvér Prágai Le
velét. Befizettünk, várostérképet, étkezési és közlekedési szabadjegyet kap
tunk, és egy vázlatot, hogy a vendéglátó egyházközséghez hogyan ju tunk el. 
Az egyházközségek fogadóbizottságai is késő estig talpon voltak: ők osztot
tak el szállásra — családokhoz vagy iskolai tornaterm ekbe (szivacsmatrac, 
hálózsák) —, és több nyelven tájékoztattak a helyi programokról.

Az egész szervezés arra volt felépítve, hogy mindenki „felnőtt” és önte
vékeny. Nincs kísérgetés, ellenőrzés. Viszont m inden kritikus ponton lehet 
találni útbaigazító nyilakat és feliratokat, kiragasztva vagy valaki kezében.
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Ezen a napon Prágában nehéz volt közlekedni a sok hátizsákos fiútól és lány
tól, akik énekelve vártak villamosra, buszra.

A program 28-án az esti közös imával kezdődött, és január 2-án délelőtt 
im ával ért véget. A déli és esti im ák m indig közösen voltak, a reggeli alkal
m ak és a szilveszter éjjeli ima pedig a gyülekezetekben folytak.

Közös imák öt helyen voltak a városban: a Szent Vitus katedrálisban, és 
stadionokban, sátrakban. így a Sparta stadion melletti parkban felállítottak 
k é t hatalmas — legalább 150X50 m — sátrat, oldalt több helyen meleg le
vegőt fújtak be, és bent deszkatáblákra teríte tt ponyvákon ültünk. A szom
széd sátorban lengyelek, franciák, csehek és szlovákok voltak, a mi sátrunk
ban a hazaiakon kívül spanyolok, portugálok, horvátok, szlovének, angolok, 
oroszok, észtek, lettek, litvánok, franciák, rom ániaiak — románok, szászok, 
m agyarok —, és mi magyarországiak, összesen vagy húszezren. A nemzetek 
együtt telepedtek le egy-egy olyan hangszóró elé, ahonnan Roger testvér sza
va it saját nyelvükön hallhatták.

A liturgia hagyományos keresztény im aliturgiát követ. Sok az éneklés, ez 
köti össze az istentisztelet liturgikus elemeit. A himnusznak vagy koráinak 
megfelelő tezéi énekeket a gyülekezet többszólamban énekli. Sokan ismerik 
az eredeti (latin, francia, angol, spanyol, német) szöveget, de sokan anya- 
nyelvükön éneklik. Az énekek szövege egyetlen pársoros vers, például

Spiritus Jesu Christi, spiritus caritatis, 
confirmet cor tuum , confirmet cor tu u m 1 vagy

Bleibet hier, und wachet m it mir, 
wachet und betet, wachet und betet2

Az ima első részében a szólisták éneklik a zsoltárt, versenként más-más 
nyelven, a fiatalok többszólamú allelujával válaszolnak. Hangzik az ige, va
lam ennyi résztvevő nemzet nyelvén. Hosszabb csend ad lehetőséget az igéről 
való gondolkodásra, az imádkozásra, a lelki elcsendesedésre, a m egnyílásra 
Isten  felé. A szólisták fohászokat énekelnek, kűrié eleiszon a válasz. Roger 
testvér szól aktuálisan a bizalomról, a Föld lakhatóvá tételéről, saját élmé
nyeiről, az öt kontinens egyszerű keresztényeinek tanúságtételéről, báto
rítva  a keresőket, szolidaritásra indítva a hallgatókat. M ondatonként tolm á
csolják. A szólisták kérésenként éneklik a M iatyánkot; goszpodi pomiluj ke
retezi.

Az esti ima része a keresztimádás, amelyet az ortodox liturgia ajándéka
kén t illesztettek be a tezéi liturgiába. A gyertyákkal körü lvett keresztikont 
a testvérek a földre fektetik, és m ellette térdelve vagy reá hajolva imádkoznak 
p ár percig. Majd átadják helyüket a fiatalok hosszú térdeplő sorának, amely 
lassan kerül m ind közelebb a keresztikonhoz. Vannak, akik távolabb állva 
vagy térdelve, csendben vagy énekelve imádkoznak együtt azokkal a tá rsa
ikkal, akik a keresztre hajtva fejüket, szenvedésüket, életüket, keresésüket 
ajánlják  a Megfeszítettnek.

1 Jézus Krisztus Lelke, a szeretet Lelke, 
erősítse meg szívedet, erősítse meg szívedet.

2 Virrassz még, és imádkozz még,
Jézussal ébren, virrassz az éjben.
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Voltak, akik az ima legvégéig vagy u tána is ottm aradták és imádkoztak. 
Sokan m ár jóval az ima vége előtt m egindultak a k ijárat felé, találkozások
nak örülve, beszélgetve, és bizony zavarva az imádkozólkat. Senki nem ve
szekszik velük, csak a rendet szolgálók ta rtják  eléjük táblájukat: silence, 
ticho, stille, csend, tuxo, silencio.

A déli ima után  a sátorcsarnok előtt ebédet osztottak: meleg konzervet (pl. 
káposztát hússal), kenyeret, sajtot, almát, kekszet. Az egészségügyi katonák 
forró teát töltöttek edényeinkbe. Fél négykor a sátorban gyűltünk csopor
tokba — mi magyarok a franciákkal együtt —, és M atthew testvér tarto tt 
bibliai bevezetőt, amely u tán  kis csoportokban beszéltük meg a témát, illetve 
a kérdéseket.

Első napi tém ánk volt: „Kicsoda Krisztus?” (Mt 11,25—30 alapján). Meg
beszélnivaló kérdések voltak :„Mi az, ami segít nekem saját életemben fel
fedezni Istent, aki alázatos és gyengéd?” és „Hogyan lehetek tem eket hor
dozó alázatos és gyengéd a környezetem szám ára?”

Másnap: „Az alázatos ima begyógyítja a lélek titkos sebét”. M atthew test
vér beszélt az ima bensőségéröl, eszköztelenségéről, Isten felé nyitottságá
ról, arról, hogy a Lélek könyörög értünk (Róm 8,26), hogy Jézus bátorít Is
ten zaklatására (Lk 11); a 131. zsoltár alapján arról, hogy Istent önm agáért 
szeressük, m int a gyermek édesanyját, és arról, hogy a közös imádkozásban 
újra  átélhetjük a h it m isztériumát. Kérdések: „Mi az, ami segít nekünk ab
ban, hogy nap m int nap állhatatosak legyünk az alázatos imában, ami bár
hol tö rténhet?” és „Hogyan tehetjük a közös imádságot mindenki — gyer
mekek, öregek — számára elérhetővé és bensőségessé?”

Harm adnap: „Késlekedés nélkül engesztelődj k i” (Kol 3, 12—17 alapján), 
Krisztusnak igent mondani annyi, m int kiengesztelődött életet élni, benne 
gyökerezni, aki maga Isten kiengesztelődése. Ez gyakorlati dolog, mindig 
azonnali cselekvést jelent. Legyünk együttérzőek és könyörületesek, am int 
Isten is az. Azonosuljunk m ásakkal, fedezzük fel mások jóságát. Az uralko
dási vágy növeli az erőszak és a feszültség ördögi spirálját. A kiengesztelő- 
dés nem látványos dolog. Am ikor visszautasítanak, akkor is a Krisztus bé
kéje lakjon a szívünkben. Kérdések: „Mi ad nekünk merészséget ahhoz, hogy 
azokért imádkozzunk, akik ellenünk vannak?” és „Milyen helyzetek teszik 
sürgőssé szám unkra a kiengesztelődést?”

Utolsó nap: „Hogyan legyünk ott, ahol élünk, a bizalom és kiengesztelő- 
dés kovászai?” Ehhez a Levél Prágából fogalmazott meg javaslatokat. Kér
dések: „Minek volt a legnagyobb jelentősége, amikor készülődtünk hazánk
ban a prágai találkozóra?” és „Hazatérve m it tudunk azonnal megvalósítani 
a közös imákon, mások m eglátogatásával, és a János-órákon keresztül?”

A vacsoraosztás ötkor kezdődött, az esti ima hétkor. Á ltalában este ki
lenc és tíz között indultunk haza. A vidékiek korábban, hogy különvonatjai- 
kat elérjék. Naponta számos külön szerelvényt indított a vasút, amelyek a 
programhoz igazodva szállították a főváros környékén vendégül lá to tt f ia ta 
lokat Prágába és vissza.

Az én vendéglátóim Horni Pocernicében laktak. Két özvegyasszony — só
gornők — 14 zarándokot lá ttak  vendégül házukban. Egyikük katolikus, a 
másik — egy nagyon művelt nyugdíjas angol tanárnő —, nem  tartozik egy
házhoz, felnőtt gyerekei protestánsok. Ágyban vagy földön aludtunk, regge
lit és vasárnapi ebédet kaptunk, és sok kedvességet.

A vendéglátást a cseh Testvéregyház (Cirkev Bratrská) fiataljai szer
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vezték, akik nagyon aktív és testvéri közösségben összetartó bizonyságtevő 
keresztények, kis kórusuk a reform átushoz hasonló litu rg iá jú  istentiszteletü
kön többszólamú lendületes énekkel szolgált. Ezek a fiatalok nyelveket tud 
tak, precízen szerveztek, és elmondták, hogy éneklésükkel az utcán is szol
gáltak már. A gyülekezet istentisztelete családias volt, a kisgyerekeket is el
hozták. A prédikátor igehirdetése a találkozó gondolatához kapcsolódott — 
angolra fordították —, az énekek fele ismerős volt. Az istentiszteleten a 
nagyrészt katolikus zarándokok közül sokan részt vettek, elsősorban fran
ciák, olaszok és m agyarok, a lengyelek közül is néhányan. Űrvacsoraosztás 
sem vasárnap, sem újévkor nem volt.

Három reggelen kezdtük a napot közös tezéi imával a szép imaházban, 
amely után  két alkalommal csoportokra oszolva beszélgettünk. A mi csopor
tunk nehezen indult, de végül nagyon jól sikerült: csehek, m agyarok, len
gyelek, franciák és olaszok jö ttünk össze. A  megadott tém ák:

Szombaton: „Hagyd magad mögött bátortalanságodat!”, Je r 29:11—14 és 
Mt 9:36—38 alapján. A kérdések: „Mi tesz bátortalanná és mi segít ú jra  in
dulni bennünket, m indenkit a saját környezetében?” és „Milyen változást 
jelent számomra, ha tudom, hogy Isten nem akarja a boldogtalanságot és 
szenvedést, hanem m ár m ától kezdve jövőt és rem ényt akar adni?”

Hétfőn: „Felhívás az emberi szolidaritásra, amely egyenesen az evangéli
umból ered”, M t 25:40 és Ézs 58:6—10 alapján. A kérdések: „Kik azok az 
ártatlanok körülöttem , akik szorongástól gyötrődnek, és Krisztusnak azt a 
felhívását intézik hozzám, hogy legyek képes önmagam teljes átadására?”, 
„Melyek azok az eszközök — még ha nagyon egyszerűek is —, amelyekkel 
könnyíteni tudok a szenvedéseken?” „A fájdalmas helyzetek begyógyításá- 
hoz hogyan tudom m egújítani a bizalm at azok között, akik eltérő vélemé
nyen vannak?” és „A szív okosságával hogyan ism erhetem  fel mindegyikük 
szándékában a legjobbat?”

A beszélgetések spontán zajlottak, a  csoportot az animátor csak inform álja 
és az időre emlékezteti, de a beszélgetés tém ájára nem  készül fel senki. A be
szélgetések őszinték voltak, élm ényeket adtak közre és kérdéseket hoztak 
elő, a kijelölt tém ától olykor messzebb is elkanyarodva. A beszélgetés alap
vető beállítottsága: „to share” =  „megosztozni”. M indenkinek van valam ije 
az életében, ami a másik számára érték, nyereség, s ha adja, tudni kell rá
figyelni, örülni és elfogadni. így a beszélgetésben is egyenrangúakká válunk, 
valódi közösséggé, akiknek az együttesében úgy szólal meg az ige, hogy azt 
senki nem  birtokolja, hanem  mindenki kap ja  és egy kicsit a másik számára 
hordozza. Számomra ezek a  beszélgető csoportok nagy ajándékokat, valódi 
élményeket jelentettek m inden találkozón, és vigasztaló bizonyosságát an
nak, hogy Isten ma is közösséggé form álja az em bert az ő evangéliuma ál
tal, de csakis a legegyszerűbb eszközökkel, amikor a beszélgetés, a liturgia 
és a szeretet cselekedetei egyensúlyban és természetes módon jelennek meg. 
Azért, hogy ezt a XX. században ú jra  felfedezzük, a tezéi közösség nem ke
veset tett. Az pedig természetes, hogy az Isten szeretete felé nyito tt közös
ség tagjai közt nincsenek válaszfalak.



HAFENSCHER KÁROLY

Pápalátogatás Magyarországon

Köztudott, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya és a M agyar Katolikus 
Püspöki Kar m eghívására II. János Pál pápa augusztus 16—20. között Ma
gyarországra látogat. Négy és félnapos itt-tartózkodása részletes program ját 
1990 novembere óta ismerjük. M ind az egyes keresztény felekezetekben, 
m ind a magyar közvélemény egészében számos megnyilatkozás hangzott el 
m ár eddig is a pápa látogatásával kapcsolatosan. Az eufórikus örömtől és 
lelkendezéstől a félelmet tükröző gyanakvásig széles skálán helyezkednek el 
ezek a véleménymegnyilvánulások. Nyilván a látogatás időpontjának köze
ledtével csak szaporodni fognak a 'kommentárok. Méltó, hogy a Diakonia 
olvasótábora protestáns szempontból tekintve az eseményt, 'kapjon informá
ciót. Természetesen ez a tájékoztatás nem léphet fel a teljesség igényével, 
hiszen nagyon sokrétű jelenségről van szó; például teljességgel kim arad a 
pápai állam és a magyar állam viszonyának történelm i elhelyezése vagy a 
II. Vatikáni Zsinat utáni korszak értékelése a pápa és a püspöki szinódusok 
vonatkozásában. Különben is nyilvánvaló, hogy szükséges lesz a pápaláto
gatás u tán  is e jelentős esemény kiértékelése több oldalról is.

Tájékoztató jellegű írásom alaphangja: evangélikus identitásunkat gondo
san megőrizve, ökumenikus nyitottsággal nézünk az augusztusi esemény elé. 
Szükségesnek tartom , hogy ez a józan m agatartás jellemezze egyházunkat 
és ezen belül evangélikus értelmiségünket.

Általánosságban megállapítható, hogy valóban jelentős ez az esemény, hi
szen első ízben látogat pápa M agyarországra történelm ünk folyamán. Ép
pen ezért mondta „történelmi eseménynek” Seregély István egri érsek, a 
M agyar Katolikus Püspöki Kar vezetője egy in terjúban II. János Pál látoga
tását. Hasonló hangon nyilatkozott Gyulay Endre püspök is, kiemelve, hogy 
nemcsak visszatekintve, hanem a harm adik évezred küszöbén előretekintve 
úgy tűnik, hogy ez a látogatás meghatározó lehet a jövőre nézve is. Ö az if
júság felkészítéséért felelős, és szavainak súlyt ez a tény ad. Mi protestán
sok is tiszteletben ta rtju k  ezt a fa jta  római katolikus értékelést.

Az áttekinthetőség kedvéért érdemes több szintre bontani a pápalátogatás 
ügyét. így tisztább, körvonalazottabb képet kaphatunk a sokoldalú, s elég 
bonyolult ügyről.

A pápai állam feje a Magyar Köztársaság kormányának vendége
Kétségtelen, hogy m ár a Ném eth-korm ány idején tö rtén t meg az állam  részé
ről a meghívás. A Magyar Köztársaság és a V atikán között lé tre jö tt diplo
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máciai kapcsolatfelvétel óta ez az ügy a m agyar Külügym inisztérium ra és a 
Vatikán budapesti nunciatúrájára tartozik diplomáciai vonatkozásban. Az 
államfő fogadásának, tartózkodása biztosításának, a protokolláris kereteknek 
tém akörébe itt nem kívánunk belebocsátkozni. Legfeljebb egy megjegyzé
sünk van. A szóhasználat, terminológia kérdése ez. Mind a sajtóban, mind 
korm ány-megnyilatkozásokban kerülni kellene a jellegzetesen róm ai kato 
likus megszólítási módot: Szentatya. Ez a római egyház term inológiájába 
tartozik, teológiai felfogást tükröz, és a m agyar állam mint állam számára 
nem kötelező, sőt idegen kifejezés. Különben biztosak vagyunk abban, hogy 
a M agyar Köztársaság korm ánya m indent megtesz a magas vendég, államfő 
megfelelő fogadására — egész társadalm unk nevében.

A pápa a Magyar Római Katolikus Egyház vendége
Tudjuk, gondos előkészítés folyik. Ez a felkészülési m unka igen sokrétű. 
A Magyar Katolikus Püspöki K ar konferenciája külön bizottságot alakított, 
és irodát állított fel az előkészületek koordinálására és a V atikánnal folyta
to tt állandó egyeztetés megkönnyítésére. A pápalátogatás egyes helyszíneit 
m ár 1989 decemberétől kezdték felmérni. A pontos „órarendet” javaslatként 
benyújtották a Vatikánba, és a pápa 1990 áprilisában ezt el is fogadta már. 
1990. október 24—26. között hazánkban tartózkodott Roberto Tucci jezsuita 
atya egy m unkacsoporttal együtt, s végigjárta a tervezett látogatás színhe
lyeit. Roberto Tucci m ár ikb. 100 külföldi pápalátogatást készített elő, vizs
gálta meg a terveket, tanácsolt a lebonyolítást illetően. Az ő személye biz
tosíték a róm aiak szemében, hogy minden szakszerűen történjék egészen a 
legapróbb részletekig. A budapesti érseki helynökségen megnyílt iroda ál
landó összekötő kapocs a M agyar Római Katolikus Egyház és a V atikán kö
zött.

Külön érdekessége a felkészülésnek, hogy az egész program felelős veze
tője a MKPK megbízása alapján a görög katolikus hajdú-dorogi megyés 
püspök, Keresztes Szilárd. A m agyar görög szertartású katolikus egyház meg
becsülésén túl a környező országok görög katolikus egyházai szám ára is je
lentőséggel bír ez a megbízatás, és beleillik a V atikán évek óta következetes 
„keleti politikájába”.

Keresztes Szilárd püspök február 6-án m egjelent in terjú jában (Magyar 
Nemzet) hangsúlyozta a pápalátogatás lelkipásztori, hitéleti jellegét, vala
m int morális tanításának az egész társadalom ra kiható jelentőségét. Ezzel 
érzékeltette, hogy nem egyházi erődemonstráció lesz az augusztusi látogatás, 
nem  is egy dogmatikai kinyilatkoztatás alkalma, hanem a hívekkel való lel
kipásztori találkozás lehetősége elsőrenden. Seregély István egri érsek is ki
emelte egy korábbi nyilatkozatában, hogy a pápalátogatásnak elsősorban 
lelki megerősödést kell szolgálnia, és az új társadalm i viszonyok közé került 
egyháznak életbevágóan fontos ez a szempont.

A pápalátogatásban a magyar protestantizm us is érdekelt
A lengyel pápa pontosan tudja, hogy most nem Lengyelországba látogat, nem 
is Spanyolországba, nem is Latin-Am erikába, hanem M agyarországra jön, 
ahol jelentős számú nem római katolikus keresztény is él és a m agyar nép 
történelm ében nem kis szerepet játszott. A lengyel modell itt nem  érvényes.

Tud a pápa az ökumenikus törekvésekről is, arról, hogy milyen hivatalos 
és gyakorlati közeledés m utatkozik a m agyar kereszténységben az utóbbi
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esztendőkben, ami nagy haladást je lent a korábbi történelm ünkhöz képest. 
A közös M iatyánk és Credo szöveg, az együtt ta rto tt, szószékcserével is vég
rehajto tt imahetek, a gyülekezeti és vezetői szinten tapasztalható jó viszony 
nem ism eretlen előtte.

Paul Poupard bíboros m agyarul is olvasható könyvében (Miért van pá
pánk? Bp. 1986) II. János Pál pápát „nagyszabású” pápának nevezi. Mások 
utazó pápának jellemzik, akinek kontaktusterem tő készsége valóságos k a 
rizma. Számomra a sok nyelven beszélő, sok országban já rt pápa két szava 
feledhetetlen és igazán rem énytkeltő: necessitas és irreversibilis. E két szót 
mondta többek között jellemzésként bilaterális dialógusunkra 1984. március 
2-án, am ikor a V atikán Péter-Pál term ében fogadta a Vatikán-Lutheránus 
Világszövetség Közös Bizottságában 11 éve együtt dolgozókat, m andátum unk 
visszaadásakor. Vagyis az egységre törekvés belső szükségszerűség és visz- 
szafordíthatatlan  folyamat. Független a pillanatnyi klímától, széljárástól. 
Hosszú távon ez igaz. Az inkább társadalm i és morális kérdésekben, mint 
ökumenikus ügyekben érzékeny és nyilatkozó pápa e két szava a m agyaror
szági látogatásra nézve is rem énytkeltő lehet mindazok számára, akik az 
ökumené ügyét valóban komolyan veszik.

Ugyanekkor megértem a protestáns körökben gyakran jelentkező, bizo
nyos aggodalmat és félelmet tükröző vélem énynyilvánításokat is, de elfo
gadni nem tudom ezeket. Ebben a vonatkozásban is komolyan veszem a já- 
nosi intelm et: a szeretet kiűzi a félelmet, és a szeretet himnuszának ism ert 
m ondatát: a szeretet mindent remél. Csak helyeselni tudom, hogy a Magyar 
Katolikus Püspöki K ar és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa 
közös nyilatkozattervezetében ezt olvassuk többek között: „Hála legyen Is
tennek azért, m ert az egy keresztségben részesült hívek egységre törekvése 
szép eredm ényeket tud fe lm u ta tn i..  ., az egységmegvalósítás erőfeszítései, 
ökumenikus törekvései mindenki előtt ismertek, úgy gondoltuk, hogy az egy
ségre törekvésnek kiváló alkalm a lehetne, ha a Magyarországi Egyházak 
Ökumenikus Tanácsa (MEÖT)-hoz tartozó hívek és pásztoraik a katolikus hí
vekkel és II. János Pál pápával közös imádkozásban kérnénk a keresztények 
egységét.” (Vannak a Nyilatkozatban, legalábbis a tervezetben éretlen mon
datok is, messze lem aradásban levő kifejezések, de ezekre most nem térhe
tek ki ebben a keretben, pl. a különféle hiten levő (!) . . .  bárm ilyen vallást 
gyakorló hívek stb., stb.). Ha ez a találkozás igeliturgia keretében valóban az 
evangélium hallgatásának és a közös im ádságnak alkalma lesz, úgy remény- 
teljes eseménynek lehetünk tanúi.

Végzetes ballépés lenne protestáns részről, ha az történnék nálunk is, ami 
az evangélikus Északon, amikor evangélikus püspökök nem jelentek meg 
II. János Pál látogatása alkalmából (Dánia, Norvégia) másfél évvel ezelőtt, 
de ugyanilyen végzetesen rossz m agatartás lenne az is, ha úgy tennénk, 
m intha közöttünk m ár valóban m inden rendezett volna, m intha pl. az inter- 
communio (közös úrvacsoravétel) hiánya nem lenne már botrány híveink és 
a nem keresztények szemében. A vendégszeretet és a testvérszeretet kötelez 
egyfelől, és az igazság szeretete másfelől. A valódi ökumenizmus nem lan
gyos irénizmus, a „minden m indegy” színtelen egysége. Olyan légkört kel
lene ham arosan terem tenünk, am elyben testvérszeretetben el tudnánk fo
gadni még az őszinte bíráló szót is — kölcsönösen. így tanulhatnánk és gaz
dagodhatnánk igazán, építő módon. Az úgynevezett „nyugati kereszténység
ben” a római katolicizmusnak és a protestantizm usnak föltétlenül van m on
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danivalója egymás számára. Nem tehetjük becsületesen, hogy csak szótlan 
semleges koegszisztenciában éljünk egymással. Róma tan íthatna bennünket, 
individualizmusra hajlamos protestánsokat, az egyház közösségének komo
lyabban vételére, 2000 év megbecsülésére, hogy ne csak öt világrész széles
ségében keressük a testvért, hanem  húsz évszázad mélységében is a hitbeli 
ősöket és a velük való közösséget, a szentségek komolyan vételét, a misszió 
m andátum át a mai emberek, nem keresztényék felé fegyelmezettebb istentisz
teleti életet és még sok m inden mást. Nekünk meg ham arosan el kellene 
m ondanunk, hogy veszélynek érezzük széles rétegekben a felületes népi val
lásosságot, annak antibiblikusságát, vagy azt, hogy hamis illúziókat kerge
tünk, ha pl. keresztény M agyarországról problém amentesen beszélünk, hi
szen melyik európai állam vagy társadalom  m erné ma elmondani magáról, 
hogy mindenestől keresztény, akár statisztikailag, akár morálisan. Ez nem 
jelenti az európai keresztény örökség megvetését, az ezeréves közös m agyar 
m últ keresztény értékeinek ignorálását. Ha azonban keresztény Franciaor
szág vagy Ausztria helyett m a joggal szabad beszélni missziói területről ott, 
úgy nálunk is józanul így is tekinthetünk a mai m agyar társadalom ra. 
Ugyanígy őszintén kellene szólnunk arról is, hogy szeretetből vigyázniuk 
kell római testvéreinknek, nehogy föllángoljanak parázsló, hamu alatt izzó, 
rejtőzködő indulatok, előítéletek. Kölcsönösen tudatosan kell küzdenünk 
azért, hogy minden azelőtt természetesnek ta rto tt „ellenségkép” eltűnjön. 
Ha a szeretet valóban kiűzi a félelmet közülünk, úgy testvéri módon szót 
tudunk érteni mindezekről egymással.

Nem akarok most részletesen foglalkozni a társadalm unkban egyházon 
kívü li körök hangjával a pápalátogatás kapcsán. Azt gondolom az in frastruk
turális beruházási és financiális problémák csupán látszat- és mondvacsinált 
problémák. A m egjavított utak, rendbehozott épületek, felújított műemlékek, 
közlekedési berendezések itt  m aradnak a pápalátogatás u tán  is. Ebben a vo
natkozásban párhuzam ot fedezek fel a Bécs—Budapest világkiállítás és a 
pápalátogatás beruházási kérdései között. Egy ilyen alkalom hosszú távon 
m indenképpen nyereséget je len t az egész országnak, még anyagiakban is 
m érhetőt, de ki sem lehet számokkal fejezni, m it jelen t az, hogy ránk fi
gyelnek határainkon túl is, a médiák tém ája leszünk, s végre nem véres ese
mények kapcsán. Emberek, népek békés találkozása m indig reménnyel tölt el.

A pápa négy és félnapos program ját elemezve lenyűgöz a sokszínűség: 
Esztergom, Budapest, Pécs, Máriapócs, Debrecen, Szombathely ism ét Buda
pest, hány különböző jellegű szín M agyarországon m inden tekintetben! Ta
lálkozás papokkal, szerzetesekkel, a köztársasági elnökkel és a korm ány tag
jaival, a ku ltúra és a tudom ány képviselőivel, a diplomáciai testület tag jai
val, a magyar izraeliták közösségének képviselőivel, kispapokkal és szerze
tes növendékekkel, fiatalsággal és öregekkel, a püspöki kar tagjaival.

Jön a pápa. Amikor VI. Pál Genfbe látogatott, az EVT központjában így 
m utatkozott be: „a nevem Pál —, de Péternek h ívnak”. Az egyén és a hiva
tal így egyszerre került bem utatásra. II. János Pállal is most hasonló tö rté
nik: az utazó, nagyszabású, lengyel pápa, II. János Pál érkezik hozzánk. 
Egyéniség. Minden eddigi pápától különbözik. Benne hiába keresnénk I. Já 
nos derűjét, VI. Pál egyensúlyozó készségét, XXIII. János egyszerűségét és 
nyitottságát, ö  II. János Pál, ugyanakkor Péternek hívják, vagyis pápai m an
dátum a meghatározza, nem m agánem berként jön, ő a pillanatnyilag is leg-
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nagyobb létszámú keresztény egyház, a római egyház, ha úgy tetszik, világ
egyház feje. Ezt a kettősséget sohasem feledhetjük, ha pápáról van szó.

A pápalátogatásban feladatot is látok a protestánsok számára. Valahogy 
állást kell foglalnunk, s m agunknak is meg kell fogalmaznunk kérdéseinkre 
a választ: ki ez a pápa? hogyan érthetjük meg őt? viselkedését, m agatartá
sát, szavait, mai égető kérdésekben véleményét? és egy átfogóbb kérdés is 
feleletet vár: ki a pápa és m it jelen t a pápaság még ma is? E ltűn t a 16. szá
zad „antikrisztus” titulusa, éppen úgy, mint Luther „ördögfattyú” elnevezése. 
Ezek a kifejezések ma anakronisztikusán hangzanak. De hát m ilyen is a mai 
róm ai egyház, am it személyében képvisel és szimbolizál a pápa? Izgató kér
dés valamennyi. Válaszadásunkban saját identitásunk tisztázása is benne 
rejlik. Téved, áki azt hiszi, hogy nem kell m inden nemzedéknek ú jra  meg 
ú jra  elemi kérdéseket feltenni, és megkísérelni a válaszadást is.

Nem mi hívtuk a pápát, de i t t  lesz közöttünk. A testvérszeretet és vendég- 
szeretet légkörében ez az esemény kihívást jelent a mi szám unkra is. Vala
hogy válaszolni kell a kihívásra. Félelem, aggodalom helyett engem remény
ség tölt el: közös Urunk jót hozhat elő e látogatásból is.

1991. márc. 5.

A  Taizéi Közösségről
Kiengesztelődés a demarkációs vonalak mentén

Priorja, alapítója Roger Schutz, azaz „Frére Roger”. Szül. 1915. máj. 15. Provence 
(Svájc). Apja református lelkész, anyja Észak-Burgundiából való. Kilenc testvér 
közül a legfiatalabb. Teológiát tanul Lausanne-ban, és Strassbourgban.

Két kilométerre a demarkációs vonaltól a francia Taizé-ben házat vesz, a ka
pituláció után zsidókat menekít Svájcba, a Gestapo Genfbe száműzi.

1944 őszén visszatér Taizébe. 1949 húsvétján hét Testvér fogadalmat tesz: önfel
áldozás Krisztusnak; a Közösség iránti hűség; szellemi, lelki, anyagi vagyonközös
ség; cölibátus; a priori tekintély; Krisztus felismerése a másikban.

1962. aug. 6-án felszentelik a Kiengesztelődés Templomát.
Demarkációs vonal a felekezetek között: 1962—1965. a II. Vatikáni Zsinat ven

dégei — 1970. Konstantinápoly, Athenagorasz pátriárka vendégei — 1968. Uppsala 
és 1975. Nairobi, az Egyházak Világtanácsa nagygyűlésének résztvevői.

Demarkációs vonal hívők és hitetlenek között: Tízezrek sátorozó hetei a Dom
bon, napi három istentisztelet; szemlélődés és találkozások Taizében.

1968. nemzedékek közötti demarkációs vonal: Ifjúsági Zsinat 1974-től, nem el
vont eszmék vitafóruma, hanem az egyház igazi arcát imában és az Ünnepben 
kereső közösségi alkalmak a Föld végső határáig. Latin-Amerika: „Reménység 
akció” — Zaire, Burundi, Calcutta és Hongkong — „A bizalom zarándokútjai”: a 
párizsi Notre Dame-ban vagy a bredai vásárcsarnokban.

A politikai demarkációs vonalak mentén: az algériai háború nyomában, a chilei 
politikai küzdelmek idején vagy a lengyel szükségállapot kihirdetésekor.

Nincs önálló egyházszervezetük. Nincs tulajdonuk. És levéltáruk sincs. Magya
rul olvashatunk róluk.

És megélheted a „Reménység helyein” avagy Taizében . . .
Muntag Ildikó
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Egy könyv megérkezése

Vajta Vilmos: Hitből fakadó élet

Budapest 1991. Evangélikus Sajtóosztály kiadása

Az evangélikus egyház öntudattal vallja 
ugyan, hogy nem ismeri az indexet, a 
tiltott könyvek listáját, mégis voltak 
olykor — ha nem is ilyen listák, de — 
tilalmas könyvek és szerzők. A közel
múltig Vajta Vilmos is közéjük tarto
zott. Mivel az index és vele az indok
lás sohasem jelent meg, ezért csak sej
teni lehetett, a tilalom oka hol az a 
tény, hogy ösztöndíjasként Ordass püs
pök tanácsára Svédországban maradt, 
— hol az, hogy tisztelettel és megbe
csüléssel tekint hivatalában bénaságra 
kárhoztatott püspökére és így is beszél 
róla, — hol az, hogy az ökumenikus 
kérdések kutatója, — hol az, hogy a ró
mai katolikusokkal barátkozik, — hol 
az, hogy „steril” teológiai munkát vé
gez, — hol az, hogy kritizálja hazai 
egyházunkat és teológiáját... Csak saj
nálni lehet, hogy nem jött létre igazi 
párbeszéd azokban az időkben, hiszen 
éppen a külföldön élő magyarok lehet
tek volna összekötő kapcsok az elmúlt 
negyven évben egyházunk és az öku- 
mené között. Hazai egyházunk 1989-ben 
a tiszteletbeli doktori címmel juttatta 
kifejezésre megbecsülését, és azt, hogy 
a maga részéről is új korszakot óhajt 
kezdeni. Így vetődött fel Vajta Vilmos 
egyik könyvének itthoni megjelentetése.

A szerző, aki 1918-ban Kecskeméten 
született és soproni teológiai tanulmá
nyait befejezve 1940-ben lelkész lett, 
1952-ben szerzett teológiai doktorátust 
a lundi egyetemen „Az istentisztelet

teológiája Luthernél” című értekezésé
vel, melyet csak 1957-ben lehetett is
mertetni a Lelkipásztorban. Egyetemi 
docens, majd az Evangélikus Világszö
vetség teológiai osztályának vezetője, 
később a Strassburgban létesített öku
menikus Kutatóintézet első igazgatója. 
Hivatalos megfigyelő a II. Vatikáni zsi
naton.

Első magyarul megjelenő könyvét a 
szerző választotta ki. Nem új könyv, 
hiszen még az 1963-as Helsinkiben tar
tott evangélikus világgyűlésre készülve 
írta (németül „Gelebte Rechtfertigung”, 
angolul „Justified Life” címen jelent 
meg). A választás mégis telitalálat, mert 
olyan könyv, mely nem az ökumenikus 
párbeszéd valamely részletkérdésével 
foglalkozik a tudományos teológia és 
érvelés nehézfegyverzetében, hanem a 
bibliai Krisztus-hit alapvető fogalmá
val, a keresztény élet megszületésének 
titkával és csodájával, a megigazulás- 
sal.

A formás kis könyv alcíme szerint 
„teológiai meditáció” és mindkét szó
nak jelentősége van. Egyrészt „teoló
giai”, a szerzőnek tehát nem állt szán
dékában túl könnyűvé tenni az olvasók 
dolgát: „a Szentírás üzenetét tolmá
csoló” tanítóira hallgatva „az évszáza
dokon át”, pontosan, hűségesen, min
den más és félrevezető véleménytől 
vagy magyarázattól gondosan elhatá
rolva adja elő a megigazulásból fakadó 
élet alapját, mondja el megszületését,
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írja le természetét. Másrészt „meditá
ció” van a kezünkben, tehát nem teo
lógiai vitairat, hitvallásos önigazolás, 
hanem „a bibliai üzenet lehallgatása” 
„a közös, egyetemes hitvallásnak szol
gálatában”, de úgy, mint ami nemcsak 
tiszta tanítás, hanem az élet igéje, me
lyen az ember élete múlik.

Aki a hagyományos evangélikus ön
tudattal vagy azt feltételezve vág bele 
Vajta Vilmos könyvébe, talán csalódik, 
de meg is lepődik. Csalódik talán, mert 
ebben az írásban hiába keres valami 
mellveregető evangélikus öntudatot, 
amely megelégedettséggel tölthet el ma
gunk és hitünk iránt, s amivel mások 
elé vagy fölé kerekedhetnénk. Amint 
Vajta írja, könyve megírásakor „nem 
önigazolásról, hanem az igehirdetés és 
a teológiai hagyomány önkritikus fel
dolgozásáról volt szó. Arra kellett vá
laszt keresni, hogy az evangélium meg- 
szólal-e biblikus mélységében és teljes
ségében a szokásos megfogalmazásban.

Karner Károly: Apokalipszis

A Jelenések könyvének magyarázata

Budapest 1990. Evangélikus Sajtóosztály

Két okból is feltétlenül indokolt ennek 
a jelentős írásmagyarázati műnek meg
jelentetése. Egyrészt halaszthatatlan 
feladata egyházunknak, hogy az elmúlt 
évtizedekben elásott értékeinket köz
kinccsé tegye. Bár az ötvenes évek vé
gén idő előtt nyugdíjazott és méltány
talanul hallgatásra ítélt tudós profesz- 
szorunknak ez a könyve 1974-ben Szép
falusi István gondozásában Bécsben 
megjelenhetett, és néhányan kézen-kö- 
zön hozzá is juthattunk, sok igehirde
tőnek és érdeklődő bibliaolvasónak 
hiányzik a könyvtárából.

Másrészt úgy tűnik, az idő is meg
érett ennek a könyvnek a kiadására. 
A téma úgyszólván a „levegőben lóg”, 
és megnőtt azoknak a száma, akik „ve-

Nem valami sajátos felekezeti kérdést 
kellett megerősíteni esetleges új érvek
kel”. De meg is lepődik az olvasó, ami
kor felragyog előtte, a sajátosan evan
gélikusnak tartott tanítás milyen sokol
dalúan bibliai beágyazottságú, meny
nyire átcseng rajta évszázadok bizony
ságtétele és az előttünk járt nemzedé
kek hittapasztalata, és hogyan igazít el 
ez a régi ige egyház és világ mai égető 
kérdéseiben. Legmegdöbbentőbb, hogy 
a már közel 30 éve megírt „steril” teo
lógiai meditáció gyakorlati következte
téseiben is elevennek és frissnek, ak
tuálisnak tűnik.

Vajta Vilmos könyve most megérke
zett Magyarországra. Megérkezett, mert 
magyarul olvashatjuk úgy, hogy maga 
a szerző fordította és részben át is dol
gozta. Megérkezett azért is, mert könyv
tárunkban az idegen nyelvű kiadások 
sem voltak megtalálhatók.

Reuss András

kiadása

vők” az ilyen jellegű írásművekre. Az 
Apokalipszis a Bibliának legtitokzato
sabb könyve, és ma, hosszú évtizedek 
böjtje után az emberek ki vannak 
éhezve az irracionális szellemi táplá
lékra. Ha végigpásztázzuk az utcai 
könyvárusok kínálatát, magunk is meg
győződhetünk erről. Az Apokalipszis 
világméretű történelmi és természeti 
kataklizmák borzongató képeit vetíti 
elénk, és ezekre is érzékenyebben rea
gál a világméretű korszakváltást ide
geiben érző vagy éppen világvége-han- 
gulatba esett ember. Amikor a tanév 
elején megkérdeztem az újszövetségi 
szeminárium résztvevőit, hogy milyen 
újszövetségi téma köré csoportosítsuk 
munkánkat, a többség az Újszövetség
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apokaliptikus mondanivalójának vizs
gálatára szavazott. Meglepő volt szá
momra a témaválasztás indoklása. Töb
ben hivatkoztak Nostradamus történel
mi jóslatainak felelevenítésére, az ez
redfordulóval kapcsolatos hiedelmekre 
és félelmekre. Ebben a szellemi közeg
ben nem csoda, ha sokan vallatóra fog
ják az Apokalipszist is, ezt a világ sor
sát feszegető rejtélyes bibliai könyvet.

Mi indíthatta az Újszövetség neves 
kutatóját arra, hogy ennek a bibliai 
könyvnek magyarázatára vállalkozzék? 
Mi tagadás, a történelem hullámverése 
az ő idejében is — ne feledjük, a má
sodik világháború alatt és után mun
kálkodott! — erős és félelmetes volt. 
Az Apokalipszis mégsem vált annyira 
„érdekessé”, mint ma. Hacsak nem az 
államhatalom természetéről és bibliai 
megítéléséről akkoriban zajló éles vita 
szempontjából. Sokkal valószínűbb, 
hogy a feladatban rejlő kihívás, az írás
magyarázót minden ízében igénybe ve
vő próbatétel inspirálta őt. Maga írja 
könyvében: „A Jelenések könyvének 
értelmezése régtől fogva a legnehezebb 
írásmagyarázati feladatok közé tartozik. 
Ez mutatkozik meg abban is, hogy 
egyik bibliai irathoz sem írtak annyi 
magyarázatot, mint ehhez a könyvhöz.” 
Majd rövid egyháztörténeti áttekintést 
nyújt arról, hogy miként igyekeztek 
szélsőséges irányzatok fegyvert ková
csolni maguknak ebből az iratból, és 
miként törekedtek azután a tradicioná
lis egyházi felfogást képviselő magya
rázók ezt a fegyvert kicsavarni kezük
ből. Mi sem lehetett természetesebb 
számára, mint a nagy teljesítmények, a 
Máté evangéliuma, a Római-levél és a 
János evangéliuma magyarázatának 
megírása után ezt a sok kockázattal el
érhető hegycsúcsot is meg akarta hódí
tani.

Karner Károly azok közé az alázatos 
igemagyarázók közé tartozott, akik szá
mára a mű mondanivalója mindig fon
tosabb a saját teológiai rögeszméjük
nél. Az Apokalipszis magyarázatánál

pedig különösen is sok kárt okoztak az 
előítéletek, a könyvtől merőben idegen 
szándékok. A szerző a bevezetésben 
számot is vet ezekkel az igemagyará
zati zsákutcákkal. Hogy ezeket a csap
dákat elkerülhesse, alapos kortörténeti 
ismeretekkel kellett felfegyverkeznie és 
jártasságot kellett szereznie az apoka- 
liptika nyelvezetében és szimbólum- 
rendszerében. A napokban kezembe ke
rült jegyzeteim tanúsága szerint már 
1948-ban speciális kollégiumot tartott a 
Jelenések könyvéről, akkor még a sop
roni teológiai fakultáson. Ezek szerint 
a könyv 1974-es első kiadása mögött 
legalább két és fél évtizedes kutató
munka áll.

De Karner Károly az Újszövetségnek 
nemcsak tudós, hanem hívő kutatója is 
volt. Ezért ismeri fel, hogy az Apoka
lipszist a benne megszólaló krisztus
központú tanúságtétel minden műfaji 
rokonság ellenére kiemeli az apokalip
tikus irodalomból. Ez a könyv tehát 
nem a történelem Istentől megszabott 
menetrendjét vagy forgatókönyvét adja 
a kezünkbe, hanem felfedi „Isten és a 
történelem viszonyának” (26. o.) lénye
gét, a váltság Jézus Krisztus által el
végzett művének történelmi konzek
venciáit. Mindezt pedig azért teszi, hogy 
saját korának keresztényei az üldözte"- 
tések és a történelem más megpróbál
tatásai között vigasztalásra találhassa
nak és megállhassanak a hitben. Lu
ther homályosnak és kétértelműnek tar
totta az Újszövetségnek ezt a könyvét, 
és ezért nem is szerette. Karner Károly 
útmutatása nyomán azonban meggyő
ződhetünk arról, hogy az Apokalipszis 
méltán foglal helyet a Krisztusról jól 
tanúskodó iratok között.

Aki a jövőt firtató gyarló emberi kí
váncsiságát szeretné kielégíteni, csalód
va fogja letenni a könyvet. Mert ebben 
az esetben is áll, amit 5Móz 29,29-ben 
olvasunk: „A titkok az Űréi, a mi Iste
nünkéi, a mieink a kinyilatkoztatott 
dolgok, és a mi fiainkéi.” Viszont él
nünk kell a Jelenések könyve szerzőjé
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nek bátorságával, aki a már kinyilat
koztatott dolgok alapján mer a zűrza
varos történelemre tekinteni és szilár

Jer. örvendjünk keresztyének

Luther írásaiból mindennapi áhítátrd  

Összeállította D. Carl Witte, fordította Szabó József 

Budapest 1990.

Egy egész egyházi évre telő örömet 
szerzett Sajtóosztályunk ennek az áhí- 
tatoskönyvnek hasonmás kiadásával.
Jókor jelent meg advent elejére, úgy
hogy sokan mindjárt meg is kezdhették 
napi olvasását. Az 1938-ban Győrött 
megjelent első kiadás elé D. Kapi Béla 
püspök szép szavak kíséretében írta a 
buzdító szót: Naponként. Nem lehet 
habzsolva olvasni regényként. Napon
ként magunkhoz veendő lelki eledel.

Ismerős óhítatoskönyveink közül ki
emeli Luther-szerzősége. A Reformátor 
persze nem írt áhítatoskönyvet. De 
nemcsak prédikációinak, hanem egész 
teológiájának, mélyen járó írásmagya
rázatainak, sőt sokszor éles szavú vi
tatkozásainak is praktikus célja van.
Egyik súlyos Veretű műve „A szolgai 
akaratról” szóló, melyben az ellenállha
tatlan, mindenható isteni akarat bonyo
lult kérdését boncolgatja. Ellenfele, a 
tudós Erasmus úgy ítéli, hogy felesle
ges ennek nyilvános tárgyalása, mégha 
igaz is. Luther kijelenti, igenis szüksé
ges, „ha jámboran akarunk élni”! A leg
mélyebb teológiai tanítás célja is az is
tenfélő, kegyes élet.

D. Carl Witte hamburgi püspök még 
korábbi missziói lelkészi munkássága 
során merült bele Luther írásaiba, mely 
bizony tengernyi, hogy az egyházi esz
tendő szigorú rendjéhez igazodva ön
magukban is kerek részleteket emeljen 
ki belőlük — lelki haszonra.

Jómagam 1934-ben jutottam az ere-

dan reménykedni a „megöletett Bá
rány” végső diadalában.

Cserháti Sándor

deti német szöveghez. Akkorra már hét
ezer példány jelent meg belőle. Később 
még több. Azok a harmincas évek ma
gyar evangélikus egyházunkban is föl
ébresztették sokunkban Luther alapo
sabb megismerésének vágyát. Német 
földön meg azért is sürgőssé vált a hit
vallásos föleszmélés, mert politikai erő
től kísérve előretört az ún. faji teoló
gia, mely ellen Luther hű utódai küz
döttek. Bevezetőjében Witte rámutat 
arra, hogy a „lutheri ember” más ter
mészetű és más helyütt áll, mint a ka
tolikus ember, mint a misztikus ember, 
mint az idealista vagy mint a „népi”, 
kinek fajmítosza mögött ott bújik a 
régi liberális felfogás, mely szerint az 
ember természettől jó és isteni.

Bárhonnan kutatta elő az összeállító 
az áhítatra alkalmas s az egyházi esz
tendőnek megfelelő Luther-idézeteket, 
azok valóban mindig — mondjuk mi 
így — az „evangélikus embert” mutat
ják. Vagyis azt a keresztény embert, 
kit Luther talált meg a Bibliában. Kö
zelebbről: az elveszett embert és a 
Krisztusért megigazítottat, ki hit által 
él a kegyelemben s felszabadultan, há
lával járja az életet Krisztust követve.

Van nekem egy másik Luther-áhíta- 
toskönyvem is. Ez is hamburgi: „Ke
resztyén útmutató minden napra.” 5-ik 
kiadás 1985-ből. Addig öt év alatt 
105 000 példányban jelent meg. Össze
állítója Helmut Korinth. Január 1-jétől 
december 31-ig napról napra követkéz-
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nek az idézetek. Az egyházi évhez csak 
nagyjából igazodik, ä nagy ünnepekre 
külön közöl áhítátot a legvégén. A Wit- 
te-gyűjtötte anyaggal csak itt-ott talál
kozik.

Ebből a könyvecskéből szerzünk tu- 
'domáSt arról, hogy régebbre nyúlik 
vissza a hamburgi hagyomány. 1738- 
ban egy Schinmeier nevű lelkész jelen
tette meg „Kincsesládika” c. a későb
bieknek alapul szolgáló válogatást.

Végül, de nem utolsósorban szóljunk 
a magyar fordításról. E jeles fordítói 
munka Szabó József győri lelkész, ké
sőbbi püspökünk nagyszerű tette volt 
annak idején. Luthert fordítani nem 
könnyű, csak az tudja, aki már meg
próbálta. Egyrészt a régisége miatt (ma 
már a németek is fordítgatják a mai 
nyelvre), másrészt a magvassága miatt. 
Nos Szabó József oly remekül fordítot
ta Luthert, mintha a szerző magyarul 
írt volna. Gyönyörű nyelvezet. A szö
veghez hű, amennyire fordítás egyálta
lában hű lehet. Ugyanakkor világos 
magyar. Képes a tömörítésre. Ahol le-
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Nem tehetett mást

Terray László Ordass-életrajzáról

A XX. század egyre fokozódó feszült
ségei evangélikus egyházunkat is köz
vetlenül érintették. A trianoni tragédiá
ból alig felocsúdva előbb a holocaus
tot eredményező német nemzetiszocia
lizmus, a második világégést követően 
pedig — át- és kitelepítések fojtó leve
gőjében — a szovjet típusú proletár- 
diktatúra nyomta rá sötét bélyegét egy
házunk külső és belső életére.

E viharos történések keretében fél 
évszázad drámai feszültségeibe enged 
bepillantást és ad hiteles egyházrajzot 
Terray László norvég könyvének 1990 
őszén megjelent magyar kiadása „Nem 
tehetett mást" címen. Az 1984. évi os
lói, majd az 1990-es erlangeni könyv
siker után az Ordass Lajos Baráti Kör

hét, bővebben használ igét, pl. mind
járt ádvent első vasárnapját): Jön a 
Király! (Németben: Az érkezőül'.) Vagy 
böjtidőn egy bonyolult német mondat 
magyarítása: „véresen, zúzottan, tövis
verte (!) fejjel” függ a Főpap a keresz
ten. Az ítélet rettenetes napja nála: 
„rém-nap”. Vagy: „a világ nem hagy 
beszélni a fejével”, „megfeneklettünk 
a nyomorúságban” stb. Lépten-nyomon 
ízes fordítás.

Amit Reményik mond a Károlyi-for
dításról nagy örvendezve, hogy ti. ál
tala „Az örök Isten beszél — magya
rul”, azt mutatis mutandis — valame
lyest elmondhatjuk Szabó József fordí
tásáról ml is örvendezve: Luther szól 
— magyarul.

A fordító — nyilván küzdelmes mun
kájának eredményeképpen — Luther 
szótára címen ismertetőt ád egy sor 
használt fogalomról. Ez is több a várt
nál: dióhéjban kapott keresztény taní
tás.

Scholz László

jóvoltából a magyar olvasóközönség is 
hozzáférhet a hazai egyházi sajtó által 
részben állami, részben öncenzúra miatt 
elhallgatott vagy meghamisított „Or- 
dass-ügy” hiteles történetéhez.

önvizsgálatra serkent, krízist okoz 
és katarzishoz vezet e 230 oldalas élet
rajz csaknem minden sora.

önvizsgálatra serkent kettős értelem
ben is. Egyházunk önkontrollja első
rendű feladat mindazok után, ami tör
tént, és mindazok előtt, ami ránk vár. 
A Magyarországi Evangélikus Egyház 
negyven éven át kapott bőven kritikát 
mind az állam, mind az emigráció kép
viselőitől. Az egyik a „nyugatbarátság”, 
a másik a „kommunistabarátság” vád
ját hangoztatta. Akár koncepciós, akár
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jogos volt a vád, ma egyik sem menti 
fel az egyházat az önvizsgálat alól, hogy 
ti. állami bizalmat is kapott vezetői és 
lelkészei valóban az egyház érdekét tar
tották-e szem előtt lojalitásuk gyakori 
bizonygatásai során.

Az egyéni önvizsgálat alól sem me
nekülhetünk el e leleplező életrajz el
olvasása után. Sőt, már az első, 1947- 
ben elhangzott berggravi intés is önkri
tikára serkenthetett: vigyázzunk, hogy 
küzdelmeinkbe ne keveredjék politikai 
szempont (69. o.). Be kell vallanunk, 
hogy többször estünk a politika csap
dájába a hosszú út során, mert bizony 
gyakran inkább szerettük az emberek 
dicséretét, mint az Istennek dicséretét 
(Jn 12,43).

A szegedi Csillagbörtön közös cellá
jába zárt tizenöt katolikus lelkész Or- 
dass püspök helytállásáért közbenjáró 
imádsága is alapvető kérdéssel szem
besít: „azért imádkoztak, hogy lelkiis
merete tiszta maradhasson”. Az a kris
tálytiszta jellem, amellyel e könyv szin
te minden lapján szembesülünk, saját 
lelkiismeretünk átható erejű vizsgáló
jává lett.

Krízist okoz tehát Ordass püspök élet
rajza, mégpedig az eredeti görög szó, 
az „ítélet” értelmében. Megítéli múl
tunkat, de jelenünket is. Megítéli azt az 
idősebb lelkésznemzedéket, amely a 
szerző szavaival „a hatalom képviselői 
előtt, akiktől szolgálatuk, állásuk, egész 
egzisztenciájuk függött, elítélni kény
szerültek valakit, akit egykor őszintén 
tiszteltek”. De megítéli jelenünket is. 
Hiszen most nem az az alternatíva, 
amit Káldy Zoltán mondott, hogy 
„együttműködjünk vagy szembeszáll
junk”. Most az az egyházunk nagy kér
dése, hogy betölti-e hivatását az Efe- 
zusi levél intése szerint, amely végig
kísérte Ordass püspököt felszentelésétől 
a halála napjáig: „Éljetek méltón ah
hoz az elhivatáshoz, amellyel elhivat
tatok”.

Terray László könyve, Ordass Lajos 
életpéldája egyetlen felkiáltójel a ná

cizmus és a sztálinizmus korát követő 
nemzedéknek: semmilyen rendszerben 
ne váljon méltatlanná Krisztustól ka
pott szent hivatásához. Az egyház hang
ja csak akkor lesz újra hiteles, ha el- 
hivatásához méltón fog szólni és csele
kedni.

Gyógyító katarzishoz vezetheti el á 
magyar evangélikusságot Ordass püspök 
e könyvben elénk tárt öröksége. Nap
jainkban égető szükség van egységes, 
tiszta látásra. A hitleri, majd sztálini 
előjelű rendszerek kettős szorításában 
atyáink és a magunk nemzedéke egy
házi vonatkozásban is deformálódott. 
Talpra állását, gyógyulását reformáció
ja, küldetésének újra hitelessé válása 
teszi csak lehetővé. Legitimációját majd 
a rövidesen megnyíló törvényalkotó zsi
nat biztosíthatja, de ahhoz nagyban 
hozzájárulhat az elénk táruló példakép 
megismerése is. A kereszthordozó püs
pök helytállásának és erkölcsi nagysá
gának felismerése helyreállíthatja és 
biztosíthatja a jövő nemzedék identitá
sát és etikai integritását.

Mert Ordass Lajos püspök mást is te
hetett volna. Köthetett volna kompro
misszumot, hogy „egyháza érdekében” 
enyhítse a már csaknem elviselhetetlen 
belső feszültséget akár 1948-ban, akár 
1958-ban. Ő azonban az egyház autonó
miáját és a törvényes rendet mindenek 
elé helyezte.

Így válhatott a megállás szimbólumá
vá, a fiatal nemzedék és sokak példa
képévé. De Isten ennél is többre mél
tatta: szenvedése és mellőzése hosszú 
évtizedeiben olyan ajándékot adott ne
ki, mint milyet kevés püspöknek: hite
les önéletrajzán túl 14 kötet könyve 
láthatott eddig napvilágot, több közü
lük más-más nyelven is.

Igen, mást is tehetett volna. De az 
elhalt gabonamag csak így hozhatott 
gazdag termést megnyomorított egyhá
zunk jövője számára.

Id. Fabiny Tibor
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Veöreös Imre: A  harmadik egyházi út. 1948—1950

Budapest 1990. Evangélikus Sajtóosztály kiadása

Értékes könyvet adott kezünkbe a szer
ző. Értékes az idősebbeknek, akik an
nak idején véle együtt éltük át az ak
kori idők feszültségeit és döntéseit. De 
érték a fiataloknak is, akik számára 
mindez már történelem, de akiknek is
merniük kell ezt a könyvet, hogy he
lyes irányban keressék a holnap felé 
vezető utat.

A szerző rendhagyó memoárnak ne
vezi könyvét. Ügy emlékezik vissza az 
újkori egyháztörténet három nehéz évé
re, hogy cikkeket, előadásokat, igehir
detéseket ír le az akkori időkből. Az 
általa akkor szerkesztett egyházi lapok
ból idéz — szó szerint, változtatás nél
kül. A cikkek javarészt az ő tollából 
valók, vagy olyan kortársai írták, akik
kel közös volt a teológiai látása.

Ezek a cikkek megtalálhatók a lelké- 
szi hivatalokban, szekrények mélyén, 
különböző újságkötegekben. De ki ve
szi elő őket? Ebben a nagyszerű könyv
ben válogatva, kigyűjtve, együtt kap
juk meg ezeket az írásokat, s így lehe
tőségünk van a folyamatos olvasásra és 
az értékelő áttekintésre.

Egyházunk 1948-ban, a „fordulat évé
ben”, nagy feladat elé került. Szembe 
kellett néznie azzal a ténnyel, hogy a 
háború után gyökeresen megváltozott 
az a közeg, amelyben szolgálatát a ma
gyar nép körében végeznie kellett. 
A régi világ összeomlott, s egyre job
ban kirajzolódott az új politikai és tár
sadalmi rend kritikai, sőt ellenséges ál
láspontja az egyházakkal szemben. 
A politikai vezetés célja — marxista- 
ateista világnézeti alapon — egyre in
kább az volt, hogy az egyházat beszo
rítsa a templomba és a hit terjesztését, 
amennyire csak lehet, korlátozza vagy 
akadályozza. Sor került az egyházi is
kolák államosítására, a gyülekezeti 
egyesületek megszüntetésére, az egyházi 
földek elvételére. Az állam személyi

kérdésekbe is beleszólt, és egyszerűen 
félreállította, elnémította, sőt börtönbe 
záratta azokat, akik törekvéseivel szem
beszálltak.

Ebben a helyzetben kellett egyházunk 
felelős vezetőinek eldönteniök, hogy 
milyen álláspontot képviseljenek. A dön
tés nagyon nehéz volt. Főleg azoknak, 
akik az élen voltak. A falusi vagy tá
voli szórványokban dolgozó lelkészek 
legfeljebb a helyi párttitkár önkényé
nek voltak kiszolgáltatva. (Nekem pl. 
bevonták a gépjárművezetői jogosítvá
nyomat, azzal az indokolással, hogy 
„közbiztonsági és közrendészeti szem
pontból” nem vagyok megbízható.) De 
akik akkor vezették az egyházat vagy 
egyházi lapot szerkesztettek, azokon 
mérhetetlen felelősség volt, mert az el
ső vonalban harcolva kellett szembe
nézniük naponként az állam részéről 
jelentkező súlyos kihívásokkal.

Isten kegyelmes volt egyházunkhoz 
és felkészítette a nehéz időkre. Az ő 
ajándéka volt az ébredés és a teológiai 
megújulás. A háború borzalmai után az 
emberek tömegesen jöttek össze és vá
gyakozó szívvel hallgatták az evangé
liumot — evangélizációk és konferen
ciák felforrósodott légkörében. Az ige 
teológiája segítette a lelkészeket abban, 
hogy Jézus Krisztust prédikálják, a 
Megfeszítettet és a Feltámadottat — az 
elgyötört embereknek. Az élet beszéde 
szemmel látható hatással volt emberek, 
gyülekezetek életére. Sokan fogadták el 
hálás örömmel bűneik bocsánatát, és 
vállalkoztak örömmel Jézus követésére, 
valamint a szolgálatra is. Legszebb em
lékeim között tartom számon azokat a 
fiatalok számára rendezett konferen
ciákat, ahol a könyv szerzőjének veze
tésével fiatalokat készíthettünk fel a 
gyülekezetekben végzendő gyermekbib- 
liaköri munka hűséges végzésére. Egy
házi sajtónk gazdagon számolt be a Lé-
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lek munkájáról. De egyre sürgetőbben 
állást kellett foglalni azokban a nehéz 
kérdésekben is, amelyek az állami, po
litikai vezetés agresszív magatartása 
miatt hitvallást igényeltek.

„A harmadik egyházi út” emberei 
nem vállalták az állammal való radi
kális konfrontációt, mert az a szolgá
lattevők félreállítását, az egyház életé
nek megbénítását és a szolgálat további 
folytatásának ellehetetlenülését jelen
tette volna. De nem tudtak mindenre 
igent sem mondani, ami az akkori ha
talom egyházpolitikájában jelentkezett. 
Az egyház lényegének az Ágostai Hit
vallás VII. cikkében megfogalmazott 
meghatározása alapján vallották és hir
dették, hogy „az egyháznak élnie, az 
evangéliumnak hirdettetnie kell, ha 
egyes személyek szolgálata külső és 
belső akadályokba ütközik is.” (123. lap) 
„Az egyház a maga politikai állásfog
lalását sohasem mondhatja el egy mon
datban, hanem mindig csak két mon
datban. Egy igenlő mondatban, amely
ben elmondja helyeslését, engedelmes
ségét, támogatását az Istentől rendelt 
felsőbbség iránt. És egy tagadó mon
datban, amelyben elmondja azokat a 
dolgokat, amelyekben Istennek kell in
kább engedni, hogynem az emberek
nek.” (ApCsel 5,29). (23. lap)

Csodálkozva, Isten iránti hálával ol
vasom a régi írásokat. Ügy látom, hogy 
bennük annak idején a prófétai igehir
detés hangja, az egyház igazi teológiai 
lelkiismerete szólalt meg. Isten meg
ítélte a régi világot, de a romokon újat 
teremt. Isten megítélte a kényelmes, 
kispolgári papi életet és a népegyházi 
struktúrát, de lehetőséget ad a misszió 
lendületes végzésére — az adott lehe-

egyházi iskoláinkat elvegyék, egyházi 
földjeinket államosítsák, de a bezáruló 
lehetőségek miatt nem keseregni kell, 
hanem neki kell dőlni az új feladatok
nak. Hűségesebb és leleményesebb gyer
mekmunka a gyülekezetekben, a család 
felelősségének ébresztése a gyermekek 
keresztény nevelésében, nagyobb áldo
zatvállalás a hívek részéről, hűsége
sebb lelkészi munka, a lelkészi és gyü
lekezeti fraternitások komolyabban vé
tele — ezek a tennivalók.

A könyv nagy értéke egy teljes lel- 
készevangélizáció közlése, valamint ige
hirdetések, megemlékezések s egy ma 
is sokatmondó előadás a lelkésznevelés
ről. A Bevezetés és a Záró jegyzet se
gíti a történelmi szituáció, a személyi 
sorsok és az akkori teológiai álláspont 
jobb megértését.

Akik akkor ezt az utat vállalták, 
mindnyájan szenvedtek is az evangéliu
mért. Szolgálatukban belső meggyőző
dés, az igéhez kötött lelkiismeretük ve
zette őket. A szerző nyugodtan leírhat
ja negyven év után: „írásaim tartalmát 
ma is vállalom.”

Az értékes könyv tanulmányozását 
melegen ajánlom mindazoknak, akik 
egyházunk újkori történetének ezt a 
szakaszát tisztán akarják látni, és akik 
felelősen keresik egyházunk továbbve
zető útját a holnap felé.

Egyszer Túróczy Zoltánnal beszélget
tem. Papi életem sok vergődésében ke
restem nála lelkipásztori segítséget. 
A végén ő imádkozott. Egy mondata 
ma is a fülemben cseng: „Urunk! Tarts 
meg minket mindig a legalsó lépcsőn, 
ahol a koldusok ülnek . . . ”

tőségek között. Isten megengedte, hogy
Tar jani Gyula
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Deus sive natura

Takáts Gyula: Szonettek a S tyxen  túlra 

Budapest 1990. Magvető Kiadó

Sejtelmesek ezek a versek. Valaki meg 
fog jelenni, de csak egy pillanatra, lep
keszárny libbenésre, egy sóhaj tásnyi 
időre. Jön a szellőn, villan az ágon, a 
felhőkön suhan, dereng a ködben, szí
neken villog, a napsugárral, csillag
fénnyel érkezik. Párával száll föl az 
ébredező földből. Jégen, havon át nyújt
ja ki kezét a sírkő mögül. Szőlő, must 
édességével mosolyog. Vizen, nádon bo
lyong. Mindig jön, míg vére el nem 
megy többé, hiszen egy a költővel el
választhatatlanul.

Takáts Gyula költői laboratóriumá
nak közege, egyben alapanyaga a Ter
mészet. A Természet növény- és állat
világa, „geometriája” — ahogy ő szokta 
mondani, és dramaturgiája, melyben a 
keletkezés, elmúlás — újjászületés kör
forgása áthat mindent, továbbá feno
menológiája a maga csodálatos színei
vel, hangjaival, hangulatával.

Bámulatos éles megfigyelőkészsége a 
Természet legapróbb jelenségeire is fel
figyel és emlékezetében rögtön rögzíti 
azt.

Amennyi időt tanári és múzeumi fő
igazgatói működéséből szabaddá tehe
tett, azt mind a szabad természeti kör
nyezetében töltötte el, legfőképpen be- 
cehegyi szőlőjében, amely a világ egyik 
legszebb tájképét nyújtja Takáts házá
ból: csodálatos rálátást a Balaton ezer
nyi színnel változó tükrére és a nádas
ból kiemelkedő Vulkánokra: a Bada
csonyra, Szigligetre, Szentgyörgyhegyre, 
Gulácsra.

Persze, a tájak szerelmese szenvedé
lyes utazó is, de ezúton is főleg a Du
nántúllal oly rokon Mediterráneumot 
frekventálja, és itt is főleg a görög-ró
mai múlt dicsőséges színhelyeit, például 
Krétát, Athént, Delfit, Dalmáciát, Ró
mát. És mindezeken a tájakon mind

untalan fölfedezi a maga bűvös ottho
nát, a Balaton környékét.

Kevesen tudják, hogy Takáts kiváló 
néprajzkutató is. Remek könyvet írt a 
somogyi pásztorvilágról, amely a szigo
rú tudományos szakszerűség mellett 
vagy ellenére is izgalmas költői olvas
mány. A kondások, barompásztorok, 
halászok, madarászok időtlen, ősvilági 
életének tudós tanulmányozása még job
ban hozzásegítette őt a Természettel 
való bensőséges azonosuláshoz. Mert er
ről van szó. Ö belülről éli át a Termé
szetet; a fiatalt és a javakorabelit olt- 
hatatlan kíváncsiság hajtja a dolgok 
megfigyelésére és megismerésére; a 
Természetből is a részleteket látja meg, 
azt a bűvös forgó-változó kaleidoszkó
pot. Ezt tükrözik Takáts ekkori versei: 
vibráló motívumszemcsékből épülnek 
össze. Barokk — mondják. Néha még 
ezt is hozzáteszik: magyar „parasztba
rokk”. Ám ahogy az öregedés vándor
út ján évei egyre szaporodnak, a csodá
latos részletek kaleidoszkópján túl a 
Természetet egyre inkább egységben 
látja, és szeme előtt egyre vékonyul a 
fátyol az Isten arcán, hiszen a Termé
szet magának az Istenségnek a része: 
egyik megnyilvánulása. És ahogy az 
ember egyre inkább az Istenségben 
kezd élni, egyre inkább kapcsolatot ta
lál halott kedvesével, hiszen az is él — 
de most már csak az Istenben. Valóban 
élő személyként jelenik meg egyre 
gyakrabban a jól ismert környezetben, 
ahol annyi szép, felejthetetlen órát töl
töttek el, fönn a hegyen, a fák, virá
gok, madarak között, a balatoni nádas
ban, vagy a hűvös borospincében, ahol 
annyi szép vers született. És amit a köl
tővel átélünk e szonettciklus olvasása
kor, az egyre inkább egy titokzatos 
misztérium: élet és halál, elmúlás és
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újjászületés eleusziszi misztériuma. Ez 
a misztérium önkéntelenül juttatja 
eszünkbe a világirodalom két remekét, 
Dante Vita nuováját és Dante Gabriel 
Rosetti versciklusát. Mindketten a ha
lott kedvest siratják el mély fájdalom
mal és könnyekkel beszőtt reménység

gel is, hogy „találkozunk”. Danténak ez 
a találkozás meg is adatott, amikor a 
Purgatórium végén a sugárfényes hin
tóbán megpillanthatta Beatricét, aki 
most már tovább kalauzolja őt a Menny
országba. Ezt a misztériumot éli át Ta- 
káts és olvasói, mi is ővele.

De m indezt foglalja össze ő! Az utolsó előtti szonett részlete:

Ösztön és gondolat vihet csak Hozzád?
Oly messze vagy? . . .  Vagy mégse tán, 
m ert összeér a földi, s túli ország, 
m int felhőkkel a sziklák és a fák.

Az utolsó szonett:

Reám m a ra d t..  . Enyém . . . Gondoltam én, 
de m ár tudom, ma is minden m iénk!
A volton túl a van és az a messzeség 
együtt fénylik m ár minden peremén.

B ejártad m ár velem s ikezedbe vetted, 
mind! . . .  A fenyves zöldjét és füzest.
S az is közös, ahogyan lengenek 
e porzók közt sajgó üzenetek,

hogy nincs enyém, csak mind veled 
lélekzik és nem is emlékezet, 
de é l ..  . Magot röpít s ü ltet tovább

e létezés, m int ism eretlen évszak 
és sugarában velem együtt élsz, 
m int kertünk és fáink között az ég . . .

Jánosy István

Bottá István: Dévai Mátyás, a magyar Luther

Budapest 1990. Ordass Lajos Baráti Kör kiadása

„Magyar nyelven Mátyás vala az pré
dikátor.” Így szólt a vers, amelynek em
lékét Bornemisza Péter evangélikus 
énekeskönyve őrizte meg. Régi magyar 
nyelven ez azt jelenti, hogy Dévai Má
tyás volt a lutheri tanok első anyanyel
vi hirdetője. így tudták ezt a kortár
sak. Az utódok hagyományában a Dé
vairól formált képre zavaró elemek ra

kódtak. Ez a torzulás, vagy inkább tor
zítás már a XVI. század végén meg
kezdődött. Az ekkor már intézménye
seden protestáns egyházak föltárták sa
ját indulásuk történetét. Minthogy e 
térségben akkorra már jól elkülönült, 
még etnikailag is, a lutheránus és a kál
vinista egyház, az akkori helyzetet visz- 
szavetítették a múltba is. A felvidéki
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Stöckelt és a szász Hontert tartották 
úttörőknek. Dévai korai lutheránus te
vékenykedését ugyan nem lehetett el
tagadni, mégis két 1544-ből való levélre 
hivatkozva, igyekeztek őt élete utolsó 
esztendeiben ingadozónak, a svájci re
formációhoz hajlónak bemutatni. Szá
zadokon át, mind a mai napig folyt a 
küzdelem, amelyben mind a két protes
táns egyház igyekezett a reformátort a 
maga történetébe beilleszteni.

Bottá István tehát egy sokat vitatott 
kérdéshez nyúlt, szándéka szerint félre
téve a felekezetieskedést, hogy a gyö
kereket tisztázza. Először a sok vitára 
alapot adó Stöckeltől és Luthertól való 
leveleket elemzi. Hangsúlyozza, hogy 
Luther nem adott hitelt a szóbeszéd
nek, amelyet Dévairól terjesztettek.

Forrásról forrásra haladva bemutat
ja, hogy hogyan színeződött át a Dévai
portré az evangélikus egyháztörténet
írók tollán. Hogyan húzódik meg ezek
nek hátterében a felekezeti és etnikai 
sovinizmus.

Állítólagos svájci útját, amely elhaj
lását magyarázta volna, Bottá vizsgá
latai után az életrajzból törölhetjük. 
Ugyanígy nélkülöz minden alapot a 
debreceni papságáról való hagyomány 
is.

Az 1544-es váradi hitvita tételeiről 
viszont meggyőzően bizonyítja, hogy 
azok Dévaitól származnak, és a lutheri 
tanítást tartalmazzák. Időben pedig ké
sőbbiek, mint az elhajlásról terjesztett 
híresztelések.

A tanulmány gerincét a fővádpont, a 
„média sententia” alkotja. Erről sikerül 
Bottának bebizonyítania, hogy ez Dévai 
esetében nem tanbeli ingadozás Witten
berg és a svájciak között. Liturgiái kér

désről van szó. Az istentiszteleti rend
tartás megreformálása során Luther ek
kor törölte el az Űrfelmutatást, az ele- 
vatiot. Ezért korábban a svájciak, utóbb 
a katolikus egyház részéről érték táma
dások. A Wittenbergből ekkor hazatért 
Dévai ezt a módosított liturgiát terjesz
tette, amely egyeseknek talán túlságo
san radikálisnak tűnt. Jobb híján ezt 
nevezték itthon „média sententia”-nak.

Bottá körültekintő forráselemzése 
alig-alig hagy helyet további okosko
dásnak. Inkább a források hiánya kény
szerít arra, hogy a reformátorról szóló 
utolsó adatokat tovább is vizsgáljuk. 
A már említett Stöckel-levélből tudjuk, 
hogy élete végén elment Brassóig. Alig
ha téríteni, reformálni ment oda, ahol 
Honterék ezt a munkát már nagyrészt 
elvégezték. Köztudott az is, hogy néme
tül nem tudott. Meggondolandó viszont, 
hogy éppen ekkor tért haza Brassóba 
Wittenbergből Valentin Wagner. Éve
kig voltak együtt a nagy reformátorok 
környezetében. Egyházreformáló, iro
dalmi programjuk azonos gyökerekből 
táplálkozott, csak Wagnernek megada
tott a megvalósítás lehetősége is. Talán 
a wittenbergi forrásból még egyszer — 
és utoljára — töltekezni ment éppen 
Brassóba.

Bottá István e tanulmánya meggyőz 
minket arról, „hogy Dévai nem csupán 
élete utolsó két esztendejéig volt, ha
nem haláláig megmaradt magyar Lu- 
ther-nek”. Talán remélhetjük, hogy 
ennyi előmunkálat után, még adatik 
erő és idő is neki arra, hogy a nagy 
magyar reformátor teljes életművét a 
„limbus”-ból napvilágra hozza.

Ritoókné Szalay Ágnes

Ä  magyar gyermekkultúra almanachja

Hamburg 1990. Katholische Akademie kiadása

Szívmelegítő kiadványt tartok a kezem- dag a gyermekkultúránk! És adódik 
ben. Ámul a szemem. Hát ennyire gaz- ilyen megbecsülés idegen országból irán-
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tunk, melynek hátterében katolikus— 
evangélikus összefogás rejlik, s felvil
lan benne a hála német részről azért, 
amit 1989 őszén Magyarország értük 
tett!

A német és magyar nyelvű, gyönyörű 
kiállítású és gazdag tartalmú album 
kapcsolódik a hamburgi Katholische 
Akademie termeiben 1990 őszén bemu
tatásra került „Magyarország gyermek
kultúrája” kiállításhoz. Dr. Günter Gor- 
schenek, a hamburgi Katolikus Akadé
mia igazgatója évek óta figyelemmel 
kíséri a magyar kulturális életet, az ő 
kezdeményezése volt a magyar kiállítás 
terve. Vendégül látta a népes magyar 
küldöttséget, a Móra Könyvkiadó és a 
Műcsarnok képviselőit, valamint Sap- 
szon Ferenc Jubilate gyermekkórusát.

A kiállítást a hamburgi Institut für 
Interdisziplinäre Kultur- und Medien
forschung (Interdiszciplináris Kultúra- 
és Médiakutató Intézet — IKM) ren
dezte a hozzákapcsolódó bemutatókkal, 
és tette közzé az almanachot. Az Inté
zet elnöke, dr. Horst Scarbath proíesz- 
szor bevezető tanulmányában „evangé
likus keresztényként és »világi« társa
dalomtudósként” külön köszönetét mond 
a katolikus püspöki konferencia volt 
médiaszakértőjének és utódjának, két 
segédpüspöknek ökumenikus szellem
ben történt közreműködésükért. Ham
burgi katolikus és evangélikus egyház- 
községek segítették a munkát, számos 
alapítvány, szervezet és személy támo
gatásával. Az Intézet — írja a profesz- 
szor — az európai gyermekkultúrák be
mutatásával és szakszerű feldolgozásá
val azt szolgálja, hogy a legfiatalabb 
nemzedékben „már korán kifejlesszük 
a szövegekkel és képekkel való foglal
kozás örömét”. Európa népei közelebb 
kerüljenek egymáshoz, s a fiatalok 
„eközben a másság elismerése mellett 
egyúttal a közöset is felfedezzék”.

A kötetben magyar szerzők kétnyelvű 
cikkei ismertetik a magyarországi gyer
mekirodalom múltját és jelenét, a gyer
mekeknek szóló költészetet, az ifjúsági

irodalmat, népmesék és mondák hatá
sát a hazai gyermekirodalomra, a ma
gyar gyermekek olvasási magatartását, 
a gyermekkönyv illusztrációt, a zenei 
nevelést, a gyermekkultúrát a rádió és 
tévé műsoraiban, a magyar gyermek- 
és ifjúsági filmművészetet. Jelentős át
tekintést ad A magyar gyermekiroda
lom 150 esztendeje című írás: az első 
igazi gyermekkönyvünk 1840-ben jelent 
meg. Az albumot magyar gyermek- és 
ifjúsági könyvek íróinak és illusztráto
rainak válogatott biográfiája zárja, ki
emelt műveikkel együtt.

Fátyolossá válik a szemünk gyermek - 
és diákkorunk emlékezésétől, amikor az 
almanach lapjairól nevek és címek lép
nek elénk: a János vitéz, a Karinthy- 
nak köszönhető magyar Gulliver utazá
sai és Micimackó, a fél világon diadal- 
útját bejáró Pál utcai fiúk, az Egri csil
lagok, a Tanár úr kérem. Fénylő mesz- 
szeségből a Füstbe ment terv, a Családi 
kör. Az Én újságom 1889-től 1944-ig 
volt a gyermekek barátja. A modern 
magyar líra nagy költőinek gyermek
verses kötetei. S százféle apró tükröt 
szór szét a német nyelv hatósugara eb
ből a kicsiny hazából.

A nagyalakú album fő élménye a kö
tet közepén vár ránk, ahol a német és 
magyar rész találkozik: a képzőművé
szetnek közös a nyelve. A borító elbű
völő csónakos mesealakjával és az első 
magyar mesekönyv illusztrációjával 
együtt 71, túlnyomórészt színes kép so
rakozik: magyar gyermekkönyvek il
lusztrációi. Nézegetésükkor mi felnőt
tek mintha álomvilágba kerülnénk be
le, a gyermekkor elvesztett titokzatos 
birodalmába. Túl az Óperenciás tenge
ren vagyunk, magunk mögött hagyva e 
föld legtávolabbi pontját is, mindazzal 
együtt, ami ma itt zajlik ezen a feldúlt 
világon. És mégis való világ ez: lepkék, 
fák, emberek, virágok, házikók, mada
rak, állatok — a gyermekszem sugará
ban. Harminchárom kitűnő grafikus- 
és festőművészünk alkotásai. Ez a har
minc oldalnyi műmelléklet a hazai mű
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vészét hírvivője a gyermekkultúra te
rületéről Európába.

Hiányérzetünk csak egyszer támadt. 
A „Vallásos szellemű ifjúsági irodalom 
a XX. század második felében” c. cikk 
Előzmények alcímmel bőven foglalko
zik a század első felével. Részletesen 
ismerteti az egykori hazai katolikus if
júsági lapokat, a munkásifjúság pasz- 
torálását, a parasztifjúság katolikus 
szervezetét, a KALOT-ot, a Szívgárda- 
mozgalmat, a katolikus könyvkiadókat. 
Kár, hogy a magyar szerző nem emlí
tette: hasonló protestáns vállalkozások 
is szép számmal voltak. A német ren
dezés ökumenikus szelleméhez ez illett 
volna.

Idézettel kell befejeznem, mely meg
dobbantja az országunkért mostaná
ban szomorú szívünket. Scarbath pro

fesszor már említett bevezető írását ez
zel zárja: „A »Magyarországi gyermek
kultúra« munkaprogramot egy olyan 
időszakban sikerült előkészítenünk és 
megvalósítanunk, amely népeink és azok 
összetartozása számára rendkívüli tör
ténelmi jelentőséggel bír. Mint az In
terdiszciplináris Kultúra- és Médiaku
tató Intézet elnöke, boldog vagyok, hogy 
ez évi gyermekkultúra-munkaprogra- 
munk egyben azon köszönet apró jele 
is lehet, amivel mi valamennyien a Ma
gyar Köztársaságnak és az ott élő em
bereknek tartozunk.” Ezek a sorok nyílt 
utalás arra a történelmi gesztusra, ame
lyet Magyarország nyugati határának 
bátor megnyitásával tett a kettészakí
tott Németországért.

Veöreös Imre

Karl Barth: Ember és embertárs

Budapest 1990.

Szép és bátor vállalkozás az Európa 
Könyvkiadótól egy ízig-vérig teológiai 
mű megjelentetése. Karl Barth (1886— 
1968) svájci német teológus európai je
lenség. „Ember és embertárs” címen, 
ízléses kivitelben megjelentetett köny
vével a kiadó — nevéhez híven — Euró
pához való felzárkózásunkat szolgálja, 
egyben arról is tanúskodik, hogy Euró
pához tartozunk. Hazánkban 1931-ben 
az elsők között írt róla Gáncs Aladár 
evangélikus lelkész, mégpedig kérdés- 
feltevés formájában: „Mit tanulhatunk 
Barth Károlytól?” Kétszer járt nálunk: 
1936 őszén és 1948 tavaszán. Több mun
káját fordították magyarra, elsősorban 
reformátusok. Evangélikus részről Groó 
Gyula és Prőhle Károly Barth-fordítá- 
sait kell megemlíteni. Meghonosodott 
körünkben.

Kemény dió Barthot magyarra fordí
tani. Szathmáry Lajos becsülettel állt 
helyt. Hűségesen, szinte szóról szóra, 
gördülékenyen tolmácsolta. A nehézsé

geken természetesen ő is fennakadt. 
Ennek Barth is oka. Ötletes, sűrített 
tartalmú szóösszetételeit lehetetlen ma
gyarul visszaadni. Gondoljunk csak a 
gyakran és sokféle kapcsolatban elő
forduló „sein” szócskára. Igei jelentése 
egyszerű: lenni. Ha főnévként szerepel, 
kicsit ódon hangzású magyar megfele
lőnek a „lét” szó; nehézkes a „létezés”, 
vagy pláne a „levés”. A fordítási ne
hézség mindjárt a könyvecske címénél 
felbukkan: „Mensch und Mitmensch”. 
A „Könyvvilág” c. kiadvány recenzense 
— Bízik László — a „Mitmensch”-et 
„uelemberre” magyarította kissé tré
fálkozva. A „Mitmensch” — ha már be
lemegyünk a szójátékba — „veledem- 
ber” is, mert arról is szó van, hogy ön
magámban nem, hanem csak veled 
együtt lehetek igazán ember.

Túlzásnak tűnik a könyveim ily rész
letes elemzése. Valójában nem túlzás, 
mert a könyvecske alapvető mondani
valójára mutat. Elég — szinte találom
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ra — két mondatot kiragadni belőle s 
kitűnik: erről van szó. A 66. lapon er
re a megállapításra jut: „Az ember hu
manitása abban áll, hogy rendeltetés
szerűen összetartozik a másik ember
rel.” De már a 20. lapon is ezt olvas
hatjuk: „Az emberséget semmi körül
mények között nem szabad absztrahál- 
tan embertársnélküli emberségben ke
resni.” Ezekkel a gondolatokkal sokfé
le összefüggésben és számtalan variá
cióban lépten nyomon találkozunk a kis 
könyv olvasása közben.

A humanitás meghatározásánál ide 
érkezik Barth. A kérdés az, hogy miért 
érkezik ide és honnan érkezik ide. Vá
lasza félreérthetetlen. Azért érkezik ide, 
mert a krisztológiából indul ki eszmél- 
kedése, vagyis a Biblia bizonyságtevé
séből, amely szerint Isten Jézus Krisz
tusban emberré lett. Jézus Krisztusban 
pedig egymástól megkülönböztethetően, 
de egymástól elválaszthatatlanul, egy
szerre találkozunk a valóságos Istennel 
és a valóságos emberrel. A valóságos 
embert — a magunk erejéből — épp
oly kevéssé ismerhetjük meg, mint a 
valóságos Istent. Vannak ugyan elkép
zeléseink, de ezek nagyon ellentmon
dásosak, mert csak bizonyos jelenségek 
megfigyelése alapján általánosítanak. 
Ezekre a jelenségekre támaszkodva épp
így mondhatom a görögökkel: „Nincs 
csodálatosabb az embernél” (Sophokles: 
Antigone), mint ahogy a beletörődőn 
vagy cinikusan a latin közmondással: 
„homo homini lupus — ember ember
nek farkasa”.

A valóságos emberrel, az igazi huma
nitással egyedül Jézusban találkozunk. 
Ez semmiképpen sem jelenti azt, hogy 
ő az eszményi ember, aki annyira szép, 
hogy talán nem is igaz, akihez megpró
bálhatunk hasonlítani, de akinek szint
jére képtelenek vagyunk felemelkedni. 
Jézus embersége más, a mienkétől el
térő. Ki mondhatja el magáról, hogy 
engedelmességével kiengesztelheti Is
tent? Ki mondhatja el magáról, hogy 
felebaráti szeretetével megválthatja a

másik embert, népét, netán az egész 
emberiséget? Ki mondhatja el magáról, 
amit Mária gyermeke elmondhatott: 
„Én és az Atya egy vagyunk”? Mind
nyájan szembefordultunk a teremtés
ben kapott rendeltetésünkkel. Isten íté
lete alá kerültünk, egymással konflik
tusban élünk. Jézus, ez az egészen más 
ember, mégis testvérünk, „Mitmensch”, 
ember velünk együtt, ember értünk. Az 
ember bűnével szégyent hozott magára, 
veszélybe sodródott. „Tény azonban, 
hogy az embernek Jézusban megváltója 
és megmentője van, s ez bizonyság ar
ról, hogy nem szűnt meg ember, Jézus 
mellé rendelt lény lenni” (18). A bűn 
elembertelenít, de nem szünteti meg 
emberlétünknek azt az alapformáját, 
amelyet mintegy belénk programozott 
Isten; nem szünteti meg azt a rendel
tetésünket, hogy csak egymással és egy
másért lehetünk emberek.

Barth könyvecskéjének gondolatme
netét csak fokozott figyelem segítségé
vel lehet eleinte követni. A 20. laptól 
kezdve egyszer csak magával sodor. Az
zal az általánosan elterjedt humanitás
koncepcióval foglalkozik, amelynek ez 
a kiindulópontja: „én vagyok”. Nem 
függök senkitől, nem tartozók senkihez. 
Magamért vagyok. Mindenkitől függet
lenül önmagámban kell megkeresnem 
és megtalálnom, hogy mit jelent em
bernek lenni, mi az emberies, mi a hu
manitás. Nietzsche példáját tárja elénk. 
Noha szöges ellentétben áll vele, mégis 
becsüli, mert az absztrakt, az ember
társ nélküli emberség koncepcióját kö
nyörtelen következetességgel gondolta 
végig, amikor eljutott az „Übermensch” 
fogalmáig. „Ecce homo”-jában a keresz
ténységről nem Goethéhez hasonló ud
varias lekicsinyléssel nyilatkozott. Goe
the és általában a felvilágosult, moder
nista filozófusok (és teológusok is!) „én 
vagyok”-ra alapozott emberképéből ki
indulva a kereszténységet embertelen
nek, ártalmasnak tartotta. Mint az 
evangéliumok megszállottjai dühödten 
szállt szembe Krisztussal, és magát An-
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tikrisztusnak tartotta. Őrült volt — 
mondják. De hátha éppen ebbe őrült és 
pusztult bele — kérdi Barth, összegez
ve: „Az embertárs nélküli emberség 
embertelen” (22). Vagy: „Egyszemélyi 
humanitás nincs” (68).

A továbbiak részletes kifejtése helyett 
most csak Bízik Lászlónak „A humá
num téglája” címen a Könyvvilág 1990. 
decemberi számában megjelent recen
ziójára utalok. Érdemes lenne a magas 
szintű zsurnalisztikával megírt könyv- 
ismertetést teljes terjedelmében közöl
ni, hiszen ezt a kiadványt viszonylag 
kevesen olvassák, és olvasói közül va
lószínűleg még kevesebben figyeltek fel 
Bízik értékes írására. Hadd idézzünk 
mégis néhány mondatot belőle: „Az em
ber arra elhivatott, hogy találkozzék a 
másik emberrel. Barth kis könyve vé
gül is e találkozás csodáját vizsgálja 
pontosan és szépen. Azt a percet, ami
kor az ember ránéz a másikra ..., ami
kor egymás szemébe nézhetünk . ..; ami
kor a beszéd, a szó által azt juttatom 
kifejezésre, hogy segítségére igyek
szem ... ,  amikor a fül meghallja a má
sik szavát. . .  Embernek lenni annyi, 
mint elismerni, megismerni segítségre- 
szorulásunkat, és késznek lenni segít
ségnyújtásra. Mégpedig szívesen . . . ”

Égj' ponton kell helyreigazítani Bízik 
cikkét. Még az elején azzal biztatja az 
olvasót, hogy Barth „van annyira tudo
mányosan korrekt, hogy a későbbi ösz- 
szefüggésekben betöltött szerepétől füg
getlenül vizsgálj» az antropológia té
máját, etsi deus non daretur, mintha is
ten nem lenne”. Ez lehet zsurnalista fo
gás a feltételezetten profán olvasó fi
gyelmének megnyerése érdekében. Barth 
szándékával azonban nem egyezik. Már 
az első mondatát a krisztológiával kez
di: „A krisztológia nem antropológia” 
Ezzel eleve kizárja annak a lehetőségét, 
hogy a humanitás kérdéséről teológiai
lag érvényesen szólhatunk ha a való
ságos embert Jézusban a valóságos Is
ten figyelmen kívül hagyásával közelít
jük meg —, „etsi deus non daretur”.

Barthnak afelől nincs kétsége, hogy 
amennyiben a meglehetősen zűrzava
rossá vált európai humanizmus meg
újulni szeretne, megújulása alig képzel
hető el Jézus Krisztus kikerülésével.

Érdemes még megjegyezni, hogy az 
1990. karácsonya előtt megjelent ma
gyar fordítás egy Göttingenben 1958- 
ban „Mensch und Mitmensch” címen 18 
ezer példányban kiadott füzet alapján 
készült. Tulajdonképpen Barth 12 köte
tes dogmatikájának hatodik kötetében 
jelent meg először. A 800 oldal terje
delmű kötet (Kirchliche Dogmatik III. 
2) egyetlen témája a teológiai antropo
lógia. A problémafelvetés után négy 
paragrafusban tárgyalja, hogy az ember 
Isten teremtménye (44. §) — arra ren
deltetett, hogy Isten szövetséges társa
ként (45. §) — mint test és lélek (46. §) 
— a számára ajándékozott időben éljen 
(47. §).

Ez a most magyar nyelven is olvas
ható 144 oldalas kis remekmű nem 
könnyű lektűr. Olvasásra ajánlható 
mindenkinek, aki nem fél attól, hogy 
a hit fegyelmezett, rendszerető, állha
tatos szellemi munkára készteti nem
csak a szakembereket, hanem termé
szetesen őket is. Érdemes mindazok fi
gyelmét felhívni a könyvre — legyenek 
hívők vagy már nem hívők, esetleg még 
nem hívők —, akik a szerzővel együtt 
úgy látják: „A második világháború 
következtében és mindazzal, ami azt 
megelőzte, majd követte, egészen új
szerűén vetődött fel számunkra a hu
manitás kérdése, különösen az ember
társunkat illető jog, méltányosság és 
méltóság tekintetében” (20).

Barth könyvének elolvasása után a 
hívő ember nemcsak megerősödik hité
ben, hanem szégyellni is fogja magát 
felületessége miatt, s még inkább azért, 
hogy olykor kétségei támadtak Jézus 
Krisztus és a róla szóló bizonyságtétele 
jelentősége tekintetében. A magát nem 
hívőnek tartó ember — ha komolyan 
törekszik humanitásra — Barth köny
vecskéjének elolvasása után tisztelettel
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fog gondolni a szerzőre, s ha úgy véli, 
nem tud vele együtt menni az általa 
járt úton, ezt azért teszi, mert észre
vette, hogy ez nem a Barth-tal folytat

A mai egyházi sajtó kis tükre

A sajtó — hatalom, ahogy a mondott 
szó is. Lehetőség, amit lehet használni 
jóra vagy rosszra. Felelősek vagyunk 
érte Isten előtt. A felelősség természet
rajzáról keveset szoktunk gondolkodni, 
pedig nemcsak a leírt vagy kimondott 
szónak, hanem a hallgatásnak is van 
felelőssége, meg annak is, hogy hogyan 
mondjuk a jót, jól-e vagy felületesen, 
pongyolán, felelőtlenül.

Hetek óta újabban megjelenő egyhá
zi, vallásos sajtótermékek között lapo
zok, aggodalommal vegyes örömmel. 
Örülök, hogy az egyházak nem voltak 
restek élni a lehetőséggel és aggódok 
azért, mert nem tudom, hogy érezzük-e 
a mondott szó, a kapott lehetőség fele
lősségét. Ezért hosszú vajúdás után ve
tettem papírra ezeket a sorokat, sűrűn 
kérdezgetvén magamtól: vajon mindig 
jót, s jól mondtunk?

Nehéz ma képet alkotni az egyházi 
sajtóról, hiszen áttekinthetetlen a ma
gyar sajtó robbanásszerűen burjánzó 
világa. Az elmúlt két, két és fél esz
tendőben lapok születtek és lapok men
tek tönkre az egyre mostohább és zor
dabb külső körülmények között. Hiszen 
a nyomdai árak, a papír drasztikus ár
emelései kemény próba elé állították 
az egyházi sajtót is. Nem mindig a tal
mi, az ocsú pusztult. Közülük nagyon 
sok támogatásra méltó, tisztes törekvé
sű lap élet-halál harcát vívja.

Leltárt készíteni is nehéz. Mikor úgy 
gondoltam, hogy rendelkezem a szük
séges információkkal, akkor új folyó
iratok kerültek a kezembe, új törekvé
sekről hallottam. Ezért leltár helyett 
inkább törekvésekről, célkitűzésekről 
kellene vallani. Hogyan élünk az Isten
től kapott lehetőségeinkkel?

ható vitán, hanem a maga döntésén 
múlik.

Benczúr László

Ha a „régi” sajtótermékeket vizsgál
juk, néhány gyengeség hamar nyilván
való lesz előttünk. Az első: a hírsze
génység. A protokolláris hírelemen, az 
egyházvezetői megnyilatkozásokon túl, 
szinte alig kapunk arról képet, hogy 
hogyan él az egyház népe, a gyüleke
zet, hogy fonja át a hit a mindennapo
kat. Az országos lapokba ez valóban 
nehezen fért bele, viszont örömmel ta
pasztaljuk, hogy gyülekezeti értesítők 
is szép számmal jelennek meg. Néhány 
példát a teljesség igénye nélkül: a Hír
harang (a péteri Evangélikus Egyház- 
község lapja), az Űj Misszió (a miskol
ci Szent Antal Plébánia lapja). Bennük 
a helyi hírek vegyülnek a tanítói szán
dékkal, a missziói célkitűzéssel. Van 
újszerű formájú ökumenikus kezdemé
nyezés is, pl.: az „Iváncsi Szóváltás” 
című lapot a Római Katolikus Plébánia 
és a Református Egyház Tanácsa adja 
ki közösen.

Egy-egy nagyobb egység összefogásá
ra is van példa. A „Toronyóra” a Haj
dúvidéki Református Egyház kiadásá
ban jelenik meg, az „Emmaus” pedig a 
Bács-Kunsági Református Egyházme
gye lapja. Ezeket és a hozzájuk ha
sonló profilú lapokat olvasgatva egy 
másik újságírói gonddal találkozunk. 
A hír — nem csupán tényközlés. Ha 
valaki a századforduló vidéki vagy egy
házi lapjait forgatja, tapasztalja azt. 
hogy mennyi színt, életet lehet becsem
pészni egy-egy esemény mögé. Meg kel
lene tanulni jól hírt fogalmazni.

A gyülekezeti sajtó másik gondja az 
úgynevezett „hitbuzgalmi cikkek” stílu
sa. Ha ezek a cikkek „kanaáni nyel
ven” kegyes frázisokból összeadott pré
dikációkhoz hasonlítanak, akkor célju-
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kát tévesztik. A titok: az időszerűség. 
A kérdést az életnek kell feltenni, hogy 
az ige válasza érvényes legyen. Talá
lunk erre sok példát pl.: az „Igen” cí
mű római katolikus lapban, amelyik új
ságírói szempontból a legigényesebb az 
újonnan született sajtótermékek közül, 
de sajnos a többséget nem ez jellemzi. 
A cikkek hosszúságát is meg kellene 
néznünk. Nagyon sok a hosszú, nehe
zen olvasható cikk, ami talán a szer
kesztői munkát minősíti.

Űj szín az egyházi sajtó palettáján az 
ifjúsági lapok egyre bővülő csoportja. 
A „Vezess!”, a Keresztyén Ifjúsági Ve
zetők lapja még inkább csak ígéret, le
hetőség, mint konkrétum, eredmény, de 
ötletei — melyek reméljük nem fogy
nak el — szép reményekre jogosítanak. 
A Vasárnapi Iskolai Szövetség lapja, a 
„Hajnalcsillag” szolid és biztos anyag
forrás, az „Aranyág” is jól szerkesztett 
gyermekújság, a „Zászlónk” pedig egy 
nagy hagyományú ifjúsági újság újra
élesztett változata. Néha a fiatalok ön
tevékeny szándéka hívja elő a lapot, 
mint pl. a Kecskeméti Református If
júsági Egyesület lapja, a „Krisztussal 
Kecskeméten”. Még a keresztény beat 
zenészek is adnak ki Tájékoztató Hírle
velet.

A család és az egészségügy témája is 
napirendre került. A Názáreth Ifjúság- 
védelmi és Keresztyén Ismeretterjeszté
si Alapítvány „Házunk Népe” címmel 
ad ki egy olyan lapot, amelyik a ke
resztény családmodellt erősíti, alakítja 
és segít koordinálni a lelki, szellemi és 
fizikai határok között. A Boldog Élet 
pedig a keresztény család és egészség- 
védelem fóruma. Van a katolikus nők
nek is folyóirata, mely „Üj Kalász” né
ven jelenik meg.

A magyar társadalom hit dolgára leg
fogékonyabb rétege az értelmiség. Ezt 
célozták meg azok a folyóiratok, ame
lyeknek családjába tartozik a Diakonia 
is. Itt új színfolt a magyarországi zsi
dóság nagyon nívós, jól szerkesztett

lapja, á „Múlt és jövő”, mely 1988-tól 
évente négyszer jelenik meg. A folyó
iratnak az a szándéka, hogy azokra a 
szellemi értékekre támaszkodjon, ame
lyek megőrzik és újjáélesztik az egye
temes és a magyar zsidó kultúra ha
gyományait. A „Jó Hír” a Bibliaiskolák 
Közösségének kiadásában az evangéliu
mi gondolkodású értelmiség számára 
kíván szellemi táplálékot nyújtani. Teo
lógiai igényű folyóiratok is születtek, 
elég itt a „Jeromos füzetek”-re, a „Ma
gyar Egyháztörténeti Vázlatok”-ra utal
ni, bár az anyagiakban szűk, eszméiben 
meg forradalmian változó hónapok nem 
ideálisak az elmélyült tudományos 
munka számára.

Az új vallásfelekezetek is tovább szí
nezik egyházi folyóirataink palettáját. 
Az „Új Exodus” a Hit Gyülekezetének 
folyóirata; a „Norman Életről” a Jeho
va Tanúinak széles körben terjesztett, 
szép kivitelű folyóiratáról is kell szólni, 
bár ez az utóbbi magyarra fordított 
formája az Egyesült Államokban elké
szített szövegnek. Az egyházon belüli 
kritikai hang is megszólalt. A „Keresz
tyén Igazság” az Ordass Lajos Baráti 
Kör folyóirata. Benne a teológiai írások 
és az egyházon belüli kritika ötvöződik. 
Az „Egyház és Társadalom” című közös 
lap is ebben az irányban indult, de az 
az érzésünk, hogy profilja, igazi szán
dékai még nem tisztázódtak. Ez nem
csak a kritikai természetű írásaira igaz, 
hanem a teológiai tanulmányaira is.

A kép — színgazdag. Eredményeket 
és kudarcokat, jó és rossz írásokat ta
lálhatunk ezekben a lapokban. Az össz
kép viszont sürgető szükséggé teszi az 
(újságot is) írni tudó, elkötelezett hitű 
egyházi értelmiség nevelését, mert meg
győződésem, a sajtó erejét nem az írá
sokkal megtöltött oldalak száma, ha
nem a gondolatok ereje, a leírt szó 
tisztasága és tisztessége adja. Ehhez 
adjon Isten erőt minden hívő toliforga
tónak.

Szigeti Jenő
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DIAKONIA

Lutheran Review

Summary

Protestant faith and worship are Bible- 
centred. Theological and devotional 
trends differ according to their basic 
attitudes to the Bible. To the challen
ges of Bible criticism dating probably 
from the early 18th C, theologian pas
tor and scripture teacher Mrs. Takács 
Zelma Kovácsházi addresses the three 
answers provided by the fundamenta
list, the critical believer and the cultu
ral historian viewpoints. She argues in 
favour of those who dare bravely probe 
the profane in order to reveal the Holy 
One. \

In commemoration of the 30th anni
versary of the Peter Bornemisza Society 
in Vienna, we are presenting extracts 
from the radio interview with István 
Szépfalusi, founding secretary of the 
Society and pastor of the Hungarian 
Lutheran community in Austria. Ser
ving over the past decades as the first 
foothold for many refugees, he was also 
the one to open the nearest door onto 
the road leading to universal Hunga
rian culture.

’The melody upholds the text and the 
text supports the melody’ — was the 
creed of music scientist Bence Szabolcsi 
(1899—1973). His pupil András Pernye 
(1928—1980), a master himself, resear
ched among others the histories of the 
Tnnsbrucklied’, the source melody of 
the coral ’Now all the woods are slee
ping’ which is still sung at Lutheran 
worship, and of ’Monica’ on which the 
hymn ’From God will nothing move me’ 
is based. The publisher Katalin Fittler 
was Pernye’s pupil. Her introductory 
essay is about the role of ’auditive déja 
vu’ and related melodies.

Publication of the 
Lutheran Church in Hungary 
Editor: Imre Veöreös 
Assistant Editor: László Bízik 
Editorial and Publishing Office:
H—1088 Budapest, Puskin u. 12. 
Subscriptions to above address. 
Annual subscription: 160,— Forints.

In his essay physics teacher Peter 
Vankó seeks an answer to how promi
nent physicists in our century related 
to transcendence and what they thought 
about transcendentalism. Quantum theo
ry which played the most decisive role 
in changing the world concept in phy
sics was developed jointly by a number 
of physicists. The older generation 
(Planck, Einstein, Schrödinger) were 
still reared on the traditional values of 
classical physics which influenced their 
thinking to the end of their lives. For 
the young people gathered around Bohr 
(Heisenberg, Pauli, Dirac) the new phy
sics seemed natural which in turn inf
luenced their world concept. Neverthe
less, all shared the common experience 
of final order, of universal unity.

Accepting the invitation of the Go
vernment of the Republic in Hungary 
and the Hungarian Catholic Bishops 
Conference — the Pope John Paul II. 
visits Hungary aug 16—20. Various opi
nions appeared in the public as well as 
in other denominations in connection 
with this event. The author of this ar
ticle Károly Hafenscher emphasizes the 
ecumenical opennes on one hand and 
on the other hand the maintenance of 
Protestant identity. He expresses his 
certain hope that this visit may imp
rove the efforts towards unity and does 
not cause any hindrances in the days 
to come. (Dr. Karoly Hafenscher is Edi
tor of Lelkipásztor — a Lutheran 
Monthly for Pastors).

Besides the papers reviewed above 
also a full Table of Contents is inclu
ded in the English and German langu
ages.
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Glaube und Glaubenspraxis der Protes
tanten sind bibelzentrisch. Ihre theolo
gischen und Frömmigkeitsrichtungen 
unterscheiden sich durch ihre Grundhal
tung zur Heiligen Schrift. Die Theolo
gin, Pastorin und Religionslehrerin Zel- 
ma Takács-Kovácsházi plädiert in ih
rem Beitrag unter den drei Arten der 
Beantwortung der Herausforderung 
durch die Bibelkritik seit Beginn des 
18. Jahrhunderts — die fundamentalis
tische, die kritisch-gläubige und die 
kulturgeschichtliche — für jene, die das 
Profane mutig daraufhin untersuchen, 
daß sich das Heilige äußert.

Aus Anlaß des 30jähringen Bestehens 
der Wiener Péter-Bornemissza-Gesell- 
schaft werden Ausschnitte eines Radio
interviews mit dem Gründer und Sek
retär der Gesellschaft, dem Seelsorger 
der ungarischen Lutheraner in Öster
reich István Szépfalusi, veröffentlicht 
Für viele Flüchtlinge der vergangenen 
Jahrzehnte war er die erste Stütze, und 
er öffnete auch die nächstliegende Tür 
auf dem Weg zur Kultur des weltwei
ten Ungartums.

„Die Melodie hält den Text, und der 
Text unterstützt die Melodie” — be
kannte der Musikwissenschaftler Bence 
Szabolcsi (1899—1973). Sein auch selbst 
zum Meister gewordener Schüler And
rás Pernye (1928—1980) erforschte die 
Geschichte der Grundmelodien der un
ter anderen auch heute in lutherischen 
Gottesdiensten gesungenen Choräle ”0 
Welt, ich muß dich lassen” bzw. ’’Von 
Gott will ich nicht lassen”: ’’Innsbruck- 
lied” und ’’Monica”. In ihrer einführ
enden Studie erörtert seine Schülerin

flerausgegeben von der Lutherischen 
Kirche in Ungarn 
Redakteur: Imre Veöreös 
Stellvertretender Redakteur:

László Bízik
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Katalin Fittier das ’’auditive déjá vu” 
und die Rolle verwandter Melodien.

Der Physiklehrer Péter Vankó sucht 
in seiner Studie zu ergründen, welches 
Verhältnis die herausragenden Physiker 
unseres Jahrhunderts zur Transzendenz 
hatten, wie sie sich über sie äußerten 
Die ältere Generation (Planck, Einstein, 
Schrödinger) wuchs noch mit den tra
ditionellen Werten, mit der klassischen 
Physik auf, die ihr Denken bis an ihr 
Lebensende beeinflußten. Für den Kreis 
der Jüngeren um Bohr (Heisenberg, 
Pauli, Dirac) war die neue Physik schon 
selbstverständlich geworden und be
stimmte ihre Weitsicht in gleicher 
Weise. Gemeinsam ist ihnen allen aber 
das Erlebnis der letzten Ordnung, die 
Erfahrung der Einheit der Welt.

Vom 16.—20. August besucht Papst 
Johannes Paul II. Ungarn auf Einla
dung der ungarischen Regierung und 
der katholischen Bischofskonferenz. In 
diesem Zusammenhang wurden in der 
ungarischen Öffentlichkeit und in den 
Kreisen einzelner Konfessionen ganz 
unterschiedliche Meinungen laut. Der 
Redakteur des Lelkipásztor”, Károly 
Hafenscher betont in seinem Artikel 
unter Wahrung der protestantischen 
Identität die ökumenische Offenheit 
und gibt seiner Hoffnung Ausdruck, 
daß der Papstbesuch die ökumenischen 
Bestrebungen stärken und keinerlei ne
gative Wirkung haben werde. In einem 
ökumenischen Gottesdienst in Debrecen 
begegnet der Papst offiziell den Vertre
tern der protestantischen Kirchen.

Außerdem bringen wir das vollstän
dige Inhaltsverzeichnis in englischer 
und deutscher Sprache.
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TÚRÓCZY ZOLTÁN

„Szeretsz-é engem?”

„Monda n ék i ismét másodszor is: 
Simon, Jónának fia, szeretsz-é en
gem? M onda néki: Igen, Uram, te 
tudod, hogy én szeretlek téged.” 
János 21, 16.

Egy kérdést olvastam fel előttetek.
Nagyon különböző kérdések vannak. Vannak kérdések, melyekre könnyű 

felelni, és vannak kérdések, melyekre nehéz felelni. A kérdés nehézsége min
dig függ attól, hogy milyen személyes. Általánosan felvetett kérdésekre min
dig könnyebb felelni, m int egészen személyesen nekem  szögezettekre. Függ 
a kérdés nehézsége attó l is, hogy m ilyen bensőséges dologról van benne szó. 
Mennél mélyebbről érin ti a lelkünket, annál nehezebb rá felelni. Függ attól 
a személytől is, aki kérdez. Vannak személyek, ak iket az igazság levegője 
vesz körül, akiknek a jelenléte rákényszerít arra, hogy az igazat mondjuk. 
Vannak emberek, akiknek már a tek in te te  is gyónásra kényszerít. Ha ilyen 
valaki kérdez, akkor is nagyon nehéz felelni, m ert az igazat m indig nehéz 
megmondani. Aztán függ a kérdés nehézsége attól is, hogy milyen kikerül
hetetlen rá  a válasz. Vannak az életben kérdések, m elyeket ki lehet kerülni, 
de vannak, melyek döntő jelentőségűek, és újra m eg ú jra  visszatérnek. Nem 
lehet k itérn i előlük. Addig kopogtatnak, dörömbölnek, míg választ nem 
adunk rájuk.

Amit most felolvastam, az ilyen nehéz kérdés. Nehéz, m ert személyes kér
dés. Nem általánosságban kérdezi az IJr. így kérdezi: „Simon, Jónának  fia, 
szeretsz-é engem?” Nehéz, m ert bensőséges kérdés. Az emberi é let és szív 
kérdéseinek legbensőségesebb h ú rja it rezdíti meg. Nehéz, m ert aki felteszi, 
gyónásra kényszerít. És nehéz, m ert döntő jelentőségű, kikerülhetetlen 
kérdés.

Jézus végigjár most a soraink között, s m indegyikünknek egészen szemé
lyesen felteszi azt a nehéz kérdést: „Szeretsz-é engem ?”

Mit feleltek rá?
Erre a kérdésre senki sem felelhet más helyett. Nem felelhet m ás énhe- 

lyettem  sem. Erre a kérdésre nekem  magamnak kell megfelelnem. Mikor 
tőlem kérdi az Űr, hogy szeretem-e őt, ti nem felelhettek rá. Ti tehettek 
bizonyságot arról, hogyan töltöm be szolgálatomat, m it láttok az én és a 
Krisztus közötti viszonyomból, de a kérdésre nem felelhettek. És ha titeket 
kérdez, nem  felelhet rá  az egyház lelkésze. M egmondhatja, hogy milyennek 
lát, m ire következtet éltetek külső megnyilatkozásaiból, de a kérdésre magára 
nem felelhet.

Azért ne csodálkozzatok azon, ha erre  a kérdésre m a este nem azt fogom 
keresni, hogy ti mit feleltek rá. Én csak azt m ondhatom  meg, hogy mikor
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ezen az estén ide áll elém az én Uram és megkérdez: Túróczy Zoltán, sze
retsz-e engem? — mit felelek reá én.

Én nem merem azt felelni, am it Péter: „Igen, Uram, te  tudod, hogy én sze
retlek téged!” Nem merem ezt felelni épp azért, m ert az Űr m indent tud. 
Tudja nemcsak azt, amit t i  tudtok, nemcsak azt, amit ez a gyülekezet tud, 
hanem azt is, am it talán én magam sem tudok. Látja m inden elrejte tt gon
dolatomat, lá tja  a szívem redőit, melyek előttem  hom ályban vannak. És m ert 
mindent tud, azért nem m erem  neki azt felelni: „Én szeretlek téged!”

De azért sem merem ezt felelni, m ert nemcsak azt tu d ja  az Ür, hogy én 
ki vagyok, hanem  azt is tud ja , hogy micsoda a szeretet. Amikor búcsúzik 
a tanítványaitól, azt m ondja nékik: „Amint én szerettelek titeket, úgy sze
ressétek ti is egymást!” (János 13,34) Am ikor tehát az em beri szeretet m ér
tékéről beszél, a saját szeretetének m értékét használja. Ha pedig azt, amit 
én érzek, odaállítom az ő forró  szíve mellé, nem merem rámondani, hogy az, 
ami az én szívemben van —, szeretet.

Micsoda Jézus életében a szeretet? Egy nagy súlypontváltoztatás. Tudjuk, 
hogy a súlypont milyen döntő egy tárgyra nézve. Ez határozza meg annak  a 
tárgynak helyzetét, és biztosítja egyensúlyát. Az ember életének is van súly
pontja. Ki lehet mozdítani onnan, de m indig visszatér hozzá. Mi volt Jézus 
életének a súlypontja? Nem önmaga. Az emberiség. M ikor ott fönt volt az 
Atyánál, nem tudott boldog lenni, m ert lá tta , milyen boldogtalan az em beri
ség. Lejött ide a nyomorúság völgyébe, hol ú jra  csak nem  volt egy gondo
lata sem a m aga számára. Nem volt kenyere, de az éhező sokaságot meg
elégítette. Neki magának nem  volt hajléka, nem volt hová fejét lehajtania, 
de a mi szám unkra gondoskodott örökkévaló mennyei hajlékról. Nem volt 
egyebe, csak egy varratlan köntöse, de nekünk elkészítette a hófehér kön
töst, ott a Golgothán. Mennyi csodát tett, míg itt járt, de egyet sem önmagá
ért! Mikor a sátán megkísérti, hogy a kövekből terem tsen kenyeret m agá
nak, azt m ondja neki: „Távozz tőlem!”

Ha felteszem magamnak a kérdést, hogy mi az én életem súlypontja, 
Krisztus-e vagy saját magam —, becsületesen nem lehet rámondanom, hogy 
Krisztus az.

Milyen csodálatos a m agyar föld virága, a napraforgó! Mikor felette fel
ragyog a nap, a napraforgó az első, amely üdvözli. És am int megy a nap az 
égen, úgy fordul utána tányérjával, m intha meg volna bűvölve, és mikor 
búcsúcsókját küldi a nap a földre, ő is m intha búcsút integetne neki.

Oh, hát ilyen-e az én életem ? Ilyen-e a tietek? El tud juk -e  mondani, hogy 
úgy nézünk megbűvölten Krisztusra, m int a napraforgó a napra? És hogy 
semmi mást nem  látunk, m in t ezt a napot, mely megbűvölt m inket? Jézus 
Krisztus jó illa ta vagyunk-e, m int ahogy a napraforgó csak a nap felé illa
tozik?

Texasban van egy csodálatos virág, m elynek levelei m indig északra m u
tatnak. Azt mondják, hogy oly megbízható, m int az iránytű . Bátran el lehel 
utána indulni. Hát vajon a mi életünk olyan iránytű-e, mely mindig Krisz
tus felé m utat?  Aki néz bennünket, kénytelen-e K risztusra nézni? Szavunk, 
cselekedetünk őreá m utat-e mindig?

Ki merné mondani, hogy ilyen az élete? Csodálkozol-e, ha én nem merem 
azt mondani: „Én szeretlek, U ram !” Csak ennyit merek m ondani: „Uram, Te 
mindent tudsz! Te tudod, hogy én nem szeretlek Téged! Légy irgalmas né
kem!”



TÜRÖCZY ZOLTÁN: „SZERETSZ-É ENGEM?” 5

És ha tovább nézzük, hogy mi Jézus életében a szeretet, rájövünk, hogy 
az olthatatlan tűz. Pál is azt írja , hogy a szeretet örökre megmarad. így 
lá tta  Jézusnál. János apostol is azt mondja Jézusról: „ ...m iv e lh o g y  szerette 
az övéit, mindvégig szerette őket”. Nem fogyott el a szeretete, k itarto tt m ind
végig. János, aki evangéliumának majdnem a felét Jézus utolsó idejének le
írására fordítja, ezt a m ondatot a Jézus szenvedése történetének első mon
datául írja le. Pedig abban az utolsó időben ugyancsak nehéz lehetett Jézus
nak szeretni az övéit.

Krisztus szeretete mindvégig égő szeretet volt. És a mi szeretetünk? Ó, az 
olyan, mint az áprilisi idő. Egyszer olyan gyönyörűen süt a nap, aztán fúj a 
hideg, északi szél. A mi szeretetünk olyan, m int a változó hold. Egyszer be
ragyogja az egész tájékot, m áskor parányi kicsiny sarlóját úgy kell megke
resni az égen. K im ondhatatlanul ham ar ki tud  hűlni a forró emberi szív! 
Lehet, hogy m egm aradnak még a szeretet cselekedetei, de m ögöttük a szív 
hideg már. Az elgépiesedett szeretet nem szeretet többé. Ha a rra  gondolok, 
hogy milyen az én szeretetem, úgy érzem, hogy ahogy vannak politúros bú
torok, úgy vannak politúros keresztyének is. Tudjuk, hogy a politúros búto
rok ócska fából készülnek, de be vannak vonva nemes fának vékony rétegé
vel. Ó, ha Jézus megkaparná a m i szeretetünk felületét, m ennyi értéktelen, 
m ihaszna dolgot találna alatta!

H át csodáljátok-e, hogy m ikor szívem érzésének változó voltára, külsősé
gességeire gondolok, nem merem azt mondani: „Én szeretlek téged!” Csak 
azt: „Amit én érzek, az nem szeretet.”

És ha még tovább vizsgáljuk Jézus szeretetét, m eglátjuk, hogy az ő sze
re te te mindig áldozatos szeretet volt. Az életét sem kímélte értünk. Enge
delmes volt mindhalálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Senkiben nincs 
nagyobb szeretet annál, mint aki életét adja az ő barátaiért. Legfeljebb ab
ban, aki az ellenségeiért adja életét. És ő ellenségeiért adta az életét. Előbb 
szeretett minket, és mi így háláltuk meg neki. Sem m it sem ta rto tt meg ma
gának, m indent odaadott azokért, akiket szeretett.

És most nézzük a magunk szeretetét. Milyen zsugorian ragaszkodunk sok 
mindenhez, amit el akar venni tőlünk! Mintha valami rabló lenne, aki ki 
akar fosztani bennünket. Ha azt nézzük, hogy m it adott ő nekünk, és mi mit 
tarto ttunk  meg m agunknak, nem  m erünk m ásképp felelni erre a kérdésre, 
m int így: Nem szeretlek, Uram, m ert ami bennem  van, az nem  szeretet. 
M intha a porszem megállana a szikla mellett, a pocsolya az óceán mellett, 
olyan az én szeretetem  az ő szeretete mellett. Rokon vele, de ó, m ennyire más!

Hebich Sámuel, a külmissziónak ez a nagyon eredeti alakja, egyszer meg
látogatta a svájci misszióiskolát, és a növendékeket sorra megkérdezte: „Sze
reted-e Jézust?” És azok sorban válaszolták: „Szeretem .” Az egyiknek láng- 
baborult a tekintete, és mint forró szerelmi vallom ást m ondotta ajka: „Én 
szeretem Jézust.” A másik talán felem elte a tekintetét, s úgy tek in te tt a lát
hatatlanba, mint katona az eszményi hősre, m ikor felelte: „Szeretem Jé
zust!” Mikor a sorban utolsóf kérdezte, az lehajto tta a fejét, és úgy mondta: 
„Én nem  szeretem az Űr Jézust.” Felhorkant erre  Hebich Sámuel, szúrós 
tek in te té t belefúrta az ifjú  szemébe, úgy kérdezte: „H át akkor, hogy akarsz 
Jézus szolgája lenni?” Könnybe lábad t az ifjú szeme: „Nem én szeretem  Jé
zust, Jézus szeret engem !” És én úgy érzem, ha P éter is ezt válaszolta volna 
ott a genezáreti tó partján  az őt kérdő Jézusnak, akkor Jézus nem  kérdezte 
volna őt háromszor.
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Igen, ez a helyes válasz Jézus kérdésére: „Én nem szeretlek, Uram, de tu 
dom, hogy te szeretsz engem! Amit én érzek irántad, arra  nem méltó ez a 
szó: szeretet. Uram! K im ondhatatlan fájdalom az nekem, hogy nem tudlak 
úgy szeretni, ahogyan méltó vagy reá, s ahogy szeretnélek. Azt hiszem, 
hogyha egykor bűntörlő véred által bejutok az örök öröm aranyutcájú váro
sába, egyetlen bánatom  ott is lesz: az, hogy még mindig nem szeretlek eléggé. 
O tt is egyre csak azt fogom érezni: Nem én szeretlek téged, te szeretsz en
gem !”

„Szeretsz-é engem?”
M it felelsz erre a kérdésre? A válasz reá kikerülhetetlen. Ha nem felelsz 

reá, az is felelet. Amíg az ember mondja: Én nem szeretlek téged, az bűn
vallás, melyre a kegyelem evangélioma a viszonválasz, de ha egyszer Krisztus 
m ondja neked: Te nem szeretsz engem, akkor az m ár ítélet lesz, amelyre k ár
hozat következik. „Alázzátok meg tehát m agatokat Istennek hatalmas keze 
a latt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején!” (1 P t 5,6). Ámen.

Porvoo (Finnország), 1935. május 14.

Túróczy Zoltán püspök húsz éve, 1971. november 22-én hunyt el.

Búcsú Péter Mártától
A Diakonia indulásától kezdve volt szerkesztőbizottsági tagunk. A több m int 
tizenkét esztendő alatt folyamatosan segített tanácsaival m űvészettörténeti 
tém ákban. E szakterületén kívül számtalan más kérdésben tapasztaltam  jó 
megoldásait. Hiszen Kormos István költő özvegye nyitott volt a ku ltúra, a 
művészet, a társadalom , az élet egésze iránt. Szívügyének bizonyult folyóira
tunk , ahogyan az Evangélikus Országos Múzeum s egyházunk ügye is. Szak
m ai tudását a tudományos pontosság és ötletgazdagság jellemezte. M unka- 
területének egyre növekvő terhei közepette mindig szakított időt, hogy lénye 
teljes odafordulásával hallgassa meg szerkesztői problémáimat. Szerkesztő- 
bizottsági üléseinken egy-két éve m ár alig tudo tt megjelenni, m ert az Ipar- 
művészeti Múzeum főigazgató-helyettesi tiszte annyi megtervezett és v ára t
lan  feladatot dobott rá, hogy megakadályozta jövetelét. M unkaszeretete és 
precizitása m ellett ez nem is lehetett másként. De a háttérből más form ában 
ugyanúgy nélkülözhetetlen segítséget nyújtott, m int a megelőző években, 
am ikor személyes jelenlétével, hozzászólásaival nehéz helyzetekben le tt tá
masza a szerkesztés irányvonalának. Nem felejtem  el, hogy az egyház akkori 
vezető püspöke is sokszor fogadta el, akarata  ellenére, okos szavát.

51 éves korában ragadta el a súlyos betegség szerettei és sokak, sokunk 
pótolhatatlan veszteségére. M ert téves az a mondás, hogy nincsenek pótolha
tatlan  emberek. Ám köszönjük meg Istennek mindazt, am it őbenne adott rö
vidre szabott idejében. Ilyen korai távozással is teljes volt az élete.

Veöreös Imre



ANDORKA RUDOLF

Piac és vagy erkölcs?
A közgazdaságtan és a szociológia emberképe 

és társadalomképe

Nagy társadalmi és történelm i változások idején m inden korszak megkísérli 
megfogalmazni emberképét. A  ma embere a tudományok, s úgy tűn ik leg
inkább a szociológia, a közgazdaságtan (és a pszichológia) véleményére a leg
kíváncsibb. A  más-más szem pontú megközelítés éles szembenállásokat ered
ményezhet, és az erkölcsöt teszi meg ítélőbírájává. A zt az erkölcsöt, amely 
maga is a nézőpontok hitelessége szerint formálódik. A z egyházhű szociológus 
ebben a tanulmányában arra vállalkozik, hogy e nézőpontokat kibékítse egy
mással.

Közhelynek tűnik, hogy az ember társadalm i lény, de ennek az állításnak 
messzemenő következményeire sokszor nem  gondolunk. Azt jelenti ugyanis, 
hogy az em ber nem képes társadalmon kívül, egymagában élni, fennmaradni. 
Érvényes ez valószínűleg a legkoraibb ősemberre is, m ert minden bizony
nyal elpusztult volna, ha nem  szám íthatott volna társa i segítségére, együtt
működésére. Még inkább érvényes ma, hiszen elképzelhetetlen lenne, hogy 
egy-egy em ber létre tud ta  volna hozni és fenn tudná ta rtan i a modern társa
dalmakban megszokott életkörülm ényeket. Ehhez nagyszámú em bernek — 
az egész társadalom nak — jó együttműködése szükséges. Az együttműködés 
törvényszerűségeinek és zavarainak ku ta tása  a  szociológia tárgya.

Korántsem természetes ugyanis, hogy a társadalom ban együttélő emberek 
jól együttm űködjenek; továbbá az együttm űködést különféle módokon lehet 
elősegíteni. A társadalom tagjainak együttm űködését biztosító „mechanizmu
sokat” három  nagy típusba sorolhatjuk: 1. a hatalom, amely mögött végső 
esetben a kényszer áll, 2. a piac, am elyen m indenki saját hasznát akarja 
maximalizálni, 3. az erkölcsi normák, amelyek m indenki számára előírják 
a viselkedés szabályait.

Nézzünk három  egyszerű példát:
1. Minden társadalom nak valamilyen módon biztosítania kell tagjai szá

mára az alapvető élelmiszerekkel való ellátást. Ezt meg lehet valósítani a 
központi hatalom  által, kötelező begyűjtés és jegyrendszer útján. Legtöbb
ször a piaci mechanizmuson keresztül valósul meg, i t t  az árak hatására ala
kítják ki a termelők a k ínálatukat, és az árak határozzák meg, hogy min
denki m ennyit tud jövedelméből megvásárolni. Előfordul azonban az is, hogy 
erkölcsi szabályok — altruizm us, másnéven szeretet — alapján történik az 
ellátás, m indenekelőtt a családon és rokonságon belül, de például éhínség 
idején, ingyenes élelmiszersegély formájában.
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2. A m odem  társadalm akban, különösen a nagyvárosokban a m indennapi 
élet egyik alapfeltétele a biztonságos közlekedés. Ha a gépkocsik nem ta rt
ják meg a közlekedési szabályokat, például piros jelzésben is továbbhajta
nak, vagy nem  követik a „jobbra hajts” szabályt, akkor nemcsak súlyos bal
esetekre kerü l sor, hanem  időn belül ellehetetlenül a nagyvárosi élet. A köz
lekedési szabályok m egtartását elő lehet segíteni hatalm i eszközökkel, szi
gorú szabályokkal és az azokat megszegők büntetésével. Nem hiszem azon
ban, hogy bizonyítani kellene: m ennyire fontos em ellett a közlekedési kul
túra, az udvarias vezetés, m ás szóval az erkölcsi szabályozás.

3. Nemcsak a gazdálkodásnak, hanem általában a társadalm i kapcsolatok
nak is egyik alapfeltétele a személyi tu lajdon biztonsága. Más szóval: ha el- 
harapódzik mások (akár a közületek, az állam) tulajdonának lopása, akkor 
a gazdaság összeomolhat, és az em berek közötti kapcsolatok ellehetetlenül
hetnek. B ár ezen a téren is szükséges a hatalm i eszközökkel való szabályo
zás, mégsem túlzás talán azt állítani, hogy ennél sokkal fontosabb, hogy a 
társadalom tagjainak legalább a nagy többsége erkölcsileg m egengedhetet
lennek ta rtsa  az eltulajdonítást.

E három  példa szemlélteti, hogy m ind a  három mechanizmusnak van — 
természetesen koronként, társadalm anként és a szabályozandó terü lettő l is 
függően eltérő — szerepe a társadalom  jó működésének biztosításában. 
A közgazdaságtan és a szociológia egész szemléletének egyik alapvető kü
lönbsége, hogy ezeknek a mechanizmusoknak eltérő fontosságot tulajdoní
tanak.

A közgazdaságtan a 18. század m ásodik felében önállósult a filozófiától, 
vált önálló tudománnyá. Ebben a korszakban Európában az egyik fő gond az 
állami beavatkozás korlátozása, a piaci verseny szabaddá tétele volt, m ert ez 
volt az iparosodás és gazdasági fejlődés előfeltétele. Ez magyarázza meg, 
hogy ennek a korszaknak úgynevezett „klasszikus közgazdászai” m iért a 
piacban lá tták  a legfontosabb mechanizmust, amely „láthatatlan kézként” 
úgy irány ítja  a társadalom  tagjainak term elő tevékenységét és fogyasztását, 
hogy abból végül is m indenki számára a legjobb eredm ény „jöjjön k i”. Ezt 
tám asztotta alá a közgazdaságtan em berképe, a „homo oeconomicus”. Ez a 
hipotetikus ember minden döntése előtt racionálisan mérlegel, végigveszi az 
összes lehetséges alternatívákat és am ellett dönt, amelyből a legnagyobb 
haszna származik. Hétköznapi nyelven azt is m ondhatjuk: a homo oecono
micus a legteljesebb m értékben hidegen önző, nincs tekintettel sem ember
társaira, sem  erkölcsi elvekre. így a közgazdaságtan társadalom képe a min
den részletében a piac á lta l irányított társadalom.

A szociológia több m int száz évvel később, a 19. század legvégén vált ön
álló tudom ánnyá. Ekkor m ár nem a szabad piac lehetővé tétele volt a leg
fontosabbnak látszó problém a, hanem éppen a piaci viszonyok érvényesülése 
következtében kialakult nagy társadalm i egyenlőtlenség, a munkások és pa
rasztok tömegeinek szegénysége, a nagyvárosi nyomornegyedek kialakulása, 
a bűnözés, a prostitúció, alkoholizmus stb. Émile Durkheimnek, a szociológia 
egyik „alapító atyjának” egész szociológiai m unkásságát az a gondolat hatja 
át, hogyan lehet ilyen körülmények között az általa annyira értékelt fran
cia harm adik (polgári) köztársaság társadalm i rendjét fenntartani, a súlyos 
társadalmi konfliktusokat elkerülni. Aggodalmához hozzájárult, hogy ő — 
a tudós elzászi rabbi fia — nagyon jól lá tta  a valláson alapuló erkölcsi sza
bályok csökkenő elfogadottságát, ezáltal a társadalm i norm ák meggyengülő-



ANDORRA RUDOLF: PIAC ÉS/VAGY ERKÖLCS? 9

sét, am it anómiának nevezett el. Ezen a háttéren érthetjük  meg, hogy az ál
tala felvázolt em berkép — amelyet később neveztek el „homo sociologicus- 
nak” —, miért a társadalm i norm ákat követő em ber. Ez az ember, a homo 
oeconomicussal ellentétben, nem mérlegel alternatívákat, hanem  a társa
dalm i környezetétől tan u lt norm ákat akarja követni, amelyeket a társadalom 
közös értékei tám asztanak alá. A homo sociologicus tehát maximálisan kö
zösségi lény, m indenekelőtt em bertársai elismerését szeretné elnyerni az er
kölcsi szabályoknak megfelelő viselkedésével. A szociológia társadalomképe 
így a normák által szabályozott társadalom .

Nyilvánvaló, hogy mind a homo oeconomicus, m ind a homo sociologicus 
absztrakció, a tudom ányos okoskodást elősegítő hipotézis, de nagyon távol 
áll a valóságos em bertől. Az em ber nem teljesen önző, hanem szerető lény 
is, továbbá nemcsak anyagi hasznát keresi, hanem  eszményeket is próbál kö
vetni. De nem is alkalmazkodik m indig m indenben a környezete elvárásai
hoz, normáihoz, hanem  adott esetben hajlandó azoktól eltérni, hajlandó 
„ú jítan i”. Ha nem lenne erre hajlandó, akkor az emberi társadalom  meg
merevedne. Ugyanilyen absztrakció egyrészt a teljesen a piac által irányí
tott és teljesen norm ák által irányíto tt társadalom  is.

N oha mindkét em berkép és társadalom kép absz trak t és hipotetikus volta 
nyilvánvaló, a közgazdaságtan és a szociológia az eltérő képek alapján el
térő irányban fejlődött, egyes konkrét jelenségeket teljesen eltérően ítélt 
meg, és konkrét problém ák megoldására nagyon különböző javaslatokat fo
galm azott meg.

Azt, hogy a közgazdászok és a szociológusok közötti vita hová fejlődhet és 
m ilyen következményekkel járhat, jó l érzékelteti M anchin Róbert és Szelényi 
Iván tanulm ánya1, am elyet 1986-ban publikáltak, teh á t abban az időszakban, 
am ikor a gazdasági reform  és a szociálpolitikai reform  körüli vita döntő 
szakaszába ért. Ügy látták , hogy a közgazdászok többsége piacorientált gaz
dasági reform  m ellett érvel, ugyanakkor a szociológusok egy része kiter
jedtebb állami szociálpolitika, vagyis az állami redisztribúció fokozása mel
lett száll síkra. Ezt az ellentétet rossznak ítélték, ezért cikkük egyik fő fel
adatának  látták, hogy feltárják: „létezik-e közös »platform« a társadalm i és 
a liberális reform sz á m á ra . . .  Cikkünk konklúziója az, hogy a társadalm i és 
gazdasági reform efféle integrációja lehetséges, és az egész reformmozgalom 
szempontjából szükséges is . . .  Kelet-Európa előtt a következő két reális al
ternatíva áll: a társadalm i és gazdasági reform  egysége, avagy a teljes re
formnélküliség.”

Érdem es azonban egy pillantást vetni e két tudom ány elm élettörténetére, 
m ert abból kitűnik, hogy mind a közgazdaságtan, mind a szociológia sok 
nagy tudósa világosan látta a közgazdaságtani és a szociológiai szemlélet in
tegrálásának, szintetizálásának szükségességét.

A dam  Smith-t, aki az önálló közgazdaságtant létrehozta, általában úgy is
merik, m int a szabad piaci verseny legnagyobb szószólóját és a „láthatat
lan kéz” tételének alkotóját. Viszonylag kevesen tud ják , hogy „A nemzetek 
jóléte” elő tt 17 évvel m egírta „Az erkölcsi érzelmek elmélete” című munká
já t2, és hogy ebben kifejtette: a társadalom  és a gazdaság működéséhez ér
vényesülniük kell bizonyos erkölcsi elveknek, am elyek nagyjából megfelel
nek a felvilágosodás nagy értékeinek, a szabadságnak, egyenlőségnek, test
vériségnek, igazságosságnak. Különösképpen az utolsónak fontosságát emelte 
ki: „Társulás nem állhat fenn, csak ha  az igazságosság törvényeit tűrhetően
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tiszteletben ta rtják , . . .  semmiféle társadalmi érintkezés sem mehet végbe 
emberek között, kik általában nem  tartóztatják meg m agukat attól, hogy 
egymásban k á rt ne tegyenek.” A szeretetet is a jólét lényeges tényezőjének 
tarto tta : „A m ikor szeretet, hála, barátság és tisztelet kölcsönösen biztosítják 
a szükséges tám ogatást, a társadalom  virágzik és boldogságban él.”

A századforduló körül Max W eber — Dürkheim  m ellett a szociológia m á
sik „alapító a ty ja ” — az em berek társadalmi cselekvésének mozgatóerőit ku 
ta tv a  megkülönböztette 1. a célracionális cselekvést, amely a homo oecono- 
micushoz hasonlóan a racionálisan kiválasztott céloknak az adott eszközök
kel való megvalósítására törekszik, és 2. az értékracionális cselekvést, amely 
a homo sociologicushoz hasonlóan nem egy konkrét cél sikeres elérésére, ha
nem  etikai vagy vallási értékek megvalósítására törekszik.3 Az emberi tá rsa 
dalmakban m indkét fajta viselkedés (továbbá m ég két típus: a hagyományok 
és az indulatok által vezérelt cselekvés) előfordul egymás mellett, bár Weber 
a racionalizálódás és a bürokratizálódás előrehaladásával párhuzamosan a 
célracionális cselekvés térhódítását látta előre. W ebert olvasva úgy tűnik, 
hogy nem örült ennek a tendenciának.

W alter Eucken német közgazdász a nemzeti szocializmus korszakában a 
ném et ellenállási mozgalommal együttműködve próbálta  megfogalmazni, hogy 
a nácizmus eltűnése után m ilyen gazdasági és társadalm i rendszert kellene 
felépíteni.4 Egyrészt a szabad piacgazdaság feltétlen  híve volt, másrészt hang
súlyozta, hogy a piaci gazdasági rend csak úgy képes jól működni, ha alá
tám asztja egy dem okratikus politikai rend, a közösségek hálózatán alapuló 
társadalm i rend  és egy szilárd erkölcsi norm ákat és értékeket adó k u ltu rá 
lis rend. Ügy lá tta , hogy a nácizm us hatása a társadalm i rend és a ku ltu rá
lis (vagyis erkölcsi és érték-) rend  lerombolásában volt a legkárosabb, ezek
nek felépítése lesz a legnehezebb feladat.

Eucken köréhez tartozott W ilhelm Röpke, de egy, a nemzeti szocialista ren d 
szert közvetve bíráló temetési beszéd után jobbnak lá tta  Svájcba emigrálni. 
„Humánus gazdaság” című könyvében, amelynek jellemző módon „a szabad 
piac társadalm i kerete” alcím et adta5, hasonló gondolatokat fe jte tt ki: „A kí
nálat és kereslet törvényei nem  kormányozhatják az egész tá rsad alm at. . .  
Az egyének szám ára, akik a piacon versenyeznek és o tt sa já t hasznukat ke
resik, nagyon szükségesek a közösség szociális és morális kötelékei, amelyek 
nélkül a verseny súlyosan degenerálódik.”

Euckenhez és Röpkéhez közel állott Alfred M üller-A rm ack6, aki a m áso
dik világháború után Ludwig Erhard állam titkáraként ezeknek az eszmék
nek alapján v e tt részt a nyugatném et szociális piacgazdaság kereteinek lé tre 
hozásában.

E nagy elmélettörténeti elődök munkássága dacára az 1970-es évekig a 
közgazdaságtan és a szociológia egymástól elkülönülve fejlődött, jó esetben 
nem vett egymásról tudomást, rosszabb esetben kibékíthetetlen vitában állt.

Az utolsó 10— 15 évben azonban mindkét tudom ány területén jelentős m ű
vek születtek, sőt irányzatok jö ttek  létre, am elyek a kétféle szemlélet szin
tetizálására törekszenek.

A szociológiában az utolsó években hirtelen fellendült a „racionális válasz
tás elmélete” elnevezésű irányzat. Ennek egyik képviselője, S. Lindenberg7 
fogalmazta m eg a közgazdaságtani és szociológiai em berkép szintéziseként a 
homo socio-oeconomicus hipotézisét. Ez az em ber egyesíti a homo oeconomi- 
cus és sociologicus tulajdonságait annyiban, hogy egyrészt racionálisan m ér
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legel és igyekszik a szamára legnagyobb hasznot hozó döntést hozni, m ás
részt figyelembe veszi em bertársai véleményét, a tőlük kapott megbecsü
lést vagy megvetést, ezért igyekszik a m orális szabályokat nem áthágni.

Ezt úgy is fogalmazhatjuk, hogy a társadalom  tagjainak többsége m érle
gel és hasznát igyekszik maximalizálni azon keretek közt, amiket a tá rsa
dalmi normák megengedhetőnek tartanak. Ezeket a norm ákat és a mögöttük 
álló értékeket az ember legnagyobbrészt gyerm ekkorában, a szocializáció fo
lyam atában sajátítja  el. A normaszegő m agatartás akkor válik csak töm e
gessé, ha vagy igen sokak gyerm ekkorában fordulnak elő olyan körülm é
nyek (például a szülők elvesztése), amelyek szocializációjukat megzavarják, 
és/vagy ha a társadalom tagjainak jelentős része elutasítja a norm ákat, el
fordul az azokat alátámasztó értékektől, más szóval ha bekövetkezik a D ürk
heim által anóm iának nevezett állapot. Hétköznapi nyelven ez azt jelenti, 
hogy erkölcsi és értékválság lép fel a társadalom ban.

A homo socio-oeconomicus hipotéziséből teh á t egyértelműen következik, 
hogy szüksége van norm ákra és értékekre, nem  elég számára, ha egyszerűen 
önérdekét követve reagál a piaci viszonyok jelzéseire.

A közgazdaságtan területén jó kiindulópont az erkölcsi normák és érté
kek figyelembevételére a „közjavak” fogalma, amely az utolsó években ke
rü lt a közgazdászok érdeklődésének előterébe. „Közjószágnak” tekintik azo
kat a javakat és szolgáltatásokat, amelyeknek használatából, élvezetéből sen
k it sem lehet kizárni. Ilyen m indenekelőtt a tiszta levegő. Tipikus példák 
továbbá: a parkerdők, a vizek, a közutak. A fogalom kiterjesztésével köz
jószágnak tekinthetjük azonban a közlekedés biztonságát, a közegészségügy 
állapotát, a közbiztonságot, sőt a ku lturált és humánus em beri viselkedést is. 
Minden közjószágnál fennáll a veszély, hogy mivel használatuk, fogyasztásuk 
nem kerül az egyéneknek semmibe, túlságosan sokat fogyasztanak belőlük, 
felelőtlenül bánnak velük, nem  törődnek fenntartásukkal és m egújításuk
kal, egyszóval hagyják őket leromlani. Jó példa erre a természeti környezet 
elszennyezése. Kevésbé kézenfekvő, de nagyon hasonló eset az, amikor egyre 
többen szegik meg a közlekedési szabályokat, hogy kisebb előnyökhöz jus
sanak, de ezáltal nemcsak maguk, hanem  minden em bertársuk életét ve
szélyeztetik. Végső soron ez történik akkor is, amikor — mások becsületes
ségében bizva — egyesek kezdik az elemi becsület- és tisztességszabályokat 
áthágni (egyebek közt az üzleti életben). Ezzel ideig-óráig tetemes haszon
hoz ju thatnak , de amikor a többség, sőt m indenki így já r  el, akkor a tá rsa
dalom minden tagja súlyosan kárt szenved. Nyilvánvalóan előnyösebb lenne 
mindenki szám ára az elemi erkölcsi szabályok együttes megtartása.

Hogyan lehet ezt elérni? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a közgazdaságtan 
új irányzata, a „közületi választások” (public choice) elmélete. Egyik képvi
selője, J. M. Buchanan a közelmúltban kapo tt közgazdaságtani Nobel-díjat. 
Meg lehet kísérelni dem okratikus úton megegyezni bizonyos jogszabályok 
meghozatalában és érvényesítésében (ilyenek lehetnek például: a dohányzás 
tilalm a középületekben, a vizek szennyezésének bírságolása, a közlekedési 
sebesség maximalizálása). Sokkal egyszerűbb és hatékonyabb megoldás azon
ban az, ha a társadalom tag jai önként követnek bizonyos viselkedési szabá
lyokat, más szóval, ha a társadalom ban érvényesülnek közösen elfogadott er
kölcsi szabályok. A viselkedési szabályok vagy normák elfogadásához azon
ban szükség van bizonyos értékekre is, am elyeket a társadalom  tagjai m agú
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kénak vallanak és — Max Weber értékracionális cselekvőihöz hasonlóan — 
mindenképpen meg akarnak valósítani.

A közjavak elméletéből tehát levezethetjük azt, m it Eucken inkább csak 
meggyőződésesen vallott, m int bizonyított: a társadalom  és a gazdaság m ű
ködéséhez a piaci mechanizmus m ellett szükség van egy szilárd erkölcsi nor
ma- és értékrendszerre, amelyet a társadalom tag jai elfogadnak.

Kérdés azonban, hogyan hat egym ásra a piaci gazdaság és az európai tá r
sadalmak erkölcsi és értékrendszere, amelyről joggal állíthatjuk, hogy a zsidó 
és a keresztény valláson alapul. M ax Weber klasszikus művében8, m int köz
ismert, azt állította, hogy a kapitalista fejlődés a protestáns etika alapján 
fejlődött ki, más szóval a protestáns etika m egléte az angol, holland stb. 
társadalm akban volt a kapitalista piaci viszonyok kifejlődésének (egyik) oka. 
A közelmúltban Fred Hirsch (aki foglalkozására nézve pénzügyi újságíró és 
a Nemzetközi Pénzügyi Alap szakértője volt, tehát korántsem  moralista, 
még csak nem is szociológus), a gazdasági növekedés korlátáiról íro tt köny
vében9 azt a hipotézist vetette fel, hogy a piaci viszonyok lerombolják ép
pen azt az erkölcsi rendet, amely kialakulásuknak előfeltétele volt és amely 
nélkül nem  képesek jól működni. Ezt a gazdasági növekedés egyik leglénye
gesebb korlátjának látta . Ha Hirsch hipotézise beigazolódik, akkor borúlátó 
következtetéseket vonhatunk le a mai fejlett gazdaságok és társadalm ak jö
vőjére vonatkozóan.

Végül felmerül a kérdés, hogy a mai Magyarországon, ahol igen sok na
gyon konkrét és aku t gazdasági és társadalm i problém ával küszködünk, m i
ért kell ilyen elvont kérdésekkel foglalkozni, m int a közgazdaságtani és a 
szociológiai emberkép és társadalom kép viszonya, vagy a piac és az erkölcs 
viszonya, és miért van helye ilyen tanulm ánynak egy evangélikus folyóirat
ban. A tém át azért érzem ma fontosnak, m ert — m int tudjuk — hosszú időn 
keresztül hallhattuk azt, hogy a piaci mechanizmus alacsonyabb rendű, mint 
a központi állami tervezés, tehát a hatalm i mechanizmuson keresztül történő 
irányítás. Az 1960-as évek második fele óta — nagy szerencsénkre — fokoza
tosan mérséklődött a piaci mechanizmus negatív értékelése, de azért csak 
az 1990-es fordulattal vált teljesen egyértelmű korm ányprogram m á a magán- 
tulajdonon alapuló piacgazdaságra való áttérés. Ezért az elmúlt évtizedekben 
a társadalom tudósoknak arra  kellett a figyelmet felhívniuk, hogy a piaci 
mechanizmus hatékonyabban irányítja a gazdaságot, m int a központi terve
zés. Ügy gondolom, hogy ma a közhangulat az ellenkező végletbe csapott át, 
sokan minden gazdasági és társadalm i probléma m egoldását a piactól várják. 
Ezért ideje azt hangsúlyozni, -— m int azt számos m ai külföldi társadalom- 
tudós teszi —, hogy a piaci gazdálkodás eredményességéhez szükség van a 
társadalm i kapcsolatok rendjére, valam int egy erkölcsi és értékrendre. 
Enélkül a piaci gazdaság olyan következményekhez vezethet, amelyek a tá r
sadalom tűrőképességét meghaladják. Az erkölcsi és értékrendszer legfon
tosabb alkotói és fenntartó i közé tartoznak minden társadalom ban az egy
házak, a vallási közösségek, nemcsak tanításukkal, hanem példam utatásuk
kal is. Ha az egyházak nem tudnak ennek a feladatnak megfelelni, akkor 
nemcsak saját jövőjüket ássák alá, hanem  az egész m agyar társadalomét.
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ZENTAI LÁSZLÓ

Amikor hazaérünk

Apám emlékére

Álltam a koporsód előtt Apám, 
éppenhogy hazaértünk Párizsból.
Jaj mennyi és m ily’ fontos dolgot 
akartam  elmesélni Néked, ja j, hogy 
virágot tettem  Piaf sírjára és 
az „öreg hölgy” acélba vértezetten, 
ott a Szajna partján  reánk vigyázott, 
s látod: mégsem eléggé, m ert a Notre Dame 
tetejéről nem nézhettem hazáig . . .
Jaj Apám! Tudom, büszke voltál fiadra, 
m ert a testvérm úzsák fővárosában is 
m eghallgatták verseit, s elm ondhatta: 
Sopron a szűkebb hazája.
Apám! Odakinn meleg széllel jö tt
Szent Mihály ú tján  az ősz,
s a Luxembourg kertben sétálva
úgy reméltem, m ajd Néked otthon
végre elmondhatom: a M irabeau híd olyan
amilyennek versem képzelte,
s a város napokra bennem lüktetett.
Jaj, a kezedet ismertem meg legelőbb, 
s csak azután, csak azután az arcot 
a szemfedő alatt, amely érettünk 
egy egész életet végigszenvedett. . .
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Mády Zoltán sokoldalú arcképe

A pedagógus, a közíró és a tudós

Dr. Mády (Hilscher) Zoltán tudományos, oktató és közírói m unkáját ma még 
nem tudjuk  a maga teljességében összefoglalni, mivel az egyrészt rendkívül 
sokoldalú és gazdag, m ásrészt életének viharos történelm e során sok doku
m entum a megsemmisült vagy szétszóródott. É letm unkájáról tem etésekor adta 
az eddigi legteljesebb áttekintést önzetlen tám ogatója és barátja, Harm atta 
János professzor, amelyet ehhez az íráshoz felhasználtunk.

A középiskolai és egyetemi oktatás, a szociális segítőmunka, az (ifjúsági) 
lapszerkesztés, a kollégium- és cserkészvezetés, a fa lukutatás és szociográfia, 
a társadalom ism eret tanítása, a népfőiskolái munka, a filológiai és a hely- 
történeti kutatás ugyanúgy, m int az evangélizációs és egyházszervező munka, 
s egyéb tevékenysége közös forrásból fakadt: a történelm i tragédiákba ros- 
kadt országnak és népének, különösen pedig ifjúságának felemelése, hittel 
és erővel való megtöltése keresztény ökumenikus és hum anista alapon. 1921- 
ben, am ikor megszerezte magyar, latin, német szakos tanári oklevelét és egy
úttal doktori szigorlatot is tett, a magyarság legjobbjai azt keresték, hogyan 
lehet a csonka, kivérzett, nyomorgó országot működőképessé tenni. A fiatal 
egyetemista és óradíjas tanár először — Schmidt József professzor ösztönzé
sére — kelta filológiával kezdett foglalkozni. Ez a m unka hamarosan meg
szakadt, s majd csak életének utolsó két, nyugdíjas évtizedét töltötte ki a 
boldog és sikeres folytatás. A súlyos magyar valóság, valam int bátyjának, 
Hilscher Rezsőnek, a m agyar szociológia és szociális gondozás úttörőjének 
hívása a szociográfia és szegényügy területére terelte. Bár a magyar diák
ifjúság szellemi és lelki épülését egész életében megszakítás nélkül szolgálta, 
1925—26-ban egy évre megvált a tanítástól, és a Közgazdasági Egyetem Szo
ciálpolitikai Intézetében a közművelődési osztály vezetője lett. Ekkor szület

ni (Dr.) Mády (Hilscher) Zoltán névhez némi magyarázat

Édesapja, az evangélikus Rudolf Hilscher a morvaországi Fulnekból vándorolt be 
Magyarországra egészen fiatalon, s lett a magyar nyelvet szépen beszélő Hilscher 
Rezsővé. 1938-ban vagy 39-ben, amikor az állami alkalmazottaknak nevüket ma- 
gyarosítaniok kellett, dr. Hilscher Zoltán — külön belügyminiszteri engedéllyel — 
édesanyja vezetéknevét, a Mády-t vette fel. A nagyapa, Mády Sámuel amaci (Szat- 
már megye) református lelkész volt, s a Mády-ősök és rokonok között jó néhány 
a magyar református egyház jeles személyisége volt. A Mády Lajos utca ma is 
őrzi Mády Zoltán nagybátyjának, a gyülekezetalapító újpesti esperesnek a nevét.
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Dr. Mády Zoltán 
1898—1977

tek első szociográfiai publikációi az analfabétizm usról, a népkönyvtárról stb. 
Közben m egindította s nagyrészt egymaga írta, szerkesztette a Diákvilág 
c. havi folyóiratot, amely kora egyik legszínvonalasabb ifjúsági lapja volt, 
de érdektelenségbe fu llad t (1924—26.). A húszas évek második felében életét 
a középiskolai tanítás m ellett a diákszövetséges (Diákok Háza!), evangélizá- 
ciós és szociális m unka, valamint cserkészvezetői feladatok töltötték ki. Ek
kor és a következő évtizedben is nagyon sokat publikált az Erő, az Ifjú Évek, 
a Vezetők Lapja, M agyar Cserkész, M agyar Ifjúság, A Jövő Ü tjain és a Ke
reskedelmi Szakoktatás c. folyóiratokban.

A harm incas években teljesedik ki társadalom kutató m unkája, amely te r
mészetesen nem válik el a Pro Christo Diákok Háza vezetésében vagy a cser
készvezetésben végzett tevékenységétől, hiszen m unkatársai főleg ezekből az 
intézményekből kerültek ki. A cikk m ás helyén részletesen tárgyalt Elsüly- 
lyedt fa lu  a Dunántúlon (1936) m ellett számos tanulm ányt szerkeszt és ír. 
Csak illusztrációként álljon itt néhány cím: Egy fejezet a nyomor lélektaná
ból, A D unántúl társadalom rajza, Tanulm ányok egy sárközi falu társadal
máról, Országos Ifjúsági Táj- és N épkutatás, Lagarde társadalomelmélete. 
1936-tól 1944-ig a budapesti Bölcsészettudományi Karon megbízott előadó
ként népi társadalom rajzot (szociográfiát) ad elő, 1945—46-ban pedig tá r
sadalomismeretet. 1938-tól a Táj- és Népkutató Intézet (Központ) vezető m un
katársa, több kutató tábort szervez és irányít, s elkészíti Magyarország szo
ciális és mezőgazdasági felmérési tervének szociológiai részét. E tevékenysé
gének a háború vetett — sajnos véglegesen — véget. Több nagy értékű anyag 
feldolgozatlan m aradt vagy megsemmisült. A második világháború u táni 5 
évet életében a tanítás mellett elsősorban az evangélizáció, a népfőiskolái 
szervezés-oktatás, a gyerm eknyaraltatás és az egyhazvezetéssel kapcsolatos 
feladatok töltik ki, tudományos m unkára sem ideje, sem lehetősége nem 
marad.

50 éves fejjel meg kell szereznie az orosz nyelv szaktanára képesítést. Az 
„ötvenes évek” az ő számára az em bertelen robot esztendei: állandóan késő
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estig tanít, hogy nagy családjának a minimum meglegyen. Diákjainak pedig 
emberséget ad az embertelenségben. A budapesti Rákóczi Gimnázium hí
ressé vált „orosz szobájában” diákjai az orosz kultúra igazi klasszikus érté
keivel gazdagodtak. Tanítványaival feldolgozta és k iad ta  ifjabb Teleki Mi
hály naplóját.

1958-tól visszatérhetett az „első szerelemhez”, a kelta filológiához, m ert 
H arm atta professzor hívására megbízott előadóként, m ajd  címzetes docens
ként a budapesti Tudományegyetemen kelta nyelvészetet és irodalm at ok
tathatott. így, bár 1961-ben gimnáziumi tanárként nyugdíjazták, fiatalos ener
giával k u ta tta  és tanította a kelta népek nyelveit és íro tt kultúráját. K iala
kította a keltológia modern egyetemi oktatási anyagát, k im utatta az ókori 
római Pannónia több helynevének kelta eredetét, új ism ereteket tá r t  fel a 
Pontus-vidék kelta népéről. 1971-ben, 72 évesen védte m eg a Pannónia tele
pülésneveiről íro tt kandidátusi disszertációját. Ifjúságának jeles és tragikus 
sorsú professzoráról, Schm idt Józsefről m onográfiát készített. M egfejtette és 
ism ertette a miskolci, 8. századi Aldhelmus-töredéket. A kelta irodalomról 
és a kelták vallásáról ír t összefoglalásai a Világirodalmi Lexikonban és a 
Mitológiai ábécé c. könyvben találhatók. De hogy korábbi tudom ányterületé
hez ne legyen teljesen hűtlen, az Orosháza története c. monográfiában meg
írta  az „Orosháza határának története és dűlőnevei” c. fejezetet (1965).

Halála napján, 1977. m ájus 13-án még keltológiai tudományos m unkát ol
vasott. Ezen a napon m ondta életében először: „én m ár mindent elvégez
tem, ami fontos volt.”

Valóban elvégezte. A félben m aradt m unkák ellenére is.

Mády Rezső

Engedelmesen odaszánt, páratlanul gazdag élet

Mády Zoltánt személyesen 1933-ban, a gödöllői jam boree-n ismertem meg. 
Fasang Á rpáddal együtt u taztunk fel Orosházáról nem  annyira a cserkész
világtalálkozó iránti érdeklődésből, m int inkább KIE-feladatokkal. Mivel 
azonban a jam boree-ra lehete tt féljeggyel utazni, Gödöllőre is ki kellett m en
nünk. Itt aztán m ár kifejezetten Mády Zoltánt kerestük, aki orosházi rokoni 
szálai révén — felesége orosházi származású — KIE-bibliaóráinkat is oly
kor felkereste.

Gödöllőn az Ichthys cserkészmozgalom központi sátrában  találtuk meg, 
ahol jelentős vezetői feladatai voltak. így a vele való találkozás egyszerre 
az evangéliumi cserkészetet is figyelmem körébe terelte. A polgári iskola II. 
osztályában ugyan én is beiratkoztam  az orosházi 195. sz. cserkészcsapatba, 
de az iskolás cserkészmunka inkább csak az iskolai szünidőre kínált ta rta l
mas, élvezetes elfoglaltságot, ez pedig számomra elérhetetlen volt, m ert én 
szabadidőmet családi körben végzett gazdasági m unkával töltöttem. Gödöllő 
indítást adott arra, hogy a KIE-mozgalom lapjaiban — M agyar Ifjúság, Éb
resztő — figyelmem ráterelődjék: a cserkészet milyen kedvező keret fiata
lok közötti és fiatalként tágabb körben végezhető népnevelő, társadalm i, egy
házi és nemzeti szolgálat számára. A forrásaim  ekkor még beszámolókból, 
újságcikkekből, hirdetésekből álltak. A BKIE 1. sz. cserkészcsapata, K ará
csony Sándor Csúcsai frontja, Ittzés M ihály győri evangélikus cserkészmun
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kája és a Pro Christo Diákok Háza 312. sz. Erő öreg-cserkészcsapata bonta
kozott ki előttem. Mády Zoltánt először cserkészruhában láttam , s első be
nyomásom róla az evangéliumi ifjúsági m unka iránti elkötelezettség volt.

Persze ebben a képben benne vannak a MEKDESZ-konferencián ta rto tt 
előadásai, az Erő-ben írt cikkek (a Pro Christo lapja), a Diákok Háza főisko
lás otthon vezetése, a földműves ifjúság felemelésére te tt erőfeszítéseiről szer
zett benyomásaim is. Egyetemistákhoz, fiatal értelmiségiekhez is mindig úgy 
beszélt, hogy ne feledjék honnan jöttek, és nagyobb részükben hová térnek 
vissza. Á ltalában elm arasztalta az öncélú kegyességet, és ébresztette a h á trá 
nyos helyzetben m aradtak irán ti felelősséget. A vezetőknek lelkére helyezte 
a vezetettek gondját. Emberi, értelmiségi és keresztény szemlélete mindig 
erősen szociális meghatározottságú volt. Cáfolhatatlanul m utatkozik ez meg 
az általa szervezett falukutató  munkában.

Kemse, az elsüllyedt falu

A 312-es Erő öreg-cserkészcsapat tíz tagja hosszú előkészület után indult 
falukutató m unkára. A csapat és a tábor parancsnoka Hilscher Zoltán volt. 
A munkaközösség egyik tagja, Gunda Béla beszámolójából idézzük: „K uta
tásunknál mindig az egyént és m int legkisebb társadalm i egységet: a csalá
dot vettük alapul. Minden adatjelenség csak úgy nyert előttünk szociológiai 
értéket, ha azokat emberekhez, családokhoz, vagy a fa lu  más közösségi ér
tékéhez tud tuk  kapcsolni. 1935. június 26-án, teljesen váratlanul érkeztünk. 
M ár ez a váratlan  megjelenés is sok érdekes megfigyelésre adott alkalmat. 
Fontos volt itt a község keretébe való beleilleszkedésünk, s a falusiak ve
lünk szemben tanúsított m agatartásának megfigyelése. Táborunkat az egyke 
következtében elhagyott parasztház udvarán ütöttük f e l . . .  M unkánk mene
tét, időbeosztásunkat a falusi életmód és m unka szabta meg. Ha kellett, ki
m entünk a mezőre dolgozni, megjelentünk étkezésük közben, m agatehetetlen 
öregemberrel órák hosszáig beszélgettünk stb. A falu népe csapatunk minden 
tag ját határtalan  szeretetébe és bizalmába fogadta. F eltártuk  előttük sor
sunk közösségét, életfeltételeink azonosságát. Csapatunk egyik tagja a bú
csúzó tábortűznél m indannyiunk nevében vallotta, hogy aki a falusi nép el
nyomója és ellensége, az éppen úgy a mi elnyomónk és ellenségünk is. A cser
kész és cserkészet a kemseiek előtt olyan fogalommá lett, amelyik egy ne
mes életform át jelent. »Mennyire szeretik egymást ezek a gyerekek, m ár eb
ből is látszik, hogy jót akarnak« — ismételgette egy kemsei.” (Fiatal M agyar
ság, 1936.)

A kutatási m unka eredményeinek írásba foglalása és m egjelentetése is nagy 
figyelmet keltett (Elsüllyedt falu a Dunántúlon, 1936). Hadd idézzünk itt Fo
dor Ferenc egyetemi tan ár ismertetéséből: „A magyar társadalom  előtt fek
szik most egy könyv. Vajon m erjük-e remélni, hogy belenéznek, avagy a 
rossz lelkiism eret éppen úgy nem engedi, hogy belepillanthassanak ebbe a 
lelki tükörbe, ahogy a kemsei egykézők nem mernek, nem tudnak beletekin
teni az Isten gondolataiba. Mindennél fontosabb, hogy végre egy ilyen könyv 
fekszik előttünk. Abban a töm érdek betűáradatban, ami a közelmúltban el
hagyta a m agyar sajtót — ki merem mondani — aligha volt néhány, ami 
belső értékben ezzel felért volna.

Az a tíz fiatal az elméleti készülés mellett lelkileg készült m unkájára. Ez 
a készülés vezette őket arra  az eredményes m unkára, am it tettek. Tudatosí
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to tták  m agukban, hogy »szolgálatra« indulnak . . .  Könyvüknek az ism eret
len m agyar mélységekből felszínre hozott megdöbbentő tényeit felsorolni 
nem le h e t . . .  E könyv egyik legnagyobb súlya a nagyszerűen bátor kiállás
ban és éles pengeként vágó hangjában van. E faluval érintkező értelmiség
nek bátran  szemébe m ondják: Minden kapcsolatból mindig teljesen hiány
zott az igazi vezetés és az igazi szolgálat minden kritérium a.” (Fiatal Ma
gyarság).

A Fiatal M agyarság-nak (A M agyar Cserkészférfiak folyóirata) 1935-ben 
Mády Zoltán Sík Sándorral együtt főm unkatársa volt. C ikkíróként olyan ki
válóságok szerepeltek, m int gróf Teleki Pál, Serédi Jusztinián, vitéz Faragó 
Ede, Boldizsár Iván, Erődi-Harrach Vilmos, Hilscher Rezső, Ujszászi Kálmán, 
Kovács Im re stb. Az Ichthys-m unkában is megbecsült vezető volt Mády Zol
tán Ráckevi Sándorral, Batiz Dénessel, Vidovszky Kálmánnal, Sólyom Jenő
vel, Ittzés Mihállyal, Morvay Péterrel együtt. Mády Zoltán fáradhatatlan  volt 
a szervezésben, találékony a táborrendezésben és igényes a vonzó s tartalm as 
programok készítésében. Amellett megértő a fiatalok problémáiban, és tü rel
mes kisebb-nagyobb gondjaik bogozgatásában.

A z egyetemisták evangélizációja

szorosan kapcsolódott cserkészmunkájához, csak még tudatosabban tűzte ki 
célul a vezetői szerepre elhivatottak hitbeli eligazítását és felkészítését. Gyak
ran m ondta olyanokról, akik túlzott öntudattal törtek az élre, forradalm i 
változtatásokat is hangoztatva: „ez a legnagyobb forradalm at még nem élte 
át, ti. önakarata legyőzését és trónfosztását.” Itt is ritka képességű szolgáló 
gárdába tartozott. Victor Jánossal egymást váltva cseréltek helyet a Pro 
Christo Diákszövetség elnöki tisztének a székében, együtt dolgozva Fiers Elek
kel, Bereczky Alberttel, Schulek Tiborral, Urbán Ernővel, Draskóczy Gábor
ral, Csia Sándorral, Morvái Istvánnal. A tahi tábor nyári konferenciáinak 
éppúgy állandó előadója, m int a pesti téli főiskolás konferenciáknak. A Pro 
Christo Diákszövetség Hársfa utcai otthonát évtizedeken át igazgatta, lehe
tőséget biztosítva a szegény vidéki fiatalok egyetemi tanulmányaihoz. Szinte 
hihetetlen, hogyan tudott ennyi mozgalmi kötelezettség m ellett eleget tenni 
alapvető feladatainak is. Nem is tud juk  ezt m ásként megérteni, m int Uzoni 
Lászlónak mondott vallomása alapján: „az a meggyőződésem, hogy nem  sza
bad nem et mondanom, ha valamilyen szolgálatra kérnek.” Ez az engedelmes 
odaszánás aztán elvezet arra  a területre, amely hozzánk a legközelebb esik, s 
ugyanakkor a legtágasabb Mády Zoltán küldetésében!

A  magyar evangélikus egyház ébresztő szolgálata

Elsők között írta  alá Gáncs Aladár, Molnár Gyula, Túróczy Zoltán, Németh 
Károly testvéri közösségében azt az alapokmányt, amely egy táborba kívánta 
gyűjteni azokat, akik készek rendszeresen imádkozni és szolgálni a hitükben 
m eglankadt és lelki életükben stagnáló evangélikus gyülekezetek ébresztésé
ért. Szinte alig számbavehető term éshozam a le tt ennek a kezdetnek. Két erős 
oszlopon támaszkodik ez a szolgálat: az imádságon és az engedelmes szolgá
laton. Nem csoda, hogy a mélyülő és szélesedő tömörülés kezdettől fogva az 
ima és a szolgálat baráti mozgalma néven vált ismeretessé.

Az alapokmány aláírásától, 1931-től, elkezdődött a vezérfonal szerinti rend
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szeres, hetenkénti imádkozás a Szentlélek erejéért és m unkásokért az ébresztő 
szolgálatban. Ugyancsak hetenként bibliakör és imaközösségi alkalom is kez
detét vette éppen Mády Zoltán Tétényi ú ti lakásán, amely megszakítás nél
kül ta rto tt mindaddig, amíg Budapest bombázása romba nem döntötte a la
kást, és vidékre nem kényszerítette a benne lakó családot. Mády Zoltán, mi
után m ár előbb Orosházára költöztette családját, 1944. okt. 6-án m ent u tá
nuk Szentestől gyalogosan a fron t német és szovjet vonalán át övéiig.

De hadd térjünk vissza még a Tétényi ú tra, ugyancsak Uzoni László emlé
kezése alapján. Ö azt írta, hogy a kemsei öregcserkésztábor a legfelejthetet
lenebb emléke lenne Mády Zoltánról, ha nem kapott volna meghívást tőle a 
házi bibliaórákra is. Attól kezdve elm aradhatatlan lett ebből a közösségből 
Lantosy Károllyal, H arm ath Istvánnal, Szelényi Károllyal, Karsay Gyulával 
együtt, hogy csak a nem lelkész résztvevőket említse a leghűségesebbek kö
zül. Emellett voltak havonkénti összejövetelek az Üllői úton és évenként há
romnapos konferenciák az ország különböző tájain : Ostffyasszonyfa, Sár- 
szentlőrinc, Kardoskút, Apostag, Domony stb.

A háború kegyetlen törvénye sem vetett véget a békéltetés áldott szolgá
latának. A családjánál Orosházán rekedt Mády Zoltán nagyon gyümölcsözően 
tudott bekapcsolódni az Orosházi Evangélikus Gimnázium oktatási és lelki 
m unkájába, a gyülekezet imaközösségébe, a KIÉ és a Népfőiskola szolgála
tába. Csak 1945. szept. 1-jével té rt vissza Budapestre.

A  népfőiskola

Ha m ár a háború okozta orosházi tartózkodás révén a Népfőiskola is szóba 
került, hadd térjünk  rá  Mády Zoltán elhatározó szerepére, ennek létrejötté
ben is.

Az északi példa ismerős volt m ár korábbról is előtte. Testvérbátyjával, 
Hilscher Rezsővel együtt ismertetéseket is írtak  róla (Hilscher Rezső: Északi 
népfőiskola, 1941. — Mády Zoltán: A népfőiskolái mozgalom útja, 1941) 
Mády Zoltán nemcsak elméleti kutatója és propagálója volt ennek a nagy si
kerű intézménynek, hanem  kezdeményező szerepe volt a nagytarcsai Tesse- 
dik Sámuel Népfőiskola megalapításában, 1938-ban. Fáradhatatlanul közre
m űködött a szervezeti forma kialakításában, a tanítási anyag összeválogatá- 
sában, pedagógiája kikristályosításában, sőt a növendékek hetenkénti felke
resésében és az általa rendkívülien uralt „élő szó” alkalmazásában paraszt
fiatalok lelki-szellemi formálására. A legegyszerűbb nevelőmunka m ellett 
nagy szerepe volt a mozgalom irányításában, a Népfőiskolái Tanács elnöke
ként a helyes m eder kialakításában, népfőiskolái törvényrendelet fogalma
zásában stb. Nem ra jta  múlt, hogy ez az ígéretes kezdet nem bontakozhatott 
ki érdeme szerint.

Az evangélizáció

Mády Zoltán hitébresztő szolgálata nem korlátozható az evangélizáció bár
mely szűkebb területére. Készségesen szolgált gyülekezeti evangélizációkon 
segítő szerepben is: diákokkal, gyülekezeti munkásokkal, presbiterekkel fog
lalkozó csoportos alkalmakon, de bárm ikor odaállt az egész gyülekezet elé is, 
hogy elmondja a kereszt teljes üzenetét Isten osztatlan népének. Alapos bib
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liaismerettel, gazdag személyes tapasztalattal m indig lebilincselő, meggyőző 
és új indításokat adó volt az előadása.

A háború végeztével szinte elsőnek ta rto tt evangélizációt Budahegyvidé- 
ken 1945. okt. 15—20-ig, Ezékiel 37 alapján. Előadásai könyvben is megjelen
tek az egész országra kiterjedő házankénti evangélizáció vezérfonalául „íme, 
m indent újjá teszek!” címen. 2000 példányt rendeltek meg belőle ehhez a 
„láthatatlan evangélizációhoz”.

Rendkívüli adottságai voltak pedagógusok evangélizálásához, Túróczy Zol
tán és Podmaniczky Pál mellett Debrecenben (1943. júl.), Ordass püspök ve
zetésével Szarvason 1946. júl. 30—aug. 3., Kapi püspök elnökletével Gyenes- 
diáson aug. 7—13-ig ta rto tt evangélizáló előadásokat Júdás levele alapján 
„a m egújult nevelő” központi témával.

Hadd sorolom fel itt csak az egyes előadások címén elgondolkoztatóul: 1. 
Júdás vagy júdás, 2. Tusakodók, 3. Elveszett nép fiai, 4. Kain követői, 5. Ne
velők a tükör előtt, 6. Léleknélküliek, 7. K risztusra várók, 8. Életmentők. 
Ezek az evangélizációk a Szentírás re jte tt mélységeibe vezettek el olyanokat, 
akik mind egyéni életükben, mind feladatukban nem nélkülözhették a Szent
lélek világosságát. Hálásak is voltak sokan a nevelők m élyreható neveléséért, 
személyes lelki m egújulásukért.

Felelősség az utóm unkáért

Mády Zoltánnak különösen is a szívére nehezedett a m egindultak, felébred
tek jövője. Ezért szolgált avatott tollával fáradhatatlanul a sajtóban (Élő Víz, 
Keresztyén Igazság), örült a Levelező Bibliaiskola népszerűségének, írta  hű
ségesen a B aráti Mozgalom imaszövetségi körleveleit.

A Gyülekezeti Közösségek Konferenciáinak is állandó előadója volt, ahová 
a megmozdult gyülekezetek hívő népe sorakozott fel olykor ezres tömegek
ben is (Hódmezővásárhely, 1943. aug. 20—22; Piliscsaba, 1945; Orosháza, 1946. 
aug. 16—18; Nyíregyháza, 1946. aug. 20—22; Békéscsaba, Nagytarcsa, 1946. 
szept. 6—8. stb.). Hitet, lelket erősítő volt egym ásra találni, lélekben össze
forrni, a kegyelemben megbizonyosodni, amihez Mády Zoltán megpróbált 
hite, bölcsessége és nyitott szíve mindig sok segítséget jelentett.

Még nem is beszéltünk a külmisszióról (az Evangélikus Missziói Egyesület
nek egy időben elnöke is volt), szociális mentő m unkájáról (a társadalm i igaz
ságosságnak és a hátrányt szenvedők felemelésének mindig bátor szószólója 
volt). Az egyház egységén, a hívők közösségén m unkálkodott nagyon k iter
jed t baráti, testvéri és m unkatársi körében.

Ezért volt az ő engedelmes, odaszánt élete gazdag élet.

Csepregi Béla

A kérdező ember

1945-ben, a háború után történt. Egy konferencián, ahol az evangélizáció 
ügye volt a megbeszélés és az imádság tém ája, egyik reggel egy szemüveges, 
lelkes tanár ta rto tta  az áhítatot. Tekintete tiszta volt, egész lénye derűs, meg
ragadó. Megdobbant a szívem, m ert hetek óta kerestem tordasi gyülekeze
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tünkbe felügyelőt. A szünetben megkerestem. Mády Zoltán kereskedelmi is
kolai tanár volt. Felkérésemre nem m ondott azonnal „igen”-t, bár hallott a 
buzgó tordasi gyülekezetről. De tele volt kérdéssel. Minden érdekelte: teoló
giai felfogásom, a családom, a gyülekezeti alkalmak. Abban állapodtunk meg, 
hogy eljön Tordasra ismerkedni.

Egy napsütéses őszi vasárnapon megérkezett. Előre kértem, hogy igét is 
hirdessen. Sosem felejtem el, milyen megragadó volt m indnyájunk számára 
igehirdetése. Keresztelő János képét használta: „Kezében szórólapát van.” 
Mennyire ism erte és szerette a falut! Ahogy elmondta, hogyan m erítette a 
szemes, pelyvás gabonakupacba szórólapátját a gazda, és dobta bele a szélbe, 
s hogyan estek le a nehéz búzaszemek a vászon lepedőre, s hogyan kapta fel 
a könnyű szemetet a szél és vitte távolra a tiszta búzától. A falu népe érezte, 
hogy ez az okos városi em ber milyen érthetően beszél és m ennyire közel van 
a falusi emberekhez.

Sok éven át volt nem csak „elnöktárs”, de megértő jó testvér, önm agáról 
alig beszélt. Szűkszavúan csak annyit, hogy az iskolában szigorú, de igazsá
gos. Élete centruma az Ige volt, és célja az új életben járás. Sok gyermeke 
volt, és elmondta: ha egy várandós nőt meglát bárhol, csendes im át mond. 
Tehát nem sokat beszélt m unkájáról, de tele volt kérdéssel: m it olvasok, ho
gyan készülök az igehirdetésre. Az is érdekelte, forgatom-e a görög újszövet
séget. Ennek lemérésére — igazi tanárként — beleolvastatott a görög szö
vegbe is.

Ünnep volt a családban, m ikor jött. Feleségemnek csak arra  kellett ügyel
nie, hogy véletlenül se készítsen ebédet baromfihússal. Azt meg nem ette.

Népszerűsége tú lju to tt falunkon. Egyházkerületi felügyelő le tt Szabó Jó
zsef püspök mellett. S mikor országos felügyelő lett, m egértettük, hogy el
búcsúzott tőlünk. Nem sokkal halála előtt meglepődve vettem  észre az óbudai 
templomban. Istentisztelet után hozzá léptem. Csak ennyit m ondott: „Majd
nem teljesen süket vagyok, de még egyszer látni akartalak .”

A kérdező jó testvér befelé néző, búcsúzó ember lett.

A dátum ok önmagukban sokatmondók. Mády Zoltán a Dunáninneni Egyház- 
kerület felügyelője volt 1948. novem ber 3-ától az egyházkerület megszünte
téséig, 1952. május 31-ig. Elnöktársa Szabó József püspök. Az Északi Egyház- 
kerület felügyelője 1957. február 6-tól december 11-ig, kényszerű lemondá
sáig. Elnöktársa Túróczy Zoltán püspök. Mint egyházkerületi felügyelő az 
egyetemes felügyelői tisztet — felügyelő hiányában — helyettesként tölti be 
1948 telén és 1957-ben. Rendkívüli idők, sorsdöntő egyházi helyzetek!

Az egyházkerületi felügyelő hivatásáról így vall egyik beiktatásakor, s er
ről a m agatartásról tanúskodik m indkét püspök mellé állása a jelzett évek
ben: „A dunáninneni kerület egyik kiemelkedő püspöke, Geduly Lajos egyik 
püspöki jelentésében szomorúan panaszkodik magányossága gyötrelmessége 
és elnöktársától való elszakítottsága miatt. És ezen a ponton vélem felis
merni a felügyelő örök h iv a tá sá t. . .  A tanítványok kettesével jártak , m ert 
a M ester előtt nyilvánvaló volt a testvér, az életre-halálra egy testté és vérré

Görög Tibor
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vált testvér jelenlétének bátorító tudata, az egy ütem re dobbanó szív, a mun
kára lendülő kar, a kiegészült látás jelentősége” (Evangélikus Élet, 1957. már
cius 24.).

Egyetemes felügyelőhelyettesként az 1948. december 8-i zsinaton — mely 
a korm ánnyal kötendő Egyezményt tárgyalta és nagy szótöbbséggel elfogadta 
— megnyitóbeszéde végén ezt m ondotta: „Mielőtt azonban rátérnénk az ügy
rendre, furcsa indítványt szeretnék előterjeszteni. Amikor Cromwell Olivér, 
az angol forradalom  nagy alakja parlam enti beszédeit elmondta, m ielőtt hoz
zákezdett volna ma is páratlan beszédei elmondásához, letérdelt a nevető 
parlam enti képviselők előtt, és hangosan imádkozott. Ez a zsinat nehéz és be
láthatatlan  útra  indul. Azt indítványozom tehát, hogy néhány percre csende
sedjünk el m indnyájan személy szerint az élő Isten előtt, és az im ádságot Jé
zus Krisztus által meghallgató Istentől kérjük a kegyelmet és az áldást.” 
Döbbenetes csend lett. A páratlan egyháztörténelm i jelenet suhanó percei 
a la tt kicsordultak a könnyek. A zsinat gyülekezetté vált. Mády Zoltán elnök 
hangos imádsága törte meg a csöndet. (Üj Harangszó, 1948. december 12.)

Egyetemes felügyelői m unkakörben 1948—1949 fordulóján hat hét alatt 
négy ankétot rendezett, mintegy 20—20 főnyi érdekelt résztvevővel. A teoló
giai és lelkészképzési, sajtó, ifjúsági, vallástanítási ankétről és a vele folyta
to tt beszélgetésemről „Pillanatnyi feladatok sodrában” címmel számoltam be 
a lelkészi szakfolyóiratban (Lelkipásztor, 1949. 100—107.). A felvetődött idő
szerű kérdésekben saját látását rendkivül tanulságosan, nem egy esetben ma 
is időszerűen foglalta össze. Például am it az egyetemi oktatás módszeréről 
m ondott a teológiai tanítás m unkájára vonatkoztatva. A tervezett további an
kétokra m ár nem kerülhetett sor: laikus munkások képzése, a diakónia, a 
szórványmunka, m egm aradt egyházi iskoláink pedagógusaival való megbe
szélés, kántorképzés és kántornevelés, egyházunk anyagi ügyei.

1957 második felében együtt szolgálhattam vele m int egyetemes főtitkár. 
Az Egyetemes Ifjúsági Bizottságot háromnapos tanulm ányi konferenciára 
hívtuk össze Fótra. Ülésezés helyett előadásokat hallgattunk és beszéltünk 
meg, reggeli és esti áh ítat keretében, záró úrvacsoravétellel. (A tanulm ányi 
konferencia eredményeiről a Lelkipásztorban olvashatunk: 1957. 557—568.). 
Hasonlóan az ő elgondolása alapján valósult meg az Egyetemes Vallástaní
tási Bizottság kétnapos tanulm ányi konferenciája Foton. Ezen a hitoktatási 
helyzetünk felmérésétől gyakorlati tanítások kidolgozásáig terjedt a prog
ram ; közben párhuzamos munkacsoportok is dolgoztak a különböző korcso
portok tanm enetén. M indkét konferencia program ja bizonyára m egvan az 
országos levéltárunkban, de magam is őrzöm.

Morzsák, nem  jelentéktelen morzsák ezek Mády Zoltán egyházi vezetői jel
lemzésére. Ö, akinél világosabban kevesen látták  kezdettől fogva a pártállam  
démonikus sötétségét, hallatlan derűvel és reménységgel vetette bele m agát 
az egyház belső felkészítésébe — szaktudással, Isten igéjével és imádsággal.

Veöreös Imre
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Igazságos háború?
Etikai habozások a háború és az erőszak világában

Míg a 60-as években — elsősorban a harm adik világ kihívásaira válaszolva 
— a „forradalom teológiája” volt a keresztény szociáletika legtöbbet v itato tt 
tém ája1, addig az Öböl-háború óta a „bellum iustum ” körüli vita osztja meg 
mind a protestáns-ortodox2, m ind a római katolikus kereszténységet.3 Ez a 
rianás nem követi a hagyományos törésvonalakat, hanem  az eddigi feleke- 
zeti-nemzeti-teológiai pluralizmushoz képest új divergenciapontot jelent.

E tanulm ány alapdilem m ája m ár a revolutio—evolutio tém a körében is fel
vetődött: valóban annyira relatív lenne az evangélikus etika, hogy más lenne 
igaz a hívő ember számára Latin-Am erikában, m int Svédországban; más 
Nyugat-Európában, m int Dél-Afrikában? Ha a korabeli hazai állásfoglalá
sokat áttekintjük, m iként lehet, hogy m ásként értékelődött a Nagy Októberi, 
m int a Kis Októberi Forradalom?4 M iként lehet, hogy miközben méltányol
tuk a nyugati világ ellenzéki mozgalmait, a hazai ellenzéktől nemhogy tá
m ogatásunkat, de még szolidaritásunkat is m egtagadtuk? M iért gondolko
dunk más normák szerint a 89-es rom án puccsról, m int a most augusztusi 
szovjetről; m iért máshogyan az iraki háborúról, m int a jugoszláviai re ttenet
ről? Nem lehetséges-e egy — a m indenkori m indkét oldal számára még el
fogadható, de m ár gyakorolható, még általános, de m ár egyediesíthető, még 
teológiai, de m ár szociologizálható — konszenzus?

A háború fogalmának változásai
A háború formális meghatározása: „Fegyveres eszközökkel, vagy más erő
szakos eszközzel vívott küzdelem két vagy több ország között”5, még nem 
föltétien érteti meg a lényegét. Az ugyanis a célja felől érthető: az ellen
ségre saját akaratom  rákényszerítése, ha m ásként nem megy, fizikai erőszak 
alkalmazásával.6

E m eghatározásban két szempont érdem el figyelmet. Egyrészt, hogy a há
ború nem  az emberi faj normális állapota,7 hanem  csak egy kivételes helyzet, 
am ikor a népek-országok-csoportok (?) közötti kompromisszumképtelen ér
dekellentét csak ily módon látszik eldönthetőnek; m ásrészt az, hogy a há
ború nem öncél, hanem csak eszköz, mégpedig interim , köztes eszköz egy na
gyobb összefüggés, a politika összefüggésének szolgálatában. A háborúnak 
tehát politikával kell kezdődnie és abba torkollnia, és nem fordítva.

Kétségtelen, hogy a 20. századig volt a háborúnak olyan jellege, mely a 
személyes erény, bátorság, játék elem eit hordozta, bizonyos lovagiassági sza
bályok szerint zajlott (hadüzenet). Az ellenfél m eghatározható volt, nagyjá
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ból azonos esélyekkel. K orunkban azonban elveszett a személyes jelleg, a 
hadviselés anonimmé lett. Az ember helyére egyre inkább a technika lépett, 
a hadszíntér alig szűkíthető a hadseregre (a polgári lakosság képtelen kivonni 
magát), a fron t és a hátország egyre inkább egybemosódik, s világos, hogy 
nukleáris háború esetén a győztes is vesztes. Kérdéses tehát, hogy a hábo
rú ra  vonatkozó évszázados teológiai alapelvek m ennyire m értékadóak a tel
jesen megváltozott körülmények között.

„Ne ölj”
Az ötödik parancsolat jézusi m agyarázata (Mt 5,21kk) radikalizál. Nemcsak 
az öl, aki de facto gyilkol, hanem  aki haragszik. Hogy tehát nem vagyunk 
m indannyian gyilkosok, annak oka nem erényességünk, hanem  csupán al
kalomhiány, vagy gyávaság.

Luther a parancsolat értelmezésekor extenzivál, azaz annak értelm ét k itá
gítja: . .  hogy felebarátunk testét és életét ne bántsuk, és ne ártsunk neki,
hanem őt m inden testi bajban s életveszélyben segítsük és támogassuk.”8 
Nemcsak az öl, aki de facto gyilkol, hanem aki nem segíti és tám ogatja a 
veszélyeztetettet. E pozitív kijelentés szerint tehát adott esetben — ha ti. fele
barátom at fegyverrel tám adják s más mód megvédésére nincs —, nem zár
ható ki a fegyveres ellenakció sem.

A háború tehát az ötödik parancsolat megszegésének egy politikai h a tár
esete. E rövid tanulm ányban nem foglalkozhatunk a többi politikai h a tár
esettel (halálos ítélet), sem az orvosival (terhességmegszakítás, abortusz, eu
thanasia), sem a pszichéssel (suicidium), vagy szociális határesetekkel (bűnö
zés elleni önvédelem), bár A. Schweitzer óta érezzük9, hogy nem lehet kü
lönbség magasabb és alacsonyabb rendű, értékesebb vagy kevésbé értékes élet 
között, beleértve a növény- vagy állatvilágot is. Potenciálisan megszegjük 
tehát a parancsolatot, valahányszor asztal mellé, vagy volán mögé ülünk, 
ö lünk  is, ráadásul ismét ölünk, mivel nem  „segítettük és tám ogattuk” az 
éhezők ezreit. A parancsolat rajongó-radikális-szektás értelmezése, mely a 
szélsőséges pacifizmushoz vezet, láthatóan rövidzárlatos tehát, és tarthatatlan .

A háború a Bibliában
Problem atikánkat tekintve a Szentírás nem foglal közvetlenül és egyértel
műen állást10 annak ellenére, hogy az Ótestam entum  tele van háborúsko
dással, sőt maga az Űr választ ki hadvezéreket, esetleg m aga is harcol velük, 
vagy ellenük.11 Valószínűleg létezett egy külön irat, az „Űr harcainak köny
ve” (4Móz 21,14), a szent háborúk története.12 A próféták reménysége csak a 
béke korszaka, a messiási kor, am ikor kardokból ekét kovácsolnak, s béke 
és igazságosság tölti be a földet.13

Az Űjtestam entum  a háború tém ájával egyszerűen nem foglalkozik. A szó 
előfordulása legföljebb formális, esetleg lelki értelemben vett, de leggyakrab
ban a parúziát és végítéletet megelőző háborúkra utal, illetve a Mindenható 
harcának nagy napjára.1'1 Keresztelő János a katonákat nem  szólítja fel hi
vatásuk m egváltoztatására, csupán a polgári lakosság zaklatásától és zsaro- 
lástól-visszaéléstől óv.15 Jézus és a kapernaum i százados találkozásakor sem 
esik szó a háborúról; a kardot rántó s harcra kész Péternek mondott szava 
is csupán józan m egállapítás: aki kardot fog, számoljon azzal, hogy kard 
által vész el, hiszen háborúk egyszerűen vannak, sőt a vég közeledtével a 
helyzet csak romlik. Ugyanez a helyzet Péter vagy Pál apostol katonákkal
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történő találkozásaikor.16 Az ÜT-ban az ÖT-hoz képest ta lán  csak annyi a 
különbség, hogy a háború dicsérete helyett a béke dicsérete dominál. Ez a 
„béke” természetesen nem azonos a szűkén vett tém ánk békefogalmával, hi
szen más és több az, m int egyszerűen a háború ellentéte.17

A  korai kereszténység színeváltozása
Amíg a keresztények üldözött kisebbség voltak, elvileg kézenfekvő — bár 
politikailag hiba — lett volna a fennálló rend, az egész Im perium  ellen, egé
szen a fegyveres ellenállásig menően, destruktív módon viszonyulni. Nem 
tették. A legtöbb az volt, hogy Origenes, Tertullianus elítélték, ha egy Jézus
hívő katonáskodik18, bár m agát a háborúk szükségességét elvileg kétségbe 
nem vonták. A kérdés így m egm aradt lelkipásztorkodás-szinten. A legtöbb, 
am iért küzdöttek, a keresztények katonai szolgálat alóli mentesítése. Hábo
rúk vannak, ez tény, de mi az egészből ki szeretnénk m aradni, mivel semmi 
közünk az egészhez.

A változás Augustinus korában következett be, amikor — a konstantinusi 
fordulattól — a kereszténység elism ertté lett. Egy véreskezű katona által. 
Többé m ár nem lehetett szektaként kibújni a felelősség alól, akkorra m ár a 
keresztény vélemény politikát meghatározó tényező lett. Az „igazságos há- 
ború”-ról szóló teológiai tan t elsőként Augustinus egyházatya dolgozta ki a 
„megengedett, sőt esetenként kötelező háborúskodásról”, mely alapgondolat 
Áquinoi Tamás továbbfejlesztése és pontosítása u tán  a mai napig a m orál
teológia alapjául szolgál.19

A „iustum bellum” tanítás
Kiindulópontja: az ideális állapot a béke. Csak ez lehet a háború célja. Há
ború csak akkor indítható, ha megfelelően igazságos okok (iusta causa) és 
helyes szándék (recta intentio) vezeti a törvényes hatalm at. Az előbbi azonos 
az ultim a ratio-val, azaz a háborúnak, m int végső eszköznek igénybe véte
lével, m iután minden más eszköz hatástalannak bizonyult. Az utóbbi alap
elv is korlátoz: csak a gonosz és igazságtalan erők megfékezésére, és a jó és 
igaz előmozdításának biztssítására használható. Mind a ius ad bellum (a had
üzenetet megelőző állapot mérlegelése), mind a ius in bello (magának a há
ború viselésének szabályozása) és a ius post bellum (az eredeti rend és béke 
helyreállításának módja) szigorú feltételekhez kötött.

Az okok és célok igazságosságán tú l még egy korlátozás van: csak legitim, 
törvényes felsőbbség viselhet háborút. A negyedik megszorítás a háború esz
közeinek m értéktartása, megfelelősége, azaz az értelm etlen kegyetlenkedés, 
embertelen módszerek tiltása.

Mivel azonban e négy feltételrendszer mindegyike erkölcsi, nem  pedig for
mális-politikai jellegű, a kérdés nyitva m arad: m ikor tekinthető a helyzet 
valóban olyannak, hogy a béke, igazságosság és rend veszélyeztetik olyany- 
nyira, hogy más eszköz helyreállításukhoz m ár elégtelen. A legitimitás eldön
tése is régebben egyértelműbb volt, m int ma, am ikor többfajta megközelí
tésű legitimitás létezik (gondoljunk a szovjet m agasrangú puccsisták jogosít
ványaira). A modern „eszközök” hum anitás-faktoráról ne is beszéljünk.

Luther: a szenvedés és felelősség dilemmája
A reform átori gondolat örök kettőssége kísért e tárgykörben is. A „Két bi- 
rodalom”-ról szóló alapelv szerint ugyanis az em ber egyszerre Isten orszá
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gának polgára, s ugyanakkor földi állampolgár. A kettő közötti határvonal 
az egyes személyen belül húzódik. Amíg tehát az államnak, m int Isten által 
rendelt felsőbbségnek joga és kötelessége a „kard” viselése, polgárainak vé
delmében jogosan visel háborút20, így a keresztény em ber ilyen esetben az 
igazságosság oldalára állva fegyvert foghat az örök emberi értékek védelmé
ben (család, haza, javak). „A »polgári személy« m agát és övéit megoltal
mazni köteles”, szintúgy, „m intha egy tébolyulttól vagy őrülttől ragadnánk 
el a kardját, k árt ne tegyen vele.”

A bennünk lévő „hívő személy” ellenben m inden körülmények közt a bé
kesség, ellent nem állás és elszenvedés embere. „Ha m int prédikátoron, Isten 
igéje végett ütnének rajtam , szenvednem kellene, m ert a prédikátor ne vé
dekezzék. Azért nem is viszek magammal kést a szószékre, hanem csak az 
ú tra .”21 Hm, ügyes distinctio!

A háborúról és katonáskodásról alkotott lutheri vélemény leginkább az 
,,Udvözülhetnek-e a katonák” és a „Török elleni háborúról” írt traktátusaiból 
ismerhető meg.22 Gondolatmenetében figyelemre méltó, hogy a kérdést egy
részt a megigazulástan, m ásrészt a szeretet konkrét gyakorlásának etikai h á t
terén vizsgálja. Akceptálva egyfelől a bűneset utáni világ realitását, m ás
felől a béke és szeretet erkölcsiségét. A látszat ellenére — m int egy orvosi 
operációkor— a háború lehet a szeretet jele („ein Werk der Liebe”), de még 
így is mindig csak bűntudattal, csak végső esetben megengedett, mivel az 
ember végső, örök sorsa, békéje és üdvössége úgysem (!) ezen a szinten dől el.

A modern háborúk okai
Ha megvizsgáljuk a háborúk kirobbanásának okait, kiderül, milyen sokrétű, 
egymásba fonódó és determ inált e feltételrendszer.23 Okozhat háborút, fegy
veres konfliktust

— a nemzetközi helyzet és az adott állam  érdekellentéte, s a szövetségi 
rendszerek kényszere;

— a szociopolitikai rendszer igazságtalansága;
— az emberi természet, m int pszichológiai, erkölcsi agresszív tényező;
— a félreértés, hibás helyzetelemzés, működésképtelen kommunikáció, in 

formációhiány okozta fenyegetettségi érzés;
— az erőegyensúly megbomlása és a fegyverkezési hajsza öntörvényűsége;
— a javak egyenlőtlen elosztása és a terjeszkedő, im perialista hatalm i po

litika ;
— demográfiai, azaz a népességnövekedésből következő élettérhódítás;
— a belpolitikai helyzet, polgárháborúk, vagy feszültség-levezető ü rügy

háborúk ;
— etnikai, faji, vallási, politico-messianisztikus, szocialista, kom m unista 

vagy egyéb ideológiai motiváltság.
E bonyolult szubjektív indulatokat és okjektív ok-okozatrendszert figye

lembe véve kiderül, hogy a hagyományos tanítás a gyakorlatban csődöt mond. 
Két ok miatt. Egyrészt, m ert az „igazságos” (elviselhető, eltűrhető, m egen
gedhető, elkerülhetetlen?) és „igazságtalan” háború közötti különbségtétel 
teoretikusan ugyan valószínűleg megoldható, de — mivel az esetek nem tisz
ták és egyszerűek — a gyakorlatban nem jelentenek valódi segítséget.24 Más
részt, m ert a bűnnek és gonosznak épp az a sajátossága, hogy nincs tek in te t
tel a jó ra és igazra és erkölcsi elvekre.
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A pacifizmus kísértése
A rajongó pacifizmus a Hegyibeszédet világtörvénnyé próbálja tenni, a sze
mélyes én—te viszony norm áit társadalm i m éretekre próbálja kiterjeszteni, 
nem veszi tekintetbe a bűnbe esett világ realitását, és Isten országának esz- 
katológikus jellegét figyelmen kívül hagyja, eltévesztve annak cselekvő ala
nyát.25 Sajátos módon a kvékerek, nazarénusok, m ennoniták, valdensek és 
cseh-testvérek (mint „történeti” egyházak), az Anderson-féle „Church of 
God”, az orosz talajon felnőtt doukhoborok és molochanok, a japán  mu-kyo- 
kai s az afrikai kim banguiták állam tana nem sokban különbözik az állam 
megszűnéséről álmodó m arxi—lenini teóriától, aminek az egész anarchista 
mozgalom csak ugyanazon érem m ásik oldala.

A racionális pacifizmus ugyanakkor a leszerelés, meggyőzés és megelőzés 
eszközeiben bízik. Lehet ugyan igaz, hogy a háború még soha egy konfliktust 
igazában meg nem oldott; az is lehet igaz, hogy a háború m indig több ha
lált és igazságtalanságot hoz, m int akár a legigazságtalanabb béke, de hát 
ezt mindig is tudták és mégis háborúzott az emberiség. Így illúziónak minő
síthető a háborús eszközök leszerelésétől az emberi term észet m egváltozását 
és az objektív okok megváltozását remélni; a beláttatás, nevelés és meggyő
zés eszközeivel az irracionális faktorokat túlhaladottnak gondolni, s a pre
vencióval egyszersmind „letudott”-nak vélni m agát a jelenséget. Elgondol
koztató, hogy Tolsztoj hazájában burjánzott el a bolsevizmus, és Gandhi 
nagyszerű példája is szituációhoz kötötten megismételhetetlen, m ert ahhoz 
angol partnerek kellettek és nem mondjuk . . .  szóval mások. Hasonló a hely
zet M. L. King esetében, ahol a gonosz szinte örült annak, hogy nem  állnak 
ellent neki.

Mindezzel nem az egyén pacifista m agatartásának föltétien helyessége, vi
lágos igaza és egyértelmű tisztessége kérdőjeleződik meg (fegyveres szolgá
latm egtagadás joga lelkészek, vagy nem lelkészek részéről, tiltakozások, tün 
tetések, demonstrációk stb.), hanem  csak az általános érvényre emelt, intéz
ményes program-pacifizmus gyakorolhatósága, mely a helyeset ugyan felis
m eri és elismeri, de a helyes igazságosság m egterem téséért, gyakorolhatósá- 
gáért és megvédéséért felelősséget nem vállal. A „vallásháború” és a „szent 
háború” (keresztesháború vagy dzsihád) egyértelmű és teljes és föltétien el
utasítása m ellett a keresztény em ber azt m ár nem  várhatja  el, hogy mások 
is szenvedni készek legyenek, ugyanazon etikai, mintegy kötelezővé te tt eti
kai norm ák szerint cselekedjenek, hiszen h it nélkül a m ártír nem  m ártír, 
hanem  csak szerencsétlen balek. A radikális pacifizmus eme naivitása tette 
lehetővé derék polgárgyerekek m anipulálását nem éppen leginkább agresszió
m entes politikai erők részéről.

A béke—igazságosság—szabadság kompromisszumai
Itt evilágban e három nyilvánvalóan egymás rovására megy. Egyszerűen 
nem tehető más, m int egy nem perfekt, de legalábbis viszonylag optimális 
kompromisszumkötés e három szempont valam elyikét prioritásként hangsú
lyozó vélemény között.

Vannak ugyanis26 — és jó, hogy vannak —, akik szerint a legtöbb, amit 
tehetünk, ha az egyház, m int olyan, s az egyes keresztény életvitele megfe
lel az igazságosság gyakorlása, a békesség megőrzése és az erőszakmentes
ség elveinek. Az ellenség szeretetének alapelve kizárólag az „erőszakmentes 
szolgálatot” (non-violent service) teszi lehetővé. Ennek lehetőségei: a béke
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szándék és igazságosságra törekvés proklamálása, a közösségi élet ennek meg
felelő átszervezése, a szenvedőkkel és elnyomottakkal vállalt szolidaritás ki
fejezésre ju tta tása és az igazság publikálása. A legmesszebb, ameddig elme
hetünk, a nyilvánvalóan igazságtalan törvényeknek való engedelmesség meg
tagadása.

Vannak mások — és jó, hogy vannak —, akik az „erőszakmentes akciók” 
(non-violent action) szervezését is megengedhetőnek tartják . Hatalommal 
szemben hatalommal, erőszakkal szemben erővel, de nem fegyveres erőszak
kal válaszolnak. Többnyire a „kis lépések politikáját” követve a cooperatio 
megtagadása, demonstrációk szervezése, ellenállási mozgalmak és csoportok 
kiépítése módszerével, de m indig a törvényes kereteket m egtartva és legitim 
jogosítvánnyal rendelkezők köré tömörülve gyakorolnak hatalm i befolyást.

Vannak mások — és jó, hogy vannak —, akik szerint bizonyos határhely
zetekben az „erőszakos ellenállás” (violent resistance) is megengedhető, épp 
a nagyobb igazságtalanság és a totális háború elkerülésére. Ennek feltételei 
azonban (és csakis valamennyi feltétel szavatolása esetén!) a következők:
— Az alapvető emberi és társadalm i jogok nyilvánvaló, brutális és folyam a
tos megsértése, kínzások, politikai perek és kivégzések, a nemzeti szuvereni
tás külső katonai agresszióval történő megsértése, jogbizonytalanság és egy 
dem okratikus alkotmányosságra törekvés következetes visszautasítása.
— Minden egyéb politikai eszköz (tárgyalások), gazdasági nyomás (blokádok), 
kulturális befolyás (denunciálás) eredménytelensége.
— A fegyveres erőszakot alkalmazó félnek egyszersmind biztosítania kell a 
korábbi ellenségek védelmét és integrálását, m indenfajta kisebbség személyi 
és csoportérdekeinek szavatolását, a vesztes fél háború u táni beleszólási jo
gát, az alapvető orvosi ellátást és oktatási szisztémát, a kiépítendő jogálla
miság szándékát, beleértve az 1966-os genfi konvenció feltételeit az alapvető 
emberi és politikai jogokról.
— A bosszú és terror, foglyok likvidálása és túsz-szedés illegitimek.
— M ár a háborút megelőzően kell, hogy alternatív  és kormányzásképes ha
talm i szervezet létezzék, mely hatalom ra ju tva  garantálja a fentieket.
— Mind a háború kimenetele (győzelem), mind a fentiek szavatolása nagy 
valószínűséggel prognosztizálható legyen minimális kockázattal, mégpedig 
előrelátható és meghatározható határidőn belül.

Vannak mások — és jó, hogy vannak —, akik szerint az „igazságos há
ború” kérdését nem szabadna elválasztani a „zsarnokgyilkosság” (Tyrannen
mord) kérdéskörétől. A világ terrorista kommandóinak kelepcéjét megértve
— bár motivációikkal egyet nem _értve —, meg kell állapítani, hogy ez a 
fa jta  huszárvágás sok esetben emberek milliói életének megmentését jelen
tené. Valószínűleg felületes az a közhiedelem, hogy a zsarnokgyilkosság el
m élete csak a kálvini teológiában található meg.27 Bonhoeffer végül is eléggé 
lutheránus, és egész jó etikus volt, de 1944. július 20-án pontosan tudta, m it 
kell tenni (Vö. Jn  11,50 S tauffer szerint).

„Nacsezmeg, most aztán m ár értem ” — nyilatkozik m inderre előemésztést 
és szájbarágást kedvelő barátom . Mindazonáltal hiszem azt, hogy a szeretet 
igéjétől rabul e jte tt lelkiismeret, a felelős és értelmes döntés, az alázatos, 
szabad, bár habozó töprengés az igazságos békéről nem hiábavaló. Az U r
ban legalábbis (lK or 15,58).
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Kulcsár G yörgy: Postilla

Alsólindva 1574.

Mikor az pásztorok Betlehemben volnának, és az szomszédság mindenfelől 
begyőlt volna, és csodálná, m it keresnek ott az pásztorok, hova hagyták jó
szágokat és m iért jöttének oda: ottan az Üristen felgerjeszti az pásztorok 
lelkét és szent fia felől prédikátorivá tészi. M ert azt m ondja az evangélista, 
hogy kinyilatkoztaták az igét, amely m ondattatott vala őnékik az gyermek 
felől. Szól azért e részecske az Isten igéjének hirdetéséről, erős vallásáról és 
tanolásáról; és azt is megm utatja, mely igen kegyelmes az Isten, ki az erő- 
teleneket csodálatos módon felgerjeszti és az élő hitnek term észetit is meg
m utatja  . . .



SZABÓ JÓZSEF

A missziótörténet lezárult korszakához

M iközben önigazolások lázas tevékenysége folytán szembesülünk közelmúl
tunkkal, tudnunk kell arról, hogy az evangélikus egyházban is voltak promi
nens emberek, akik nem  az „oppozíciót” és nem  a „konform izm ust”, hanem  
egy harmadik, a „mentsük, ami m enthető” magatartásformát választották. 
Ilyen ember volt D. Szabó József is (1902—1986), aki 1948-tól az 1952-ben 
történt lemondatásáig a Dunáninneni Egyházkerület püspöke, majd nyug
díjba vonulásáig balassagyarmati lelkész volt, aki a visszaszorítottságban szel
lemi energiáit a M adách-kutatásoknak szentelte. A  megtűrtség kordokumen
tum át olvashatjuk e helyütt, amely egy 1962-ből származó LMK-dolgozat. Az 
ún. Lelkészt Munkaközösség havonta m egtartott egyházmegyei ülésén adott 
témakörben kötelező irányban volt szabad előadást tartani. A  korlátozott 
szabadság térkihasználó magatartására példa ez az írás.

Ha azt m ondanánk, hogy a gyarm ati keresztények szava a gyarmatok felszaba
dulásában elsődleges fontosságú és mindig pozitív volt — elfogultak volnánk. 
De ha azt mondanánk, hogy a gyarm ati keresztények szava a gyarmatok 
felszabadulásában semmit sem jelentett, vagy mindig negatív volt —, igaz
ságtalanok volnánk.

Az igazság kedvéért vesszük számba a negatívum okat is, de ugyancsak az 
igazság kedvéért számba vesszük a pozitívumokat is. S tárgyunk területén 
az a fő pozitívum, hogy a pozitívum a számosabb.

A  negatívumok

Az evangélium lényegét félreértő teológiai elképzelések a gyarmatok keresz
tényeiben is megszülték azt a kegyes közömbösséget, amely politikától való 
tartózkodás címén m ár e földön a mennyei Jeruzsálem lelki rezervátum ába 
igyekezett vonulni, és közönyösen viszonyult a felszabadulási mozgalmakhoz.

Helytelen egyházfogalom, teológiátlan állam tan a gyarmatok keresztényei 
között is hatott. Ennek következtében egyesek csak a gyarmatos hatalom 
árnyékában érezték jól m agukat, féltek az újtól és negatívan viszonyultak a 
felszabadító mozgalmakhoz. Ha belemennénk a példák felsorolásába, a kon
gói képletet kellene első helyen említeni. Kongóban ugyanis a kolonisták a 
neokolonista törekvések mindig találtak eszközöket a keresztények között is.
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Pozitívumok

Charles Malik, libanoni diplomata mondotta: Hogy A frika és Ázsia népei mit 
köszönhetnek az ottani kereszténység „direkt és ind irek t tevékenységének, 
annak a történetét még ezután kell megírni. Krisztus m unkálkodott itt olyan 
utakon, amelyek m eghaladják képzelőerőnket.” Világos tehát, hogy ezt a 
képzeletünket felülmúló történetet egy előadás keretében éppen nem írhatná 
meg senki sem. Mozaikszerű felsorolások összefűzésére vállalkozhatom csak.

A felszabadító mozgalmaknak természetesen igen erős gazdasági indítékai 
voltak és vannak. Aki közülünk ezekre is kíváncsi, olvassa el Jack Woddis 
„Africa. The roots of revolt” 1962-ben m agyarul is m egjelent: „Afrika. A fel
kelés gyökerei” című könyvét. Azt merném azonban mondani, hogy a gyar
matokon préritűzként végigrohanó felszabadítási mozgalmak legmélyebb oka 
nem gazdasági volt, hanem politikai. Sőt én, a teológus, ezt úgy mondhatom, 
hogy Ázsia és Afrika megmozdulásának lelki gyökerei vannak.

A gyarm ati népeknek joggal fá jt az, hogy erdeiket, mezeiket, bányáikat 
idegen zsebek javára term elték ki; de legfőképpen mégsem ez, hanem az 
fá jt nekik, hogy emberségükben, személyi m éltóságukban megalázták őket. 
A rabszolga-kereskedelemben a dehumanizálás és elállatiasítási, eldologia- 
sítási kártevés volt a legszörnyűbb. Kínai barátaink  keserűen beszéltek ar
ról, hogy félgyarm ati m últjában mennyit nélkülözött a népük, de a legkese
rűbben arról beszéltek, hogy nagyvárosaikban voltak helyek, ahol ez volt a 
felírás: „Kínaiaknak és kutyáknak tilos a bem enet.” Ting püspök egy elmúlt 
karácsonyon otthonom karácsonyfája alatt, szentestén fe jte tte  ki — miköz- 
ban lemezjátszómon a nankingi teológusok énekkarának szép hanglemeze 
szólt —, m it jelentett a kínaiak számára ez a törekvés, am it ő angolul úgy 
fejezett ki, hogy uprooting, gyökértelenítés. Az volt a tapasztalati közvéle
mény, hogy ha a keresztény egyház megnyert egy kínait, a kínai haza elve
szített egy kínait. Ismétlem: meggyőződésem szerint a felszabadító mozgal
m akat elsősorban nem a nyom or jogos igénye mozgatta, hanem  az emberi 
személyiség megalázottsága, az emberség sérelme. M ahatm a Gandhi mondta 
egyszer, hogy az ő népe inkább szalmát eszik, csak szabad lehessen. Algé
riának — legalábbis egyelőre — gazdaságilag nehezebb a helyzete, de bi
zonnyal nem  volna hajlandó visszatérni a francia „húsosfazék”-hoz, ha lehe
te tt azt a fazekat gazdaságilag egyáltalán húsosnak nevezni.

Mármost az evangéliumból a gyarmatok keresztényein keresztül kétség
telenül a személyiséget, emberi méltóságot, tehát közvetve a szabadságvá
gyat élesztő hatások ju to ttak  a gyarmatok népeibe. Az európai Afrika-va
dász ugyancsak elcsodálkozott, m ikor nagyon megbízható mászai fegyverhor
dozója egy oroszlánlesen csendesen, de öntudatosan rácitálta az újszövetségi 
igét arról, hogy Isten a fehér és fekete em bert egy vérből terem tette. Ez a 
halk m ondat egy néger a jkán  m ár a gyarm ati rendszert döngette.

Sun Yat-szen, Kína Kossuth Lajosa, ez az embernek, orvosnak, politikus
nak, kereszténynek egyaránt nagy kínai, ilyen értelem ben m ondotta: „Kínát 
az evangélium ébresztette fel.” Raja-obelina, madagaszkári közéleti szemé
lyiség is ilyen értelemben jelentette ki, hogy „M adagaszkár 19. századi tö r
ténetét lehetetlen megírni a Biblia nélkül”.

Gandhiról, aki alapjában rázta  meg Indiában a b rit gyarm ati hatalm at, 
ilyeneket jegyzett fel az életrajzíró: „Hatalmas tömeg várja  egy állomáson 
Gandhi érkezését. Berobog a vonat, és mindenki hallani akarja  a legendás
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vezetőt. Ő előlép, csendesen kivesz zsebéből egy Űgyszövetséget, és felol
vassa belőle a Hegyi beszéd bevezető sorait. S u tána csak ennyit mond: Ez 
az én üzenetem, cselekedjetek e szerint.”

Most néhány személyes élmény. Angliában együtt voltam indiai keresztény 
diákokkal. Tüzes elszántsággal beszéltek hazájuk felszabadításáról. Ugyanott 
összebarátkoztam egy abesszin evangélikus fiúval, Emanuel Szilaszié volt a 
neve. Komoly hívő volt, de m intha parazsat szórt volna a szája, m ikor az 
olaszokról beszélt. A harmincas évek közepén hosszabb ideig tolmácsa vol
tam  John Nelson Christananda indiai evangélikus lelkésznek. Nagyon sze
re tte  Gandhit, és N ehrut a jövő em bereként emlegette. Egy m ondata így 
hangzott: „Teszünk róla, hogy több angol k irály t ne koronázzanak India csá
szárává.” Tettek róla. — Dr. Toyohiko Kagawa, akinek több személyes leve
lét őrzöm, egy stockholmi együttlétünkön elmondta, hogyan börtönözték be, 
m ert szót emelt a japán militarizmus ellen. Kagawa, akinél világméretben 
nagyobb szabású keresztény egyénisége nem  igen volt a világnak, az utolsó 
ötven évben, tengernyi szenvedés közepette haláláig tudatosan vállalta a „vég
telen irgalm ú Krisztus pacifizmusát” — ahogy nevezte. — A Lutheránus Vi
lágszövetség legutóbbi, minneapolisi világgyűlésén valam ennyiünknek fe ltűn
hetett, hogy színes testvéreink milyen élesen nyilatkoztak ázsiai és afrikai 
vonatkozású kérdésekben. Szavukban vád volt és felelősségre indítás. — Kí
nában az egyik legmélyebb benyomásunk az volt, ahogyan az egyházak egy
értelm űen lelkes hozzáállással viszonyultak a szocialista forradalom  nagy 
célkitűzéseihez. — A neves kínai egyházi vezető, Wu Yao-csu professzor kül
dött nekem egy füzetet a kínai kereszténység életéről. Ebben olvastam, hogy 
van K ínában egy kis község, „Evangélium -falu” a neve. A falu egész lakos
sága keresztény, szinte minden este istentiszteletet tartanak, ugyanakkor sorra 
kapják az állami kitüntetéseket nagyszerű termelő m unkájukért. — Nkrum ah 
ghanai elnök nemrégiben igen elismerően nyilatkozott országa keresztényei
ről. — Még csak egyet. A felszabadult, volt gyarmatok között több is van 
olyan, amelynek első, anyanyelven nyom tatott könyve a Biblia. Azon tanul
tak meg olvasni. Az ez év őszén szabaddá le tt Uganda nyelvén az „okusoma” 
szó azt is jelenti, hogy „olvasni”, s egyúttal azt is, hogy „istentiszteleten részt 
venni”.

Valóban úgy van, ahogy a libanoni diplomata mondta: Krisztus m unkál
kodik olyan utakon, amelyek m eghaladják képzeletünket.

Egyébként szomorúan is, meg örvendetesen is érdekes, hogy Ázsiában is, 
A frikában is Jézus személyét elválasztják a kereszténységtől. Gandhi nem 
volt keresztény, de Jézust nagyon szerette. Indiában, ha valakire azt m ond
ták, hogy „keresztény”, az sértésnek számított, de ha azt mondták, „krisz
tusi”, az megtiszteltetés volt. K ínában a „keresztények”-e t az imperializmus 
ágenseinek tekintették, ma Krisztus-hívőknek nevezik őket. S hadd olvassam 
el egy bengál költő karácsonyi versének részletét:

„Krisztus, te nagy, születésednek áldott napján mi, akik nem vagyunk ke
resztények, m eghajtjuk fejünket előtted. Szeretünk és imádunk, mi, akik 
nem  vagyunk keresztények, m ert Ázsiával a vérség szálai kötnek össze téged.

Mi, egy nagy ország gyenge emberei, reászegeztettünk a szolgaság kereszt
jére. Némán tekintünk fel hozzád, tele fájdalomm al és sebekkel, valahány
szor megújul a kín. Az idegen uralkodó felettünk a töviskoszorú, és a saját 
kasztrendszerünk a szögekkel kivert ágy, amelyen fekszünk.

A világ megdöbbenve áll meg Európa területéhsége előtt. A Mammonnal
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karjaiban, szentségtelen ujjongással táncol az imperializmus. Európa sivár 
otthonait körülzajongja, s o tt ta rtja  orgiáit a három szörny: a háború, a ha
talom szenvedélye és a kapzsiság.

Nincs hely ott Európában a Te számodra. Távozz el onnét, Űr Krisztus, 
jöjj ide! Végy lakozást Ázsiában — Buddha, Kabir és Nanak országában. Ha 
téged látunk, bánatteli szívünk megszabadul terhétől. Ó, szeretet tanítója, 
jöjj alá a mi szívünkbe, és taníts meg m inket arra, hogy megérezzük mások 
szenvedését, hogy m indeneket átfogó szeretettel szolgáljunk a poklosoknak 
és a páriáknak.”

Összefoglalás

A londoni W estminster-templom padozatában olvastam a következő szöve
get: „Szerető kezek hozták haza szárazon és vizen át, és itt nyugszik Living
stone Dávid . . .  ki életéből 30 évet töltött Afrikában azért, hogy evangéliumot 
hirdessen a bennszülötteknek, és kiirtsa a pusztító rabszolga-kereskedel
m et ..

Ezt a hevenyészett írásom at egy kicsit Livingstone emlékének szánom, 
m ert 1963. március 13-án lesz 150 éve, hogy született, s 1963. m ájus 1-jén lesz 
90 éve, hogy Ulalában éjszaka, imádság térdelő helyzetében meghalt. Hűsé
ges néger barátai kívánsága szerint szívét A frikában tem ették el, testét pe
dig valóban „szárazon és vizen á t” szülőföldjére szállították. Ahogy Pál zsi
dónak zsidó, görögnek görög tudott lenni szeretetből, úgy tudott Livingstone 
néger lenni a négernek. A szimpatizáns, azaz: együtt szenvedő szeretet azo
nosulásának említésre méltó, ritka esete.

Örülünk annak, hogy az Egyházak Világtanácsa és a Lutheránus Világ- 
szövetség az utóbbi időben pozitív nyilatkozatokat te tt a gyarmatfelszaba
dulás kérdésében. De mindennél jobban örülünk annak, hogy a gyarmatok 
keresztényeinek a felszabadulás nagy ügyéhez pozitívan viszonyuló m agatar
tásáról számolhattunk be, ha rapszodikus hézagossággal is. Ezek a színes 
testvéreink úgy tudnak keresztények lenni, hogy hazájukhoz is hívek ma
radnak, s úgy tudják szeretni hazájukat, hogy közben megbecsülik keresztény 
örökségüket is. Ezzel m egm entették a becsületes hitelét annak, am it Isten a 
misszióban valóban áldásul adott.

Őszintén kívánjuk, hogy a gyarm ati sorból sorra felszabaduló ázsiai és af
rikai országok keresztényei népükkel való minél igazibb azonosulásban szol
gálhassanak az evangélium értékeivel hazájuk javára.

1962
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Körülírás

Tudom, teljesen lehetetlen,
hogy Téged bármihez hasonlítsalak,
csak dadogna Rólad minden hasonlat.
Mégis, néha elképzelem,

hogy óriás csodavirág vagy, 
és illatod szétárad a Mindenségben, 
melynek ott tündökölsz a közepében, 
s én, parányi méhecskéd, csak,

ki messziről fényéveket repültem, 
m ert illatod, a Szeretet rámszakadott, 
csillagképeiden időzni sem hagyott, 
bár káprázva ám ultam  műveiden.

Azt hittem, el sohasem érlek, 
de ahogy közeledtem, vonzásod egyre nőtt, 
s hogy visszanézve ne vágyjak tér-időt: 
fénycsapdába ejte tt ragyogásod, lényed.

Különös vagy. Most így, közeledve 
fékezted röptöm, tartod a távolságot.
Isteni taktika: hogy rejtse vonzásod, 
alázatra tanít, s türelemre.

Ott tartasz lá thatatlan  szálakon.
S ha félve-ujjongva körbe röpködlek, 
és szárnyam lankad, hagyod, hogy m egpihenjek, 
Feléd suhanó fehér vágyakon.



Éjszaka
Elnyújtózik az Éj a tájon. Sóhaja 
elfújja a nappal lárm áját.
Csak alvó m adarak apró nesze 
moccan a lombok között.

Lelassul minden mozgás. Az ú t fölött 
opálos párák kúsznak, 
foszlányaik fennakadnak 
egy-egy ágon.

A levegő lusta hullámain 
petúniák illata árad; 
a szirmok pillangólétre vágyva 
megrebbennek álmukban.

A Hold magasról néz le a kertre, 
sugára átszivárog a lombokon, 
és felvillan a vízcseppeken, miket 
otthagyott az esti zápor.

Éjfél van. A bozót árnyai 
nesztelen dőlnek az útra.
A csend íve feszül a Tej útra.

Gy. Szabó Bélának
M ert te meghallgattad,
hát neked susogta titkait a fenyves.
Neked kacagtak az Aranyos gyöngyöző fodrai, 
s a mókusok a vörösfenyőn.
Neked csobogott minden kis vízesés, 
és ívelt előttük a szivárvány.
A hegyoldalakról feléd kúszott le minden illa t: 
sudár fák és apró növénykék halk üdvözlete.
A te gyönyörűségedre viliódzott 
a lemenő Nap a Szamos tükrén, 
és a színes szitakötők neked táncoltak 
a patakok kövei felett.
Kezed a la tt minden megszelídült: 
a szakadék, a sziklacsúcs, a vihar — 
és közeledben még a viharvert ember is.
Vésőd elől m enekült minden szörny és árny, 
még a tisztátalan gondolat is.
És ami alá ja  simult: 
az élet meghittsége, 
az ősidők óta csendülő dal, 
és a sok-sok fény. A művész grafikája
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Kortárs teológusok: Odo Casel

A misztérium teológiája

Odo Casel Maria-Laach-i bencés szerzetes nevét nálunk, M agyarországon ke
vesen ismerik. Ám ha figyelembe vesszük a liturgia történetének és teoló
giájának területén végzett úttörő munkásságát, akkor L. Beauduinnel, I. Her- 
wegennel és R. Guardinivel együtt azok közé a nagy, in tu itív  teológusok 
közé kell sorolnunk őt, akiknek elévülhetetlen szellemi és lelki hatásuk volt 
a II. Vatikáni Zsinatot előkészítő ún. „új” teológiára.

Odo (Johannes) Casel Koblenz-Lützel-ben született, 1886-ban. Andernach- 
ban érettségizett, majd 1905-ben belépett a M aria-Laach-i bencés apátságba, 
Rómában a Szent Anzelm egyetemen folytatott teológiai tanulm ányokat. 
Teológiai disszertációját a II. században élt Szent Jusztinosznak az eucharisz- 
tiára  vonatkozó tanításáról írta. Szent Jusztinosz, aki csodálattal és borzadva 
említi, hogy a pogány misztériumok mennyire hasonlítanak a keresztényeké
hez, Casel figyelmét az antik  misztériumok felé terelte. A teológiai stúdiu
mok után a bonni egyetemen klasszika-filológiát is tanu lt és az ókori vallás- 
történet köréből doktorátust szerzett. Doktori dolgozata „De philosophorum 
Graecorum silentio mystico” (A görög bölcselők misztikus csendje) címmel 
1919-ben jelent meg. E két tanulm ányával voltaképp m ár lerakta annak a 
teológiának az alapját, am elyre később szívós m unkával felépítette a liturgia 
m isztérium ának elméletét. Mivel a skolasztika helyett a szentatyák kifejezé
seit használta, ezért kortársai közül sokan ellenszenvvel fogadták újszerű, 
ugyanakkor ősi gondolkodás- és szemléletmódját. A viták hevében 'kiérleli 
tanának legjobb és legnépszerűbb, minden polemikus hangot kerülő össze
foglalását „Das christliche K ultm ysterium ” (A keresztény kultuszmisztérium) 
című könyvében adta közre 1932-ben. E könyve negyedszer, bővített form á
ban a II. Vatikáni Zsinat előestéjén, 1960-ban látott napvilágot egykori ta
nítványának és rendtársának, Burkhard Neunheusernek gondozásában. Most, 
am ikor Casel m isztérium-elméletének főbb vonásait igyekszünk ismertetni, 
akkor az utóbbi kiadásra hagyatkozunk.

A  misztérium hármas jelentése

Bevezető tanulm ányának, „Die Wende zum M ysterium ” (Misztérium a kor
fordulón) végén összegző erővel állapítja meg: „Háromszoros és mégis egy
szeres az isteni misztérium értelme.
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M isztérium először az Isten önmagában véve. Isten m int végtelen Távol, a 
Szent, a Megközelíthetetlen, akihez ember nem közelíthet, m ert akkor meg 
kell halnia; akihez hasonlítva m inden tisztátalan, ahogy a próféta mondja: 
»Tisztátalan ajkú em ber vagyok és tisztátalan ajkú nép közepette lakom; és 
láttam  a Királyt, a Seregek U rát saját szememmel« (Ézs 6,5). És ez a minde- 
nekfölött Szent leleplezi önmaga misztériumát, leereszkedik a terem tm ény
hez, és kinyilatkoztatja m agát neki, de ismét misztériumban, azaz kegyből 
fakadó kinyilatkoztatással az általa kiválasztott alázatosak és tiszta szívűek 
előtt, nem pedig a büszkéknek és öntudatosoknak. így kinyilatkoztatása is 
m isztérium marad, m ert nem áll nyitva a pogány világ számára, az előtt 
elrejti és csak a hívőknek, a kiválasztottaknak m utatja  meg.

Isten lényege tehát messze a világ fölé emelkedik fönségben és mégis ke
gyesen benne lakik a terem tm ényben, az emberiségben; transzcendens és 
immanens egyszerre; meghalad m inden terem tm ényt lényege szerint és á t
hat m indent m indenütt — jelenvalóságával és mindenhatóságával.

Már az antik világ is sejtette homályosan ezt a misztériumot. Tudott va
lamit arról, hogy m inden földi csak a földöntúli dicsőség visszfénye és ered
ménye. A m isztériumnak ebből a megérzéséből fakadtak a sum érok és ba
bilóniaiak zikkuratjai, az egyiptomiak örökkévalóságot lehelő szfinkszjei és 
piramisai. Erről beszél a platóni mély eszmélkedés Görögországban, hozzá 
akarnak a görög és hellenista kor misztérium kultuszai elvezetni. M indenütt 
vágyódás, hogy az eget lehozzák a földre, az em bert közelítsék az Istenhez.

A zsidóknál maga Isten erősítette meg ezt a vágyat azáltal, hogy kinyilat
koztatta m agát nekik. Igaz, a törvény éles határt vont Isten és em ber közé. 
Olyan volt, m int a korlát a szent hegy körül, ahol részletesebb képekben 
beszéltek az elközelgő istenországáról, ahol Isten m ajd népe között fog lakni, 
és lelke m ajd áthat minden testet.

Beteljesedett, túláradóan beteljesedett minden vágy, minden ígéret, ami
kor Isten testben eljött. Itt a misztérium  szó újabb, mélyebb értelm et nyer.

Szent Pál számára a misztérium Isten csodálatos kinyilvánulása Krisztus
ban. Isten, akit örök hallgatás takar, »aki megközelíthetetlen fényben lakik, 
akit egy em ber sem láto tt és nem is láthat« (lTim 6,16), testben m egnyilat
kozott; a Logosz, az ő Fia em berré le tt és az Atya iránti szeretetét a keresz
ten az emberek számára felfoghatatlan módon megm utatta. »Az Isten az
zal bizonyította hozzánk való szeretetét, hogy am ikor még bűnösök voltunk, 
Krisztus m eghalt értünk« (Róm 5,8). Szent János ugyanezt m ondja más sza
vakkal: »Istent soha senki nem lá tta ; az egyszülött Fiú, aki az A tya kebelén 
van, ő jelentette ki« (Jn 1,18). Az em berré le tt és m egfeszített Istenfiában 
látjuk azt az isteni misztériumot, amely az aiónok (korszakok) óta el volt 
rejtve, most azonban Krisztus által kinyilvánult az Ekklesia előtt (vö. Ef 3,8k).

Krisztus személyes misztérium, m ert hiszen ő a lá thatatlan  istenséget em
beri testben nyilvánította ki. Az ő megalázott életének cselekedetei, elsősor
ban áldozati kereszthalála, mind misztériumok, m ert Isten nyilvánul meg 
bennük minden emberi m értéket meghaladó módon. De m indenekelőtt misz
térium  föltámadása és fölmagasztalása, m ert ezekben az isteni dicsőség nyil
vánul meg az ember-Jézuson, éspedig olyan formában, amely a világ szá
m ára elrejte tt, de a hívők számára hozzáférhető. Ezt a ’m ysteria C hristi’-t 
hirdetik a Ekklesia apostolai és az Ekklesia továbbadja azt m inden nemze
déknek. De ahogy az üdvösségterv elsősorban nemcsak tan, hanem  Krisztus 
üdvtette, úgy az Egyház is nemcsak szóval, hanem szent cselekménnyel is
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vezeti az emberiséget az üdvösségre. A h it és a misztériumok által él Krisz
tus az Egyházban.

Itt kapja a misztérium harm adik jelentését, amely azonban a másik kettő
vel — és ezek ismét egyek — a legszorosabban összefügg. Amióta Krisztus 
nincs látható módon közöttünk, azóta, am int Szent Leó m ondja: »ami az Űr- 
ban látható volt, a misztériumokba m ent át« (Sermo 74. 2. PL 54.398). Szemé
lyét, üdvtetteit, kegyelemműködését m egtaláljuk a kultuszmisztériumokban, 
ahogy Szent Ambrus m ondja: »Megtalállak téged misztériumaidban« (Apo
logia prophetae David 58. PL 14.916).”1

Krisztus és kultusz-misztérium

Az imént idézett gondolatok fényében érthetővé válik: Casel ma is megszív
lelendő szavakkal írja körül a kereszténység lényegét „Die Stellung des Kul
tusm ysteriums im C hristentum ” (A kultuszm isztérium  helye a keresztény
ségben) című tanulm ányában. Majd ezt követően fejtegetéseiben a Krisztus
misztérium és a kultusz-m isztérium  bensőséges („misztikus”, misztérium jel
legű) kapcsolatát elemzi.

„A kereszténység tehát teljes, eredeti értelemben, m int »Istennek« vagy 
»Krisztusnak evangéliuma« nem  valami vallásos hátterű  világnézet, de nem 
is csupán valam i vallási vagy teológiai tanrendszer vagy egy erkölcsi tör
vénygyűjtemény, hanem szentpáli értelem ben vett »misztérium«, azaz Isten 
kinyilvánulása az emberek előtt istenemberi cselekedetek által. Tele van ez 
a misztérium élettel és erővel, s a kinyilatkoztatás és kegyelemdöfés által 
lehetővé teszi, hogy az em ber Istenhez jusson, hogy a megváltott Egyház be
jusson az örök Atyához a teljes önátadás áldozata és az abból fakadó meg
dicsőülés által. A keresztény vallás középpontjában az áldozat áll és az abból 
fakadó megszentelődés: az Istenem ber áldozata a kereszthalálban és feltá
m adása a dicsőségre — az Egyház áldozata a m egfeszített Istenem berrel kap
csolatban és az ő erejével és az abból fakadó, Istennel való egyesülése és 
megistenülése.

Ez a két áldozat egybefonódik, sőt lényegében egy, m ert az Egyház mint 
az új paradicsom asszonya, m int Krisztus jegyese vőlegénye erejével hat és 
áldoz. A történeti Krisztus a kereszten egyedül m utatta  be áldozatát, a pneu
m atikusan Felmagasztalt az Egyházzal együtt m utatja be az áldozatot, akit 
oldala vérével m egtisztított, és ezáltal m agának eljegyzett. Nem m intha a 
pneum atikus Ür az Egyházzal egy új áldozatot m utatna be: hiszen egyetlen 
áldozatával elérte az áldozat célját és m ert m int megdicsőült áldozati ado
m ány örökké az Atya jobbján ül. De m ert még a végérvényesen be nem fe
jezett Egyházat is belevonja áldozatába; Krisztus őérte áldozta fel m agát, s 
m ert ő is aktív  részt vesz Krisztus áldozatában, magáévá teszi Krisztus ál
dozatát, s ezáltal Krisztussal együtt a világból felemelkedik az Atyához és 
megdicsőül. Így lesz Krisztus »testének megváltója« és az »Ekklesia feje« 
(Ef 5,22k); Isten m egtette őt »-mindenek felett az Ekklesia fejévé, mely neki 
teste« (Ef 1 ,22 )...

Hogyan jön létre ez a részesedés? Hogyan lesz valaki Krisztus tagjává? 
Végeredményben ez a részesedés Isten kegyelmének, az örökké előrerende- 
lésnek a műve. Ezen a kegyelmen alapszik az üdv útjának  kezdete: a hit. De 
a h it még nem adja meg a maga teljességében a belekapcsolódást Krisztus



SULYOK ELEMÉR: A MISZTÉRIUM TEOLÓGIÁJA 39

misztikus testébe; ezt csak a keresztség szentségének misztériuma szerzi meg. 
Itt találkozunk először a kultuszmisztériummal.

Krisztus szenvedése által emberségét tekintve is Pneum ává lett, azaz meg- 
dicsőült Kyriosszá, főpappá, a Pneum a kiárasztójává és ezáltal Egyháza fe
jévé. A szenvedés által »megszentelődött« (Jn 17,19), »-megdicsőült« (Jn 7,39; 
12,23; vő. 12,28); mivel most letette a földi testével önként felvett »bűnt«, ő, 
ki értünk »bűnné lett«, amennyiben a bűn terhé t a fen t em lített értelemben 
viselte. Az üdvnek ezt az ú tjá t nekünk is be kell járnunk, de Krisztusban, 
ö  a mi tökéletes mintánk, de nemcsak erkölcsi, morális értelemben, hanem 
olyan modellünk, akihez nekünk mindenben  hasonlóvá kell válnunk, létezé
sében is, amennyiben az terem tm ény számára lehetséges. De ezt önm agunk
tól m egtenni nem tudjuk, hanem csak a Megváltó által. Ezért Krisztus meg
váltásának valósággá kell válnia . . .

Erre adta az Űr a kultusz misztériumait, azaz azokat a szent cselekménye
ket, amelyeket mi véghezviszünk, de amelyeket egyszersm ind. . .  az Űr is 
végbevisz rajtunk. Ezek által a cselekmények által lesz lehetségessé, hogy mi 
is legintenzívebb módon részesülhessünk az Űr üdvtetteiben . . .

A Krisztus-misztérium tehát, amely az Űrön teljes történeti igazságban 
m ent végbe, bennünk csak képletesen, szimbolikus módon van meg, de ez 
nem tisztán külső kép, hanem  telve van az új élettel, m elyet Krisztus ad ne
künk. Ezt a Krisztus életében való sajátságos részesedést, amely részint szim
bolikus, részint valóságos, az atyák »misztikus«-nak nevezik. Ez valam i köz
bülső dolog a csupán külső kép és a tiszta valóság között.

Rövid fejtegetésünk azt akarta  bem utatni, hogy a kultuszm isztérium  nél
kül nem állhat fönn az evangélium vallása. Az Újszövetség vallásossága, az 
Egyház istentisztelete. Ha a liturgiát igazi, ősi értelm ében fogjuk fel, nem 
pedig terjedelmes, esztetizáló ritualizm usnak, sem pedig díszes, kiszám ított 
látványosságnak, hanem az újszövetségi Krisztus-misztérium megvalósításá
nak az egész Egyházban évszázadokon keresztül annak megszentelésére és 
megdicsőítésére, akkor a m isztérium -liturgia a keresztény vallás központi és 
lényegileg szükségképpeni tevékenysége.”2

A misztérium mint kultusztípus

„Az újszövetségi Szentírás m egtanított m inket arra, hogy a kereszténység a 
»Krisztusról szóló Evangélium« misztériuma. Ez a m isztérium m agába fog
lalja a megtestesülést, mellyel a láthatatlan  Isten látható form ában m egje
lent közöttünk, és a kereszten végbevitt m egváltásban és a feltám adásban 
éri el tetőpontját, mely által az Űr kinyilvánította dicsőségét, természetesen 
egyelőre nem  az egész világ előtt, hanem csak »az Istentől előrerendelt ta 
núk előtt« (ApCsel 10,40k.), és általuk az Ekklesia előtt. M ajd csak az idők 
végén az Ű r nyilvános paruziája által fejeződik be az isteni üdvterv. A köz
beeső időben az Egyház hitben és Krisztus m isztériumaiban él. Ezek a kul
tuszmisztériumok a Krisztus-misztériumok kihatásai és alkalmazásai. Isten, 
ki m agát az ember-Krisztusban kinyilvánította, annak megdicsőülése u tán  is, 
sőt csak most igazában, a Krisztus-főpap által működik a földön ésped ig . . .  
a kultuszmisztérium által, mely nem más, m int a földön továbbható Isten
ember. így ez is magán viseli annak kettős jellegét: a hatékony isteni fel
ségét és anyagi, a földről vett szimbólumok ala tt rejlő e lre jte ttség é t. . .
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A kultuszmisztérium szükségessége ezért itt egy új m egvilágítást nyer, 
mégpedig az Egyház oldaláról. Mint az új, a pneum atikus Ádám asszonya, ő 
a befogadó, de m int a hozzá hasonló segítőtárs (Tér 2,28), műveiben vele 
együtt működik, aki am it kapott, szeretettel gondozza, ápolja, és szeretettjé
nek visszaadja. Semmije sincs az Ekklesiának saját magából, m ert: »Mid van 
neked, am it nem kaptál?« (lK or 4 ,7 ) .. .

Krisztus minden időkre m utatta  be áldozatát; »Egy áldozattal m indörökre 
tökéletessé te tte  azokat, akik meg akarnak szentelődni« (Zsid 10,14), és »már 
nincs többé áldozat a bűnökért« (Zsid 10,26). Az Újszövetség egyre a rra  ta 
nít, hogy Krisztussal m egvalósult az isteni üdvterv, és az új aión elkövetke
zett (vö. pl. Zsid 1,2; 9,26; lP t  1,20). U tána m ár nem jöhet új birodalom, új 
áldozat, új megszentelődés. Az ő áldozata a világ esti áldozata volt, és föl- 
tám adása az új, örök reggel hasadása. (Ez a misztikus jelentése az utolsó va
csorának, Krisztus esti halálának és hajnali föltámadásának). És mégis, az 
Egyház áldozattal is ki akarja  fejezni szeretetét, nemcsak a szerető önátadás
ban az Atyának, hanem m ár földi zarándoklásában is, egy m indenkitől lát
ható szimbólumban, ö , az Egyház is akar valam it tenni, nem csak kapni, 
befogadni. Erre szolgálnak a misztériumok, amelyek az övéi és amelyekbe 
szeretete kifejezését belehelyezheti; hiszen a misztériumok elemei, szimbó
lumai a földből származnak . . .  ahogy az ő szavai az emberi nyelv szavai; 
az ő cselekedetei emberi cselekedetek; ezeket a m isztérium okat a saját ere
jéből mindig ú jra  megülheti, . . .  körülveheti őket m inden szépséggel és m e
legséggel, és így szeretetének beszédes jelképeivé teheti őket.

Így egyre jobban felism erhetjük a misztériumnak, m int kultuszform ának 
feltétlen szükségességét, azaz olyan kultuszfajtáét, am elyet egyedül a »misz
térium « szóval és fogalommal jelölhetünk, az Újszövetség Egyházának isten- 
tiszteletét, amely nemcsak külső kultusz — amellyel egy látható közösség 
Istennek tartozó szolgálatának kifejezést ad —, hanem elsősorban a legben
sőbb és leglényegesebb önátadás Istennek, hiszen ez a végső célja minden 
keresztény kultusznak. M ert az Újszövetségben Isten m int Szeretet nyilvá
níto tta ki m agát és terem tm ényei részéről nemcsak tiszteletet, hanem szere- 
te te t is kíván. Ezért az újszövetségi kultusz igazi lényege: Krisztus-misztika, 
azaz az Egyháznak m int Krisztus testének vagy jegyesének fizikai misztikus 
eggyé-levése a megdicsőült Istenemberrel, aki ö t  a Szentháromság egységé
hez vezeti »hogy Isten legyen minden, mindenben« (lK or 15,18).”3

Casel misztérium-elméletének hatása

E tanulm ány keretében tán  a m egengedettnél és a kelleténél többet idéz
tünk Odo Casel tanulm ányaiból, de m entségünkre szolgáljon, hogy eleddig 
írásai, sajnálatos módon, nem jelentek meg m agyar nyelven. Ám Odo Casel 
teológiai portréjának megrajzolása — úgy gondoljuk —, nem m erülhet ki 
megfogalmazott felismeréseinek puszta átültetésében, hanem  igényli e kiváló 
teológus utókorra gyakorolt hatásának számbavételét is. Jelentőségét mi sem 
jellemzi jobban, m int az, hogy m ár 1946-ban, a II. világháború tragédiája 
után a M aastrichtban ta rto tt nemzetközi liturgikus konferencia az ő misz
tériumelméletével foglalkozott. Az akkortá jt még vegyes érzelmekkel foga
dott tanát a párizsi P. Duployé domonkos találóan fogalmazta meg, am ikor a 
M aria-Laach-i szerzetes misztérium elm életét a „mélyéges rokonszenv és vi
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szonylagos bizalmatlanság” (Sympathie profonde et méfiance relative) sza
vaival jellemezte.

Evek m últával azonban m indinkább tisztázódott, hogy Casel teológiai kulcs- 
fogalma, a misztérium nagyon alkalmas és helyénvaló a keresztény liturgia 
megközelítésében. A misztérium ugyanis, am int erről Casel is írt: egy érzé
kelhető jel, mely isteni rendelésre megjeleníti az isteni valóságot, Krisztus 
m indnyájunkat megváltó művét, és ezzel lehetővé teszi, hogy mi is aktíve 
részt vegyünk benne, kereszténységünk forrását és lelkiségünk karakterét 
benne lássuk, belőle merítsük.

A misztérium tehát fátyol és valóság, jelölő és jelölt, kinyilatkoztatás és 
elrejtőzés. Ennélfogva „arréton, ineffabile, kim ondhatatlan, nemcsak a szó 
eredeti értelmében, amely szerint nem szabad kimondani, hanem abban az 
értelem ben is, hogy nem  lehet szavakkal kimeríteni. Ezért semmiféle beszéd 
nem lesz kielégítő erről a témáról. De m ert kim ondhatatlan, ezért még min
dig m arad lehetőség arra , hogy valamit m ondjunk róla.”4

E szavakkal kifejezett teológiai „ars poétikája” Nemes Nagy Ágnes szavait 
ju tta tja  eszünkbe: „Ne mondd soha a m ondhatatlant, mondd a nehezen 
m ondhatók” Nos, Casel a kim ondhatatlant ostromolta, de sohasem a „mond- 
hatatlan”-t mondta, hanem  azt a „valami”-t, ami még mindig megmarad 
mondhatónak. Tudta, am it a m odem  herm eneutika intuitív megsejtője, Kosz
tolányi Dezső így foglalt szavakba: a remekmű „ . . .  többet fejez ki hallgatásá
val, m int szövegével”. Casel azt is m egsejtette, am it H.-G. Gadamer jóval 
később így vet föl: „végső soron mi a nyelviség: híd vagy korlát. Híd-e, 
amely révén valaki másokkal kommunikál s a másság sodró folyama fölött 
önazonosságokat épít, vagy korlát, amely h a tá rt szab saját önfeláldozásunk
nak és elzár m inket a lehetőségtől, hogy m agunkat kifejezzük és közöljük.”5

Továbbá Casel misztériumfogalma arra  is alkalmas, hogy magába gyűjtse 
az általános em berit, s Istenhez emelje azt. E rről Casel így ír: „Általában 
m egállapíthatjuk, hogy a kereszténység m int az emberiség vallásos vágyá
nak beteljesedése, m int a »katolikus«, azaz általános vallása az emberiség
nek, szuverén szabadsággal igénybe vesz m indent, am it az emberiség a val
lásos formák területén valaha is csak valóban értékeset alkotott. Ha az Egy
ház aggódva elzárkózna a környező világtól, akkor nem volna m ár többé 
katolikus Egyház, hanem  csak egy szekta. De ő m indent felvett magába, és 
így m indent átalakíto tt; olvasztótégelyében m egtisztított m indent a tú l em
beritől, és csak a tiszta aranyat hagyta meg.”6

Meghökkentő tudom ásul venni, hogy e gondolatok papírra vetésével együtt 
a biblikusok hasonló felismerésre jutottak. Jeleníts István  a zsoltárokkal 
kapcsolatban így ír  erről: „Az igazi imádság, az Istennek tetsző istentiszte
l e t . . .  nem lebeghet kényesen a hétköznapok, életünk »pogány« vagy pro
fán mélysége fölött, inkább beléjük ereszti gyökerét. Ezekből a »pogány« 
vagy profán mélységekből nő ki az Egyház litu rg iá ja is — történeti és lélek
tani értelem ben egyaránt —, hiszen épp ezeket akarja Krisztus Istenhez 
emelni.”7

Casel felfogásában a legtágabb szóhasználatban mindaz misztérium, amely 
látható valóságban előmozdítja Isten és az em ber nem látható  egységét. Je 
lek, amelyekben Isten találkozik az emberrel, és az ember Istennel. Jelek, 
amelyek titokzatos és re jte tt módon „elhozzák” Istent az emberhez, és „el
vezetik” az em bert Istenhez. Az ember ugyanis, aki bizonyos értelemben 
maga is „m isztérium ”, igényli a láthatatlan szent valóság valamilyen fa jta
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külső kifejezését, megjelenítését. Szüksége van arra, hogy a term észetfeletti
vel m eghatározott helyen, m eghatározott időben találkozzék. Csak így, az 
érzékelhető jelben tudja szemlélni a nem érzékelhető jelzettet.

Odo Casel misztériumelmélete olyan protestáns teológusok rokonszenvétől 
is kísérve, m int W. Stählin, P. Brunner, T. F. Torrance, W. Marxen, R. Stählin  
jó gyümölcsöt hozott. Bizonyságul csak a Liturgikus Konstitúció 7. artikulu- 
sát kell elolvasni: „ ...K risz tu s  mindig jelen van Egyházában, de kiváltkép
pen a liturgikus cselekményekben. Jelen van a szentmisében, a pap szemé
lyében, m ert »az áldozatot ugyanaz m utatja be most a papok szolgálata ál
tal, m int aki a kereszten önmagát feláldozta«. És kiváltképp jelen van az 
eukarisztikus »színek« alatt. Jelen van erejével a szentségekben, így bárki 
is keresztel, m aga Krisztus az, aki keresztel. Jelen van igéje által, minthogy 
ő maga szól hozzánk, am ikor az Egyházban a Szentírást olvassák. Végül je
len van, am ikor könyörög és zsoltárt zeng az Egyház, hiszen m egígérte: 
»Ahoi ketten vagy hárm an összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük« 
(Mt 18,20).”

Odo Casel nem érhette meg életművének elismerését. Ugyanakkor azonban 
m egadatott neki az a kegyelem, hogy halála (1948) a szent húsvéti vigilia 
ünneplése közben az „Exultet” (húsvéti örömének) u tán  következhetett be. 
A húsvét ünneplését még a földön kezdte el, de m ár az örökkévalóságban fe
jezte be. Az élet út, átmenet, transitus. Boldog ember, akit az Űr a rra  mél
tat, hogy az egyszeri és örök húsvéti transitusának lehet útitársa. Kell-e en
nél több? A több csak kevesebb volna.
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A műmelléklet harmadik oldalának szövegében az utolsó sorban helyesen: Chagall



VEÖREÖS IMRE

A ndorka R udolf köszöntése

Ezek a sorok túlnőnek azon a kereten, amely az indítékot adta: A ndorka Ru
dolf, a Diakonia szerkesztőbizottsági tagja hatvanéves, s ez év tavaszán ta r
to tta  meg akadémiai székfoglalóját. A lakja például szolgálhat a XX. század 
második felének hazai küzdelmes évtizedeiben egy evangélikus értelmiségi 
nem zetet és egyházat egyaránt szolgáló magatartásához. Ügy adódott, hogy 
ugyanebben a számunkban a század második harm adával foglalkozó egyház
történeti sorozatunkban Mády Zoltánról emlékezünk meg, akit abból a nem
zedékből egyházunk legkülönb „világijának:” tarthatunk. A példaadó szemé
lyiségek találkozása a rohanó időn át elgondolkoztató. Nem dicséretként szü
letett ez az írás, hanem alkalm ul arra, hogy egy élő személy modelljén meg
világosodjék előttünk, főleg a fiatalok előtt: lehetett em bernek m aradni egy 
em bertelen korban, s lehet a haza jövőjét építeni a mai zaklatott, szegényes 
jelenben.

1931. április 30-án született Budapesten. Apai dédapja, Fleischhacker Ká
roly, a Sopron környéki Agfalván evangélikus esperes. Anyai ükapja a szin
tén evangélikus, híres idősb Bókay János gyermekgyógyász professzor. Apja 
a m a m ár legendás id. Andorka Rudolf tábornok, m adridi nagykövet, aki 
1941-ben Jugoszlávia ném et megtámadása és Teleki Pál öngyilkossága után 
ötvenévesen nyugalomba vonul, s személyes beszélgetésekben és nyom tatott 
betűvel küzd a tűrhetetlen  német szövetséggel szemben. A ném et megszál
lás u tán  M authausenbe deportálják, a háború után meg idehaza a kommu
nista rendszerben 4 évig volt internálva és börtönben.

Fia, akiről most beszélünk, érettségije után fizikai m unkás. Az egész csa
ládot 1951—1953. között kitelepítik egy Szolnok megyei faluba. A húszéves 
ifjú  mezőgazdasági m unkát végez, és istállói fekhelyén angolul tanul, szótár
ral olvassa a magával v itt közgazdasági szakkönyveket és Shakespeare-t, a 
Biblia társaságában. Ezután munkaszolgálatos katonaként az építőiparban 
dolgozik. Az 1956-os forradalom ban röplapokat terjeszt, köztük Illyés Gyula 
megrázó versét: Egy mondat a zsarnokságról, ö thónapos börtön já r t  érte. 
Éveken át fizikai munkás, majd műszaki fordító. 1962-től a Központi Sta
tisztikai Hivatal könyvtárában dolgozik, s statisztikusként vált á t szociológiai 
kutatásokba. K utatási tém ái: a gyermeklétszám alacsony voltának okai, a 
népesedéspolitika lehetőségei; társadalm i mobilitás; társadalm i rétegeződés; 
az alkoholizmus és más deviáns viselkedésfajták; az időmérleg. Megszerzi 
a jogi diplomát, 1979-ben kandidátus lesz szociológiából, 89-ben a tudom á
nyok doktora. 1984 óta a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen tan-
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székvezető egyetemi tanár. 1990 óta a Nemzetközi Szociológiai Társaság ve
zetőségének tagja. A M agyar Tudományos Akadémia 1990. évi közgyűlésén 
levelező tagjává választja. 1991. január 1-jétől az Országos Tudományos Ku
tatási Alap (OTKA) elnöke.

Tízéves korától a budapesti Deák téri gyülekezet tagja; közben Kékén And
rás lelkész letartóztatása u tán  1956-ig a kelenföldi gyülekezeti alkalm akra 
járt. 1976-tól presbiter. M ár diákkorában ifjúsági vezető. Szívügye felnőtt 
korában is az ifjúság. Évekig a presbitérium  ifjúsági bizottságának vezetője. 
„Ezt nagyon fontos m egbízatásnak tekintettem  — vallja —, m ert ez a bi
zottság adta mintegy az intézményes hátteret a Takácsné Kovácsházi Zelma 
vezetésével folyó kitűnő ifjúsági m unkának, amelyben gyermekeim igen so
kat tanu ltak .” Felelősséget érez az iránt, hogy a felnőtt ifjúság megismerje 
egyházunk közelmúltját, az 1948-as éveket s az utána következő nehéz évti
zedeket — hazai történeti szempontból is. Még élő tanúkat szólaltat meg az 
összegyűlt fiatalok körében „nem hivatalos helyen”, a lakásán és néhány vele 
együtt gondolkodó kortársa otthonában. Egyik alkalommal magam is elő
adást ta rtha ttam  közöttük az elm últ évtizedekről.

Itt csap át írásom személyes vallomásba. 1979 januárjától, a Diakonia meg
indulásától Andorka Rudolf titkos szerkesztői m unkatársam , míg ez a tevé
kenysége 1988-ban nyilvános szerkesztőbizottsági tagság form áját ölthette. 
Közben nemcsak szaktudását kam atoztathattam  folyóiratunk javára, hanem 
m egismerhettem a politikai elnyomás a la tt szenvedő egyházunkért érzett fe
lelősségét, kristálytiszta ítélőképességét, érdeklődését a korszerű teológia 
iránt és gyülekezete érdekében kifejtett fáradozásait. Nagy örömömre szol
gált, hogy a most összeült zsinatunk őt választotta meg világi elnökévé. 
Hosszú idő óta e választás csillantott fénysugarat egyházunk kibontakozására.

A DIAKONIÁban Andorka Rudolf következő tanulmányai jelentek meg: A tár
sadalom életmódja az időmérleg vizsgálata alapján (1980/1). Népesedési gondok 
Magyarországon (1982/2). Társadalmi beilleszkedési zavarok Magyarországon 
(1985/2). A vallástól való elfordulás és vallási megújulás Magyarországon (1988/1). 
Vallomás a lutheranizmusról (1990/1). Piac és/vagy erkölcs? A közgazdaságtan és 
a szociológia emberképe és társadalomképe (1991/2).

Tudományos értékelésére Bognár József akadém ikusnak az akadémiai szék
foglaló alkalm ából elmondott m éltatásából idézek pár gondolatot. Dr. An
dorka Rudolf elsősorban a m agyar társadalom  összetételében lezajlott s ma 
is folyó átalakulás feltárásában és bem utatásában ért el kimagasló eredm é
nyeket, és szerzett nemzetközi hírnevet. Negyed évszázaddal ezelőtt kapcso
lódott be a m agyar társadalom ban folyó mobilitás vizsgálatába, és ez a prob
léma uralkodó m aradt további m unkásságában is. Kapcsolódtak központi té
májához egyéb területeken végzett kutatásai is, amelyek éppen ezért, egy ösz- 
szefüggési rendszerben való elhelyezésüknél fogva hoztak új eredményeket. 
Munkássága m ár több m int k é t évtizede része a problém akörrel foglalkozó 
nemzetközi tudományos életnek is. Tudományos működéséhez széles körű 
társadalm i tevékenység kapcsolódik, amelynek célja társadalm i változtatá
soknak előmozdítása az általa képviselt magas etikai követelményeknek, a 
nemzeti érdekeknek megfelelően, a tudom ány által m egvilágított társadalmi 
törvényszerűségek figyelembe vételével.

Áldja meg az Isten további éveit!
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Csanádi Imre

A Diakonia 1981/2. számában megpróbáltam jellemezni Csanádi Imre költé
szetét, most, hogy a közelmúltban meghalt, sajátos életsorsán tűnődöm, már 
csak azért is, m ert szinte egyedülálló m intapéldaként jeleníti meg korosztá
lyom tragikus vergődését. Gyermekségünk első éveit a trianoni béke után 
ránk szakadt gazdasági összeomlás nyom orította meg és az azzal járó haj
léktalanság, alultápláltság. Ezt a korosztályt tizedelte meg a legjobban a má
sodik világháború, a Holocaust és a Gulag-fogság. Mire ezeken nagy nehezen 
átvergődtünk, máris ra jtu n k  a Rákosi-kor, a forradalom  utáni terror, a disz- 
szidálás; mindez derékba törte még m egm aradt alkotóerőnket. Mennyire akar
tunk önzetlenül használni hazánknak! — nem kellettünk, „fölöslegesként” 
csellengtünk a „pálya szélén”, és a nagy fordulatot legtöbbünk m ár meg sem 
érte. Ezt az életsorsot példázza szinte „klinikai ló”-ként Csanádi Im re Jób- 
sorsa. Még szerencse, hogy meg tudta örökíteni páratlan  hitelességű és mű
vészi erejű költői krónikájában. Önéletírás ez, leginkább az erdélyi m emoár
írók vallomásaira emlékeztet, pedig önmagáról, saját sorsáról „ajvéiről” sze
mérmesen alig beszél; kobzos Tinódiként azt ábrázolja, am it tanúként látott 
végsőkig őszintén, tárgyilagosan.

A következőkben a versidézeteket az 1959-ben m egjelent Egy hajdani 
templomra című kötetéből veszem.

Rögtön az érettségi u tán karpaszományosként bevonul; verseiben a kikép
zés durvaságait, a fogdát, a zordon tél hideglelős unalm át jeleníti meg. 
Győrben látja meg a halálba induló deportáltakat; m egható szonettben jaj- 
dul fel:

Gettóba hurcolt polgárlányra
A szobrocskát, a két kis ösztövér / bronztestű szarvast (azt motyogta: attól 

/  fájna megválni) — odahagyták mégis, / az ágyat is, a drága, nászra szánt 
/ modern darabot; most almon hevernek, /  férgek közt némán. Látják, rela
tív /  iszonyún m inden: Ne kelljen sokat /  szenvedni! — ennyi kucorog ijed
ten  / /  lelkűk mélyén ma. Csak a puszta élet / esd m ajd irgalmat holnap . . .  
Már a lányok / összerázkódnak: gyönge testüket / /  m int teperik a földre 
prédaváró /  idegenek. A z anyákban a szív / meghal, az apák öregednek egy
re . . .

Aztán elérkezik a háború végjátéka. Bombázások. Bombakráterben hul
lák tömege. Elhatározza: otthagyja a katonaságot, hazaszökik. Útközben 
szembejön vele a menekülők áradata:
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Szökött katona
Micsoda karaván / döcög át a falun, / barmokkal, ponyvás szekerekkel? / 

ponyva adói /  dunyha dagad, csíkozott; mázas bődön /  vigyorog bambán  — 
Cigányok? /  aligha cigányok. /  — Magyarok, / bukovinaiak, / volnánk ké
rem, azazhogy / bácskaiak se! — nyögi egy /  fé r f i . . .

Lányát siratozza egy asszony, /  szép nagy lányukat — Ö, együtt indultak  
ez útra, /  aztán valahol /  elvétették a kavargás közepette ..  . /  Hol lelik egy
mást meg? /  hova várják végtire egymást? /  nincs jele! /  — Á tok ver m inket 
(így hüppög a néni) / átok! Á tkos volt idegen hajlékba belépnünk, / más nép 
fészkibe törnünk! / Nem m i akartuk: urak  /  jö ttek ki közénk, / csaltak, hite
gettek: /  Véreink, így meg amúgy . . . / iszonyodtunk azután: ■/ véres volt a 
küszöb, friss vér tarkázta az ajtót.

Aztán egy anyával találkozik: azon siránkozik szegény, hogy elvitték a nyi
lasok a leventefiát:

. ,.  M egverték a dobot, / összetereltek benneteket, /  egy kettőre kocsikra 
Tuszkoltak benneteket, /  elhajtottak a többivel, / kinevette anyádat a né
m et . . .

Azt is tud juk: Székesfehérvár körül folytak a legvadabb ütközetek ném e
tek és oroszok között. Szülőfaluját, Zámolyt evakuálták, ott kellett hagyni 
mindent. Mire hazatérhettek:

Hogy is bődülne istállóban barom? / Csak kutya sem ugat az udvaron. / 
Egész falu félvad kutyát hármat / számlál — ez itt m inden háziállat.

Aztán a hadifogság. M ert a m agyar Jób azt sem ikerülhette ki. A költő 
krónikás ezt is m egörökíti:

Hanem a benső!. . .  Priccsen fekve  /  pláne ra jtunk a flammó. /  M egy itt 
olyan sütés-főzés / — szóban persze! —  hogy a frász /  tör bennünket; elmé
letben /  itt most m indenki szakács.

Persze, a különösen széparcú, szépterm etű fiú t a szerelem sem kerülhette 
el még a fogságban sem :

Egy berdiscsevi lány után
Ja tebja bolyse — jól hiszem: J nem látlak többé sohasem. / A vonat en

gem elragad, / ködök tem etik arcodat. / Voltál őzeknél kecsesebb: /  attól 
csak üszkösebb a seb. / Hangod madárkák hangja volt: / egy konok törvényt 
föl nem old. / Szerettelek? Majd más szeret. /  En is megleszek nélküled. — 
/ Ljúsza, Ljúszinka, megbocsáss — / egy marék vér e vallomás. (1948. Kiev)

És itt egy csodálatos varázslatnak lehetünk tanúi. Ezt a verset m intha Je
szenyin írta  volna. A nyelvi, természeti, hangulati környezet m intha á tvará
zsolta volna a m agyar költőt „orosz” költővé. Ugyanaz a végtelen misztikus 
zenei sóvárgás, és ugyanaz a rezignált boldogtalanság. Nem véletlen ez a 
Jeszenyin-párhuzam. M indkét költő fő tem atikáját meghatározzák a gyer
mek és ifjúkor falusi élményei. Eszerint „népi”, (narodnyik) költők volná
nak? De ugyanakkor m indketten a művi, m esterségbeli képzettségüket a le
hető legmagasabb szintre fejlesztették. Eszerint viszont ők tulajdonképpen 
„míves” költők. Hozzá még Csanádi a régi és klasszikus m agyar költészet 
legnagyobb tudású szakemberévé képezte ki m agát; e nemben ő lett volna 
a legméltóbb egyetemi tanszékvezetőnek. Egyben a legnagyobb nyelvmágu
sok ők. Költői nyelvezetük gazdagítására felhasználták nemcsak a paraszti 
nyelv páratlan  szóláskincsét, hanem  a régi zsoltáros nyelv különösen szép 
költői fordulatait is.

Mire hazatért a fogságból, itthon az ég ú jra  beborult. Jö tt az államosítás,
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kolhozosítás, a re ttenet évei. Költőtársai lelkendeztek, 5 nem. Hű m aradt ön
magához, híven írta, am it láto tt:

Szüret előtt
Tesz vesz a nép valahol: ve t tán; vagy vetne, ha volna / vetn i m it, — ám 

pallás, kamra üres, has üres. /  Nem  termett? Termett. Ontotta a vézna ba
rázda, I hordták roskadozón jármos üszők, tehenek. /  Mégse maradt a paraszt
nak. Parlag a földje; Locsoghat: / nem  zöldit gabonát rajta az őszi eső. (1953.)

Több további versében ismétlődik ez a tem atika, egyikben megjelenik apja 
törődött alakja, am int végső kim erültén, reménytelenül elzuhan, szimboli
zálva a m agyar falut (Hajnali káprázat). Érdekes, hogy ezt a tém át időmér
tékes antik strófákban szólaltatja meg, szinte Berzsenyi hangján (Gazdapor
ták). Minden oka megvolna, hogy kerülje ezt a tém át, hallgasson róla, de ő 
nem volt képes nem szólni. Bornemisza Péterre hivatkozik ódon veretű ver
sében, Bornemisza hangján:

Mitévő légyen, nyelvén akinek j szavak szakadoznak? /  Fojtja torkába: ol
dalán is ki /  sebbel fakadoznak, — / feltátja száját: félvén  is hősen / támad 
a gonosznak. (1955. okt. 23.)

Ezek után remekbe készült falusi jellem portrék következtek, úgyszólván 
mind klasszikus antik form ában (Régi jó tanító úr), enyhe szatirikus éllel. 
Remeklésként valósul meg ez a Halottvivők éneké ben, ahol ezek a koporsó 
vitele közben felidézik a kikapós menyecske üzelmeit, ahogy szinte kihívó
pimaszul csalta u rá t; em iatt vár rá  a túlvilágon a számadás, és ebből mi a 
tanulság számukra? „Kezdjünk jókor alázatot.” Az enyhe gúny, a falusias
papos hangvétel csodálatosan kontrasztál az aszklépioszi strófa komoly reto
rikájával.

Falusi tém ájú rapszódiák következnek (Ünnep délutáni rapszódia, Reggeli 
rapszódia), amelyekben a költő hol szatirizálva, hol bánkódva veszi tudomá
sul a falu botcsinálta átalakítását, ami óriási értékvesztéssel járt.

Legismertebb és talán legszebb verse az, ami egyben a kötet címadó verse 
is: Egy hajdani templomra. Ez a történelm i m agyar kálvinizmus apoteózisa. 
Prédikátorai áldozatos helytállásának köszönhető leginkább a magyar nyelv 
és identitás fennm aradása a vérzivataros századokban.

Utolsó nagy vállalkozása egy versciklus, Írott képek  címen 1972—75. kö
zött. Megrendelésre készült, Sik Csaba ösztökélte: készítsen leírásokat ismert 
festményekről, szobrokról. Önkéntelenül is a Musikalisches Opfer ju t eszembe: 
a Nagy Frigyes által m egadott „királyi tém ára” az öreg Bach m ester variáció
sorozatot komponált nem  utolsósorban azért, hogy bem utassa a fúga- és ká
nonszerkesztés minden lehető fortélyát. Csanádi is valahogy így tett. Felvo
nu ltatta  egyedülálló verstani tudását, nyelvi leleményét, utánzó-beleélő ké
pességét. Ábrázolatában nemcsak a m űtárgy jelenik meg, hanem a kor, a 
szereplők gesztusai, szokásai, jellegzetes életfordulatai néha valósággal balla
dává dramatizálva. Például M.S. mesternek 1506-ban készült Mária és Er
zsébet találkozását megörökítő jelenetében így intonálja a szaphói vers e 
korbéli rímes m agyar változatát: Erzsébet asszony láttatik e képen, / repdes 
a magzat dagadó méhében, / m ikoron hozzá maga személyében  /  Mária mé- 
gyen.

Nem idézhetem fel Csanádi további versremekléseit, m ert annyi sok van 
belőlük, hála a költő rendkívül szigorú önkritikájának. Életében szörnyű 
fordulat következett be: szívbajának elhatalmasodása. Hogy egyáltalán élet
ben m aradjon, 1976-ban szívbillentyűit műbillentyűkkel kellett kicserélni, és
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ezt a m űtétet itthon nem is tudták volna elvégezni, csak Hamburgban. Ott 
is csak a második nekifutásra sikerült; leírhatatlan, hogy ez idő alatt m it 
kellett a páciensnek kiállan ia:

El-elcsukló dal (380. o.).
Asszonyom , Katicám, Katim  — /  hirdessen hálásan a rím. /  Várt rám vér, 
rútság, gyötrelem  — / Gázoltad elszántan velem. //  Á ldott hőssé vált resz- 
ketőn, I didergőn is melengetőn. /  Hozzám sem érhettél pedig: / derű járt 
fö ldúlt szívemig. // Voltál bajban társ, nagy bajom  / ostromaiban oltalom, I 
elcsigázottan talpaló, /  már már való és nem  való.// Jóságosom, szépsége
sem  — /  m it vállalsz, nem  tudod te sem. Riadt madár, fölzaklatott — / sze
m em  beléd kapaszkodott. . .  // írtam  a Halálhoz közel. /  Maradjon erről 
ennyi jel. — / Te is, te is őszöm felett, / maradj mosolygó kikelet. // (Ham
burg. 1976. dec.)
Még egy sikertelen operáció kínzásait kellett elszenvednie, amely aztán 

teljes szobafogságra kárhoztatta. Ezután m ár — élete utolsó tíz évében — 
verset sem írt.

Summázat. Most, am ikor vers címén annyi hamis portékát adnak el, any- 
nyira uralkodó a blöff, a szemfényvesztés, a m agariszálás: verseiben Csanádi 
Im re „jó m értéket, megnyomott, m egrázott és elfolyó m értéket” adott ne
künk. Ebben a korban, am ikor annyian m egtántorodtak, Júdásokká lettek, 
5 elm ondhatja magáról, hogy hűséges m aradt egyedül az igazsághoz:

Erdei vadak, égi madarak.

Nem pénz, nem  rendjel, nem  is hír von engem, / s ha hír, nem  akármi, / 
de hogy érclábon tudjak a zajló / időben megállni. /  . . .  Nézhessen tisztán 
meg ne piruljon  /  miattam  utódom, / s melyből vétettem , nevem re a köz
nép /  el ne komorodjon.

Mihálykó János; Isten fiainak örök életekről

1612

A napszámos és m unkásem ber mily igen várja az estét, a gyalog posta a 
hosszú úton m egfáradván kívánja a jó szállást, a csecsszopó gyermek az ő 
anyját, a rab a megszabadulást, a vándorló és útonjáró zarándok, aki éjszaka 
a pusztákon és erdőkön ide s tova bolyog és tévelyeg s bujdosik és csak a 
fáknak leveleinek mozgásától is fél és rötteg, nagy áhítatossággal kívánko
zik hazájába, sőt mikor látja, hogy a szép fényes hajnalcsillag felkel, örül és 
az ő mennyei szent atyjának hálákat ad: ilyen nagy kívánsággal kellene m in
den em bereknek az örvendetes örökéletet szentségesen kívánni. De látjuk, 
hogy különben vagyon a dolog, am int Augustinus mondja: A jelenvalót sze
retik és dicsérik, a következendőt pedig megvetik és utálják.
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Van egy számítógépes barátom, aki csak a jé sért szereti, mondjuk a pilsenü Egyik nap betért a boltba, megtalálta a ptlsenrt, tett 
vagy tíz üveget a kosarába, amikor egy munkáskülsejű ember megszólította. Azt mondta: 'Figyeljen ide, ott hátul egy rekeszben 
van kőbányai!" Barátom, a sörértő, köszönte az információt, de a pilsenit nem cserélte ki kőbányai világosra.
A kasszánál kellemetlen érzése támadt és visszanézett.
A munkáskülsejű ember még akkor is értetlenül csóválta a fejét. Spiró György
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Alma a fájától

Szüléink és a sorsunk

Hogy messze esett-e vagy sem ama bizonyos alma a fájától, ez a vándor íté
lete. Vagyok az alma, és vagyok a fa, féregrágta és életnedvdús, gyökerekig  
meghatározott. Letagadhatom és hazugsággal bearanyozhatom, m it sem vál
toztat a tényeken. Badarság nem tudomást venni róla. Mi több, az Isten sze- 
retetéből élő hívő a mózesi intés komolyan vételével felelősséget vállal a te- 
rem tettségi rendben, amikor lélekgyógyász-lelkipásztor szerzőnk szavával „a 
megbocsátó tisztázás” szándékával tudatosan szembenéz a szülői hivatás sors
meghatározó szerepével.

Sötétnek tűnő utalás: A z önvesztés gyökere címmel azért kellett sokat írnom 
a szülőkről, m ert ők „jelentik az önpusztítás ragályában a legfontosabb fer
tőzőforrást” (Diakonia, 1985,1.), ahogy Czeizel dr. megfogalmazta. A legtöbb 
jó t is többnyire általuk kapjuk. Emberi-keresztényi küldetésünk úgy is meg
fogalmazható: legyünk átoktörők és áldás-továbbadók. Ebben az összefüg
gésben lehet világosabb a könnyen félreérthető ószövetségi kijelentés (2Móz 
20,5—6), amely hangsúlyozza az „atyák” — és persze az anyák — felelőssé
gét, m ert az ő vétkeik folytatódhatnak gyerekeikben, ha „gyűlölik” Istent, 
miközben az őt szeretőknek ígért irgalom nem harmad-negyedíziglen, hanem 
ezerízig szól. Különben a „szeret-gyűlöl” bibliai ellentétpár sokszor inkább a 
személyes viszonyulás emocionális ősmodelljét jelenti: valakit-valam it elő
térbe állítani mással szemben. Ez az egzisztenciális prioritás életünk tengelye.

Egyedi rendeltetésünk betöltésében óriási a súlya annak, hogy szülői (vagy 
szülőhelyettesi) „örökségünk” jó adottságait hogyan kam atoztatjuk, teher
tételeit pedig miképpen dolgozzuk fel. Hatalmas tem atikánknak csak néhány 
szempontját em elhetjük ki a most adott keretben. Nos: m i a szülő a gyer
mek, s nem  csekély m értékben a későbbi felnőtt számára?

A z  önértékelés emocionális alapja

A kisgyermeknek nagy a szeretetigénye, de önálló értéktudata nem  lehet, hi
szen ehhez nincs meg a szükséges szellemi eszköztára. Közvetlen környezeté
nek, m indenekelőtt szüleinek az irán ta  tanúsíto tt m agatartásából szerez fo
lyam atosan érzelmi-indulati benyomásokat jó esetben arról, hogy őt szeretik, 
ő becses, kedves, szép, okos, ügyes stb., így természetesen számíthat véde
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lemre, segítségre, vigasztalásra, gondoskodásra, hiszen m inden jel a rra  vall, 
hogy megbízható, elfogadó, szerető, óvó világ veszi körül. Ez aztán m egerő
sítve a vele született „ősbizalmat” igen nagy mértékben befolyásolhatja a 
fokozatosan mind szélesebbre táruló élethorizont iránti alapbizakodást, pél
dául azt, hogy egyáltalán érdemes élni.

Krónikus önbizalomhiánnyal, önleértékeléssel vagy éppen öngyűlölettel 
küszködök, akiket ebből a legvilágosabb érvekkel sem lehet kiszabadítani, a 
legtöbbször a fentiek hiányának súlya a la tt görnyedeznek, annak változatos, 
destruktív következményeivel. Könnyen lehetnek mások önzésének prédá
jává. Intenzív vallási közegben biblikusnak egyáltalán nem nevezhető bű- 
nösségi m ániában szenvedhetnek, szekták vagy szektoid közösségek ideális 
lelki rabszolgáivá alacsonyíthatók, ha o tt a szellem tekintélyuralm i, m ert a 
vezetők lelkűk mélyén éhezik és szomjazzák a spirituális hatalm at. Lehet, 
hogy az efféle „lelki im perialisták” hasonló jellegű, tudattalan  sérültségüket 
próbálják ily módon kompenzálni.

A rideg és szigorú, vagy lélektelenül tárgyian „gondoskodó” szülők gya
korta maguk is vészesen érzelemszegény mikromiliőben nőttek fel, s egysze
rűen nem tudják azt adni, am it maguk sem kaptak. Sőt, számukra ilyesmi 
nem is létezik. Nóta bene: a szeretet és megbecsülés egyértelműen meggyőző, 
őszinte szavakban és gesztusokban kifejeződő légköre szükséges; nem elég, 
ha a gyereket nem ócsárolj ák-szidják, vagy éppen ütlegelik derűre-borúra. 
Az élethez sem elég, ha valakit nem etetnek méreggel. Ahhoz pozitívumok 
szükségesek. Egyébként: a bárm i okból hideg, szeretetlen atm oszférában fel
növekvők, főként, ha vitalitásuk erős, könnyen hajlamosak lehetnek devian
ciára, bűnözésre, önromboló életvitelre vagy egyszerűen cinikus-kíméletlen 
m agatartásra, akár terrorizmusig menően. Egy „rideg-pásztorkodásos”, meg
félemlítéssel gyakran manipuláló környezetből úgy m enekült ki egy 17 éves 
fiú, hogy önként jelentkezett harci repülőnek (1941-ben). Későbbi bevallása 
szerint csak akkor nem  félt, am ikor zuhanóbombázójukkal ráfordultak a  cél
pontra. Az elhárító tűz m iatt ilyenkor volt ugyan a legnagyobb életveszély
ben, ám őt az az érzés tarto tta  megszállva: Most én vagyok felül, tőlem kell 
fé ln i! Szinte végigszorongta az életét, amíg pszichoterápiára nem jelentkezett, 
olyan tünetekkel, amelyeken az edzett igazgató-főorvos is hümmögött egy 
kissé.

Az ellenkező véglet, a gyermekimádó szülő viszont önimádó zsarnokot te
nyészthet ki. Bálványozó elvakultságában „elfelejti” kellően megkívánni-kö- 
vetelni azt, ami csemetéjétől kora és képessége alapján elvárható, s ezzel 
mindenki ostorává „neveli”. Akkor „őfelsége, a gyermek” mind jobban m a
gáévá teszi Pomádé király alapelvét: „Nekem minden kijár, azért vagyok ki
rály .” Félő, hogy ez fogja elsősorban meghatározni érzületét és m agatartását 
további életében is: burjánzó igényeivel túlterheli immár kétségbeesett és ér- 
tetlen szüleit, házastársát, m unkatársait stb., könnyen lesz belőle önállótlan, 
ám nagyszájú követelőző vagy/és felfuvalkodott, sértődékeny különc. Ezzel 
m indenkit sújt, önmagát is. És ha így végképp falnak megy, keserűsége 
szinte kozmikus: „Nincs a terem tésben vesztes, csak én.” Egy diplomás, in 
fantilisán önző fiatalem berre m ondták nemrég rokonai: „Ügy viselkedik, m int 
akinek m indenki tartozik m indennel.” Ilyenné torzította az a szeretetparó- 
dia, amelyet áldott önfeláldozásnak h itt az édesanyja. Egészséges önértékelés 
csak arányos kötelességtudattal képzelhető el! — Vannak viszont józanabb
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fiatalok is, akik ki akarnak nőni az efféle aranyketrecből. A legrombolóbb 
szülői bűnök egyike, ha ezt raffinált, álnok, s persze be sem ism ert machiná
ciókkal akadályozzák meg.

Identifikációs bázis

„Olyan leszek, mint apu” — m ondja a kisfiú, a kislánynak pedig édesanyja 
az azonosulási alap. Szerencsés ember, akinek lényegében jó m inta adatik 
— de még így is akadhat konkoly a búza között. A baj o tt kezdődik, ahol ezt 
tilos észrevenni. Mondjuk, a rangos és szigorú apa utólérhetetlenségével vagy 
annak látszatával nyomasztóan hat tehetséges fiára, aki ezt idővel saját föl
cseperedő gyerekeire sugározza tovább, ugyancsak tévedhetetlenségi attitűd 
del riasztva-távolítva őket önmagától. Vigaszul (?) szakm ája atyjává igyek
szik kinőni magát, ezzel azonban maga ellen hangolja kollégáit. Még volt ta 
nítványai is unják „tökéletességét”, s inkább lemondanak segítségéről: „Ne
héz nélküle, de lehetetlen vele.” Az érin te tt atyaszemélyiség mindezt irigy
ségnek, ill. rú t hálátlanságnak érzi.

És ha lány kerül a „pozitív” (túlbecsülő) apakomplexus csapdájába? Akkor 
számára csodálatos atyja árnyékában a m ajdani hitves legföljebb másodla
gos figura. így aztán a Nagy Férfi Méltó Leánya minden áron „prím ás” akar 
lenni a házasságban, férjü l is vesz egy lágyszívű, derék, engedékeny ifjút. 
Két gyerekük idővel észreveszi, hogy itt mindenben a Nagyasszony orszá
got, az apa csak „van”. A lányba átszivárog anyjának m entalitása, s készül 
leendő uralkodói szerepére. A fiú  mind jobban elbizonytalanodik, hiszen úgy 
érzi: rá sem várhat jobb sors, m int apjára. Amikor aztán az apánál betelik 
a p o h á r . .  . ö n  hogyan folytatná?

Vészterhes a helyzet a rossz példa vak követése esetén is. Ez, bár szo
morú, de aránylag világos képlet. Komoly buktatói vannak azonban a dezi- 
dentifikációnak is, am ikor olyan érzés keríti hatalm ába a lányt, hogy „Iste
nem, csak olyan ne legyek, m int az anyám ”, vagy a fiú t: „Jaj, nehogy 
apám ra hasonlítsak!” Ilyenkor ugyanis félelemszülte kontra-túlzás fenyeget. 
A negatív apaélmény a fiú t önleértékelésbe sodorhatja, a lányát pedig a 
férfiak általános lebecsülésébe — m ert a másik nemről kialakult emocioná
lis „képünket” igen erősen befolyásolják az ellenkező nem ű szülővel kapcso
latos élm ényeink-érzelm eink, akkor is, ha azokat m ár diszkréten és autom a
tikusan a feledés kazam atáiba zártuk. Ám az efféle „m agáncsernobil” sugá
roz csak igazán! így lehetséges, hogy egy apját látszólag tisztelő, de szíve 
mélyén megvető lány megérzi a jámborságot egy fiatalem beren, akit viszont 
nyomaszt apjának rossz emléke s anyjának m ártírom sága, minek következ
tében apaképét önmagába, anyaképét pedig a lányra vetíti (aki amúgy is 
anyjára emlékezteti), s ebből lesz egy nem éppen égben köttetett házasság. 
Mert hogy ezt a lányt viszont tú l keményen, olykor kegyetlenül nevelték, 
öccsét viszont ajnározták, ami fokozta a nővér férfigyűlöletét, miközben a 
túlkedvezményezett fiú egyre közelebb került az alkoholhoz és krim inalitás
hoz. Szinte biztos, hogy m indketten áldozatok áldozatai, s m ivel a szülői örök
ség sötét részét nem tudták  feldolgozni, aztán nekik is lettek áldozataik . . .

A „parentogén” (szülőkből kiinduló) ártalm akkal kapcsolatban jó tudnunk, 
hogy a vétkesnek bélyegzett szülő sokszor korántsem annyira fekete, m int 
ahogy azt „szegény á rta tlan ” házastársa akarva-akaratlan beállítja, sőt: m i
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nél túláradóbb a vád, minél szívszakasztóbb a jelenet, annál gyanúsabb. Az 
így beszerzett részvét ugyanis kiváló önámítási alapanyag annak, aki elfoj
to tt lelkifurdalását így akarja  biztos lakat alatt tartani. Ha pedig e m ani
puláció következtében a gyerekek végképp háta t fordítanak a másik szülő
nek, az ebből ugyanilyen radikális semmibevételt válthat ki. De az is nem 
egyszer megesik, hogy a „nagy bűnöst” még halálos ágyán sem hajlandó meg
látogatni talán már felnőtt gyereke.

Tanulm ányunk természetesen a legkevésbé sem akarja lejáratni a szülő
ket, ám számos esetben égetően szükséges szülő-viszonyulásunk negatív ol
dalának, netalán kínkeserves voltuk m iatt elfojtott lelki károsodásainknak 
fokozatos és megbocsátó tisztázása, különben a bearanyozott hazugságok to
vább rom bolnak bennünk és általunk, s az átoktradíció megmarad. Egyéb
ként a szüléink negatív jellegzetességeire irányuló hajlamot, az akaratlanul 
is tapasztalt s így belénk áthatolt „ tanu lt” m intát fölfedezhetjük m agunk
ban szellemi-lelki-hitbeli érlelődésünk folyamán. Ilyenkor a legveszedelme
sebb a rém ült tagadás, am ikor az egészre pánikszerűen rácsapjuk az ajtót, 
m intha egy rossz álom volna. Pedig inkább ketyegő pokolgép! Bármily ijesztő, 
a saját problem atikánkkal senki sem nézhet szembe helyettünk. (Szaksegít
séget viszont igénybe vehetünk.) Ha ezt elmulasztjuk, m arad a töretlen átok, 
melyet egyrészt továbbra is megszenvedünk, másrészt áthagyományozunk, 
főként a hozzánk legközelebb álló fiatalokra. Pedig lP t 3,9-ben m ást olva
sunk: „A rra hivattatok el, hogy áldást örököljetek.”

„Mondd, mit érlel annak a sorsa...“

A József Attila-i kérdés tém ánk végiggondolására indít egészen személyes 
tekintetben is. Létünk tárgyi és lelki adottságait nem mi rendeltük meg m a
gunknak, ám hogy azokkal mit kezdünk, az m ár a mi felelősségünk, sőt kül
detésünk. Ehhez kérhetjük Isten segítségét, kell is kérnünk, ám ahogy a 
m indennapi kenyérért m ondott ima a legkevésbé sem m ent föl bennünket a 
komoly m unka kötelessége alól, úgy a nekünk adatott jó lehetőségek tisztes
séges kiaknázását, képességeink („nyersgyém ántjaink”) kicsiszolását senkire 
sem hárítha tjuk  át. Rendeltetésünk teljesítésének bőrünkön belüli akadá
lyait csökkenteni-elhárítani ugyanilyen kedves kötelességünk. A hitbeli meg
újulás ebben igen sokat segíthet, éppúgy nem  teheti viszont fölöslegessé a lé
lektani műveltséget s esetleg pszichoterápia igénybevételét, amiképp az egész
ségtani ism ereteket és az orvosi kezelést sem (csodákat kivéve). Könyvet é r
demelne bizonyos újabban felbukkant, egyébként számos értéket hordozó 
kegyességi irányzatok pszichológiát lebecsülő vagy éppen becsmérlő tenden
ciája. Jó tudnunk, hogy lelki atyáink-anyáink  is hagyományozhatnak ránk  
kisebb-nagyobb tévbeállítottságokat, m elyeket (föl nem fedezvén) gyanútla
nul adunk tovább a „vevőknek”, akik ezt 100%-os m annaként fogyasztják. 
Lelki vezetőik valóságos és képzelt dicsősége fényfüggönyként vakítja el őket, 
hogy ne lássák azt, am it aránytalanul tisztelt vezéreik sem óhajtanak észre
venni évtizedek óta (gyermek- és ifjúsági traum ák következményei, hiúság, 
lelki hatalom vágy stb.).

Gondolkozzunk most el azon: a bajok gyökerének m egtalálása-kúrálása 
nélkül m it érlel annak a sorsa — bárm ilyen speciális vagy általános össze
függésben —, aki otthon csak feltételes „szeretetet” kapott, minek követkéz-
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tében egy életen át lohol, hogy kiérdem elje elfogadtatását, s titkon így is 
attól fél: hátha  mégsem elég, amit teljesít; akire gyerm ekkora a „szigor 
m indenekelőtt” című láthatatlan  szemüveget bűvölte rá, s így számára ké
sőbb is ez az irgalm atlan főparancsolat; akit erkölcs címén szerelmi analfa
bétává, sőt ta lán  testgyűlölővé neveltek, s így olthatatlan bizalmatlanságot 
táplál a másik nemmel szemben? — s még hány szívszorító kérdést tehet
nénk fel.

Amennyire sikerült megemésztenünk szüléink (és más, szám unkra nagyon 
fontos személyek) belénk épült, nem garan táltan  üdvös hatásait, annyi pszi
chikus energiát nyerünk vissza lelki várbörtönünk mélyéről. Ez sorsszerű fel
adatunk lehet. Néha bepillantást nyerhetünk az ő életük re jte tt tragikum ába, 
tusakodásaiba. Nem egyszer elrémítő történeteket suttognak vagy sírnak el 
intaktnak látszó családok tagjai, m egtérteket is beleértve. Olykor fantasz
tikus, gonosz tréfaként keveredik egymással jó és rossz.

Teendőnk? Beismerni: Igen, én ezen a családfán term ettem . Ebből a jót 
továbbfejleszteni, a rosszból m unkaterápiaszerűen gyógyulni. Ha valóban 
nincs „csontváz” a családi szekrényben, azért hálát adni, de nem feledni: sok 
helyütt félelmetesen más a helyzet. És legfőképpen: „sorsunkat” a kegyelem 
kezéből venni s formálni. „Ez a mi m unkánk: és nem is kevés.”

Deselvits István: Tizenkét idvösséges elmélkedések...

Lőcse 1639.

Jövel Uram hozzám én édes Istenem, m ert csak Te vagy szerelmes jegyese 
az én szívemnek. Téged kereslek, Téged szretlek, Tégedet teljes szívvel és 
szájjal és m inden tehetségemmel im ádlak és dicsírlek. Imé Uram az én el
mém felbuzdult, az Te szeretetednek héségétől felgyulladt, Tégedet látni kí
ván, semmi édességes gyönyörűsége egyéb nincsen, hanem hogy Terólad szól
jon, Terólad halljon, Terólad írjon, Terólad beszélgessen és az Te dicsősége
det koroskint belső rejtekében forgassa, hogy ez világi sok nyomorúságok
nak felindult viszálykodó szélvészéi között egy kevéssé megpihenvén, édes
séges emlékezetül légyen Tenálad.

Tégedet hílak annakokáért, ó én lelkemnek szomjúhozó kívánsága, Tehozzád 
kiáltok teljes szívemből való kiáltással és midőn Téged hílak, bizonyára én- 
bennem hílak, mivelhogy én teljességgel semmi volnék, ha Te énbennem 
nem volnál, ism ét hogy ha én Tebenned nem volnék, Te is nem volnál én
bennem. Énbennem vagy Uram, m ert az én elmémnek emlékezeti között la
kozol, ezáltal ismérlek meg Tégedet, ezáltal talállak meg Tégedet, midőn gon
dolkodásomat ébresztem Tefelőled és midőn gyönyörködöm Tebenned: kitől 
mindenek, ki által mindenek és kiben vannak mindenek. Ámen.



VITA ZSIGMOND

Reményik Sándor emlékei édesanyjáról

ötven  évvel ezelőtt, 1931. október 24-én halt meg Kolozsvárt Reményik Sán
dor, az a jellegzetesen erdélyi és ugyanakkor a testvériséget hirdető nagy 
költőnk, aki hosszú küzdelmek, lelki válságok u tán  elju to tt a kegyelem fel
szabadító, boldog érzéséhez is. így jelenhettek meg azután egy kötetbe 
gyűjtve a vallásos versei 1932-ben Budapesten, Áprily Lajos előszavával.

Az Áprily és Reményik barátság a természet szeretetéből, a természet har
m óniájának átérzéséből indult ki, de küzdelmeik során feljutottak az erdélyi 
tetőre, ahonnan messzire lehet látni és átölelni az egész erdélyi világot. 
A templom és az iskola, valam int a magyar ige szolgálata erősítette meg 
őket és közös jó barátjukat, Olosz Lajost is. Oloszt főként az erkölcsi kérdé
sek foglalkoztatták egész életében, ezekkel Reményik is sokat tusakodott, 
amint azt költészete és levelei egyaránt tanúsítják.

Barátságuk az Áprily kolozsvári éveiben, a szerkesztői m unka folyamán, 
ugyanazokkal a problém ákkal küszködve elm élyülhetett és a családjukra is 
kiterjedt. Áprily egyébként Olosszal is sűrű levelezésben állott és jellemző 
például, hogy egyik pesti levelében azt írta: „a kemény harcokban, a m in
dennapi gondban az én arcom is nagyon elgladiátorosodott.”

Reményik Sándor Kolozsvárt megtelepedett dobsinai családból származott, 
az apja Reményik Károly építészmérnök, az anyja pedig Brecz M ária volt. 
Késő öregségében teljesen m egsüketedett anyját, a „fehérfürtös, napfény
szomjas” virágot 1930. márciusában veszítette el, am int ez Áprily Lajosnak 
1930. március 28-án írt, úgy látszik, hogy kissé m egkésett leveléből kitűnik. 
Reményiknek az anyjához fűződő emlékei később egy egész versciklusban 
törtek fel a Romon virág című kötetében.

Az Áprily részvétlevele m indkét költő életfelfogására jellemző, és szinte 
egy költemény m agját érezzük ki belőle. A két nagy erdélyi költőnk emlé
két idézve olvassuk most Áprily Lajos részvétsorait.

Szegény jó Sándorom!
Messze vagyok Tőled, a posta csak ma — pénteken  — hozta el a hírét, 

hogy amitől napok óta annyira fé lte ttünk, mégis bekövetkezett.
Szeretnélek erősnek és hitbe kapaszkodónak elképzelni, s hinni, hogy az 

„így kellett lenni” megnyugvásával tudod pótolni a körülötted támadt nagy 
ürességet.

Tudom, hogy most nagyon jó és nagyon őszinte lelkek vesznek körül, 
akik együtt sírnak veled. Leveleket hoz a posta, m elyek m egm utatják, mi
lyen sokan szeretnek s dobják ki Feléd a vigasztalás mentőkötelét.
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Ha most ott lehetnénk , mi is elvinnök a legfrissebb sírra az első hójai 
ibolyákat. Így csak ezt a nehány koszorúba fűzött szót kü ldhetjük  ezzel a 
felírással: A  leghalkabb édesanyának.

Szeretettel ölel
Lajos

Budapest, 1930. március 28.
(Géppel írt levél, aláírással.)
Reményik 1930. szeptemberében kezdi írni az anyja emlékének szentelt 

verseit (Szerenád oda túlra, 1930. szeptember 1.). Beteg lelkén felpattan t a 
zár és feltolulnak az anyjával kapcsolatos emlékei, önvádakkal tusakodva, 
de a régi, kedves családi emlékeket felidézve mégis m egkönnyebbülve írta 
ezeket a meleg, közvetlen hangú verseket. Felidézi az annyira szeretett „na
pocska” téli fényét, amely rásütött egykor a reggeliző asztalukra, a rózsákat, 
amelyeknek „hulló levelét” gyűjtögette, régi karácsonyesteket, utolsó kíván
ságait, a három narancsot, de mindezek mögött feldereng a ködből anyjának 
„ezüst-koszorús édes” angyalarca. A m ár megsüketedett, öreg édesanyának 
egész lényét az Ének anyámról című versében örökítette meg. A süketséggel 
járó veszteségek képei, jelenetei egymás után sorakoznak itt fel, m ajd egy 
hirtelen fordulattal így kiált fel a költő:

Ha van igazság, hallania kell 
Most mindent, ami lelket fölemel.

Azután felidézi a gyermekkori sétáik emlékét a Fellegvár alatt, a sétaté
ren, játékait a „fényes gesztenyékkel”. A gesztenyékkel való játék  a gondta
lan gyerm ekkorát ju tta tta  eszébe és Járosi Andornak is ír t róla egyik leve
lében. Az emlékekkel együtt a régi vágyak ébrednek fel a szívében, egy pa
pírkereskedő nevére megelevenedik előtte a papírkatonák „világhódító had
serege” és az elvesztett gyermeki boldogság, amely valahol mélyen élhet még 
a költő lelkében, de azzal a tudatta l kell élnie, hogy „elfogytak a papírkato
nák — [...]  Meztelen vasban mered a világ.”

Reményik Sándor 1934. novemberében m ár a fegyverkező világra gondolt. 
Az emlékek tiszta világa azonban a sok szenvedés, betegeskedés után vissza
adta a hitét.

A családi emlékezéseiben végül megjelenik a nagybátyja kedves, derűs, 
nyugalmas alakja is. Békét és nyugalm at hoz magával. Reményik Sándor így 
ju to tt el a családi életben a béke szigetére és az anyjával együtt a gyermek
kori emlékeit visszaidéző versciklusa békét, megnyugvást áraszt felénk, meg
szabadulást a szorongástól, aggodalmaktól.



KUNOS JENŐ

Emlékeimből

A külmisszió terén a hazai evangélikus egyház nem tekinthet jelentős múltra. 
De egy fiatal magyar lelkész több m int 50 esztendeje elindult szülőföldjéről, 
hogy Kínában missziói m unkát végezzen. Nyolc évi kínai szolgálat után ame
rikai szabadságáról már nem térhetett oda vissza a kom munista uralom tér
nyerése folytán. A z USA-ban élő idős lelkész emlékezéseiből közlünk egy 
részt. A z olvasó átélheti az amerikai—finn  és az amerikai—magyar egyházak 
hősi időszakát.

Hetvenedik születésnapom előtt a posta egyik leghűségesebb amerikai bará
tomtól hozott üdvözletét. Vele az ötvenes évek elején ism erkedtem  meg. 
A kártyán nyom tatva ezek a szavak voltak olvashatók: „Dear Pastor! God 
created you . . .  and we are so glad He did.” (Kedves Lelkész! Isten terem tett 
T éged . . .  és mi oly boldogok vagyunk, hogy Ő azt te tte .”) Ilyen szavak ol
vasása a 139. zsoltárra emlékeztet. A zsoltáríróval együtt sokszor vallottam : 
„Csodálatosak a Te (teremtő) cselekedeteid” (14. vers). Isten, aki terem tett, 
elhívott szolgálatára anyám méhétől fogva.

Még csodálatosabbak Isten újjáterem tő dolgai, cselekedetei. Sohasem tu 
dom kellően áldani az Urat, Istenemet, azért, hogy alkalmatos helyen vol
tam  alkalmatos időben. Az „alkalmatos hely” a győri evangélikus gyüleke
zet volt, ahol sokszor ültem Túróczy Zoltán lelkészünk, és hitoktatóm , Ittzés 
Mihály lábainál, beszíván az Ige szavát, lelkét. Az „alkalmatos idő” : életem 
tizenharm adiktól huszonötödikig terjedő évei. Érettségi után, Isten áldásai
ban meggazdagodva jelentkeztem  a Teológiára való beiratkozásra. Meglepe
tés ért, amikor a dókán latin és görög érettségi megszerzését ajánlotta még 
a beiratkozás előtt. Személyes beszélgetés folyamán bebizonyítottam, hogy 
különórán négy évig tanultam  latin t, s szorgalmas tanulással a görögpótló 
vizsgát egy év múlva leteszem. Így azután nem kellett egy évig várnom. Az 
elkövetkező négy év a la tt Isten adott annyi erőt és szorgalmat, hogy teoló
giai tanulm ányaim at summa cum laude fokkal végezhettem el.

M ásutt részleteztem azt a tapasztalatot, amellyel a Misszió U ra a belmisz- 
szionáriusnak készülő fiatal lelkészt, 1937 elején, külmisszionárius-jelöltté 
tette. Ebben az összefüggésben röviden csak pár gondolatot említek. Nagy 
önmegtagadást jelentett számomra szeretett szüleimtől búcsút venni. A taxiba 
szállás pillanatában, 1939. február 15-én, éjfél után, villámszerűén átfu tott 
addigi életem szemem előtt, s vele együtt a gondolat, hogy szüléimét ez élet
ben nem fogom viszontlátni. Sok kényelem megtagadásával já r t  a kínai és
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angol nyelv egyidejű tanulása. Míg más kínai nyelvet tanulók pihentek vagy 
játszottak, nekem az angollal kellett küszködnöm, önfegyelm et kívánt a tá
vol-keleti gondolatvilágba és környezetbe való beleilleszkedés. De tudtuk, 
hogy Jézus nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem  hogy ő szolgáljon és 
életét adja sokakért, beleértve nejem et és engem is. Szemeinket Jézusra sze
gezve, elszakadva hazától, hozzátartozóktól, kedvessé vált egyházi közösség
től, tud junk szolgálni.

Látva a gyalogjárda szélén fejüket, homlokukat földre verő kínai kolduso
kat, egy svéd kollégám m ár 1940-ben annyira aggodalmaskodott, hogy kínai 
koldussorstól félt. A svédnek igazán nem volt aggodalmaskodásra oka, m ert 
ők még a háború legveszedtebb idején is kaptak leveleket, újságokat Svéd
országból, s mindig volt diplomáciai képviseletük is. Egyedül az Ürba vetett 
bizalom m entesített bennünket, még a postaszolgálat megszakadása után is, 
az ételért, italért, ruházatért, életünk biztonságáért való aggodalomtól. A m aj
dani finn érsek, Simojoki M artti 1938 decemberében ezekkel a sokatmondó 
szavakkal búcsúztatott Helsinkiben, elindulásom előtt: „Jenő, emlékezz, gaz
dag Atyád van!” Bizalommal a gazdag Mennyei A tyában lehetséges volt dol
gozni aggodalomtól m entesen egy háborús és felfordult világban.

Nyolcéves, mély tapasztalatok után, 1947. június 6-án, egészség- és tanul
mányügyi szabadságra Am erikába érkeztünk. Kínában, Sanghajban száll
tunk, sok ezer izraelita m enekülttel együtt, a volt csapatszállító-hajóra útban 
San Francisco felé. A hajó egyik felén a nők, másikon a férfiak aludtak. Egy 
napra kikötöttünk Honoluluban, a Hawaii-szigetek egyikén, ahol egy evan
gélikus csoport, arra  a napra vendégül lá tta  az összes misszionáriust. Könö- 
nen Onni, am erikai-finn volt misszionáriust, még finnországi éveimben ismer
tem meg. Jó ismerősöm nem csupán várt bennünket a San Francisco-i ki
kötőben, hanem hattagú családunkat is befogadta paplakjába. Mivel felesége 
Minnesota állam ban tüdőszanatórium ban lakott, feleségem vezette a hét sze
mély háztartását. Gyermekeink kicsinyek lévén, m egfértünk hatan egy háló
szobában. Az elkövetkező hetekben rengeteget leveleztünk jövőnket illetően 
egyházi hatóságokkal. Nap nap után lakást kerestünk. Esti nyelviskolában 
bővítettem angol nyelvtudásomat.

Nyolc évi kínai szolgálatom a la tt megismerkedtem nem csupán az egyházi 
kínai nyelv használatával, hanem az újságírás kínai szóhasználatával is, sőt 
még a régi irodalmi nyelvvel is. Már a kínai nyelvtanulás kezdetén feltűnt 
nekem, hogy Magyarország kínai neve, SIUNG-JÁ-LI teljesen elüt a többi 
nyugati nép kínai névform ájától. Az irodalmi nyelv tanulm ányozása közben 
többször elém került a SIUNG-NU szó, ami a különböző ta tá r  törzsek össze
foglaló neve. A kaliforniai egyetemen, Berkeley-ben, ahol éppen laktunk, na
gyon híres kínai szakos professzorok tanítottak. Emberi elgondolásom az 
volt, hogy itt az alkalom kutatási m unkára. Bele kell nézni az urál-altá ji és 
a SIUNG népek történetébe. Itt az egyetemen rendelkezésre állnak ősrégi 
források, kínaiak által írt ősrégi könyvek; be kell iratkoznom  az egyetemre 
tanulmányozás céljából. A fehér-orosz professzor, aki a nyelvvizsgát végez
tette velem, meg volt elégedve a kínai irodalmi nyelvismeretemmel. Jóllehet 
Könönen lelkész és gyülekezete tagjai segítettek lakáskérdésünk megoldásá
ban, de lakás számunkra sehol nem volt. A világháborúból hazatért, család- 
alapításra váró leszerelt katonák ezrei vártak lakásra, s ők m indenhol elsőbb
ségben részesültek. A lakáshiány másfelé terelte u tunkat és életünket. Is
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tennek más terve volt, am ikor az én tervem et egyszerűen keresztülhúzta, s 
az ő terve m ár akkor készen volt.

Lakás, bútorozott lakás készen volt, de nem a Csendes-óceán partvidékén, 
hanem az ország ellenkező oldalán, közel az Atlanti-óceánhoz, H artford vá
rosában, Connecticut államban. Az egyetemi rangú, Kennedy School of Mis
sions vezetősége, akkor am ikor a lakásmegoldás lehetetlennek látszott, tu 
datta velünk, hogy három kisszobás lakás rendelkezésünkre áll. A Lutherá
nus Világakció ösztöndíjat adott, ami m egadta az anyagi lehetőséget kilenc 
hónapos tanulm ányra. Berkeleytől Hartfordig sok ezer kilométeres vonat
utazás előtt álltunk. Szerencsére m egszakíthattuk a sok ezer kilométeres u ta
zást Detroitban, Lorainban, Clevelandban és Buffalóban. Ezeknek a városok
nak m agyar evangélikus gyülekezetében (Clevelandban kettőben) missziói 
igehirdetéssel szolgáltunk. Kaliforniában elindulás előtt a gyermekek nagy 
izgalommal tekintettek az utazásra, szép csillogó vonaton, de bizony az uta
zás utolsó átszállójánál kényszerrel kellett a siránkozó gyermekeket a vo
natra feltenni. Végül is elérkeztünk Hartfordba, Connecticut államba, a Ken
nedy Missziói Főiskola egyik lakásába, ahol kilenc hónapra letelepedhettünk.

Villámcsapásként hatott a fiatal m agyar misszionáriusra egy angol előadó 
meghökkentő állítása: „A japánok a Távol-Kelet poroszai, a kínaiak a Tá
vol-Kelet am erikaiai.” Az előadás 1939-ben, a japánok által megszállt Pe- 
kingben, a mi nyelviskolánkban hangzott el. Az előadó négy évtizeden át élt 
K ínában m int újságíró. Érdekes fejtegetéséből sok mindent elfelejtettem, de 
e mondatot, melynek igazságát nem tudtam  azonnal megérteni, még ma is 
emlékezetemben tartom.

Az elkövetkező évek folyamán a japán hatóságok egyre inkább korlátoz
ták a nyugatiak szabadságát, m ert ők minden fehérbőrű em bert ellenség
nek tekintettek. A németek, olaszok baráti ellenségek voltak; svédek, sváj
ciak semleges ellenségek; angolok, norvégok, am erikaiak igazi ellenségek. 
Az én szememben is egyre jobban bebizonyult az újságíró állításának igaz
sága. Amikor a japán őr vagy hivatalnok kim ondta, hogy ide vagy oda „ti
los” a menetel, akkor az valóban „tilos” volt. Ügyszintén, ha valamilyen ké
résünkre a „lehetetlen” szó volt a válaszuk, akkor az „lehetetlen”, „unmög
lich”, „impossible” volt. Ezzel szemben, a kínai em ber — a Mao Ce-Tung kor
szakot megelőző időben — ritkán használta az abszolút tilalom vagy lehetet
len fogalmát. Míg a japánokkal lehetetlen volt tárgyalni, a kínaiakkal lehet
séges volt. K urta japán elutasítás helyett velük leülhettünk a dolog m eg
beszélésére. Kölcsönös engedmények alapján kínaiakkal megegyezésre tud 
tunk jutni. Nehéz esetekben szükség lehetett te ríte tt asztalhoz leültetni vala
mely makacs hivatalnokot. Az étkezés végén ú jra  elővettük az ügyet, meg
egyeztünk. Ki akart volna teli hassal ellenkezni vagy vitatkozni? Türelem 
mel Kínában sok m indent el lehetett érni.

Misszionáriusok, m ikor újonnan érkezettek vagytok valamely országban, 
fogjátok be hosszú időre szátokat. Ne kövessétek el a turisták, ösztöndíjasok, 
újonnan bevándorlók hibáit, akik saját, talán  színezett szemüvegükön ke
resztül látnak mindent, ami új, idegen, nem tetsző. Igyekezzetek m egtanulni 
nem csupán az új m unkaterületek nyelvét, szavait, hanem sok minden mást, 
ami a szavak mögött rejlik. Tárjátok ki füleiteket a hallásra, szívetek an ten
náit emberek érzéseinek felfogására. Helyezzétek m agatokat gondolat- és ér
zésvilágukba. Tanuljatok meg kulturális, szellemi, lelki hátterükből am eny- 
nyit csak lehet. Empátia, együttérzés azokkal, akikkel dolgozunk, akikért
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munkálkodunk, bizalmat ébreszt velünk szemben, bizalm at Isten igéje és 
Isten országa iránt. „Üljetek ott, ahol ők ülnek!”

A Kennedy Missziói Főiskolában töltött tanév közepén, 1948 január első 
hetében, egy napon hírlap lapozgatása közben megrázó hírre  akadt szemem. 
Jó barátom at, dr. Berg Alik missziói orvost és a társaságában utazó három 
misszionárius nőt kínai partizánok meggyilkolták.

Dr. Berg német származású grófi családban született Észtországban. Mái 
m int gyermek m egtanult észtül, ném etül és oroszul. Tizenéves korában pri
vát nevelőktől m egtanult franciául és angolul. Az orosz forradalom  után 
családjával Finnországban telepedtek le, ahol m egtanult finnül és svédül. 
A helsinki egyetemen elvégezte az orvos szakot, Joensuu városában volt or
vosi gyakorlata, feleségével, Signével együtt, aki szintén gyakorló orvos volt.

1937-ben, a nyár elején Turku városában sok ezer svéd, norvég, dán és 
finn keresztény diák gyűlt össze konferenciára. A külmisszió ügye volt napi
renden. Egy svéd orvos azzal kezdte beszédét, hogy királyuk kiáltványát min
dig állva hallgatják meg a svéd alattvalók. Álljunk fel tehát mindnyájan 
Krisztus Király kiáltványának meghallgatására, ti. a missziói parancs meg
hallgatására. Délután száz-kétszáz fős csoportokban, több templomban foly
tatódott hozzászólások form ájában a misszió ügyének tárgyalása. A templom- 
padban m ellettem ülő fiatalem bert addig nem ismertem. Felszólalása folya
m án bem utatkozott: „Dr. Berg Alik vagyok.” Tízperces beszédének annyira 
hatása alatt voltam, hogy am int leült mellém, teljesen önkéntelenül, fülébe 
súgtam : „Dr. Berg, az Ürnak szüksége van önre Kínában.”

Esti tábortűz mellett dr. Berg újból felszólalt. Azzal kezdte, hogy neki 
tanácsolták, legyen misszionárius Kínában. Ö pedig nem megy Finnország
ból sehova, m ert van elég közömbös és hitetlen em ber Finnországban, akik
nek ő bizonyságot kíván tenni. A nyár végén visszatértem Helsinkibe, hogy 
ott a missziói házban megkezdjem előkészületeimet a missziói szolgálatra. 
A missziói vezetőség újságolta nekem, hogy nem csupán Berg orvosék, hanem 
a rendelőjükben dolgozó képzett ápolónő is jelentkezett szolgálatra Kínában. 
Két évvel később Pekingben együtt tanultuk  a kínai nyelvet. 1940-ben el
váltak útjaink. Ők a szabad Kínában, mi a megszállt K ínában dolgoztunk. 
1947 közepén dr. Berg Signe szabadságra és beteg édesanyja m eglátogatá
sára visszatért Finnországba. Dr. Berg Alik a nagy orvoshiány m iatt elha
tározta, hogy csak a következő év elején kezdi meg szabadságát. Ü tban ha
zafelé, a sok nyelvet beszélő, mély hitű  Krisztus-szolga nem messze m unka
helyétől lett eltemetve. Dr. Berg Signe még háromszor visszatért Formosa 
szigetére, ahol a szabad kínaiak között dolgozott nyugállom ányba léptéig. 
Minden évben kaptunk tőle körlevelet, amelyben beszámolt orvosi és bizony
ságtevő m unkájáról.

Barátom nak, dr. Berg Aliknak és misszionárius kolléganőinek halálhíre 
rossz előjel volt a Kínába való visszatérés lehetőségére nézve. M inket Hart- 
fordban, éppen dr. Berg halálhírének olvasása idején ért el dr. F ry  Franklin 
levele, melyben tudatta velünk, hogy az evangélikus egyházak készülnek 
Kínában új kollégiumot, főiskolát nyitni, s engem tanárnak akarnak kine
vezni. Azonban 1948-ban a kínai kom m unisták egyik tartom ányt a másik 
u tán hódították meg, a főiskola m egnyitásáról alig lehetett tovább beszélni.

Az am erikai magyar evangélikus konferencia (esperesség) az Ohio Synod- 
dal (egyházkerület) tervet dolgozott ki, amely szerint 1948 nyarán Lorain-
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ban (Ohio állam) megkezdhetem lelkészi szolgálatomat az ottani magyar 
evangélikusok lelkészeként.

Kis jövedelmünkből nem ju to tt lakbérre. Hattagú családunknak semmi bú
tora nem volt. Három hónapig kényelmesen lakhattunk egy evangélikus öz
vegyembernél. Mikor ő megnősült, addigelé számunkra ismeretlen római ka
tolikus özvegy ember fogadott be bennünket. M indkét helyen nejem  vezette 
a háztartást.

M indkét lakás kültelken, városon kívül feküdt. A utóbuszjáratról alig be
szélhettünk. Az istentiszteleti helyre elvittek bennünket, de látogatásokat 
gyalog tettem . Gyermekekkel az útszélen menni veszedelmes volt. Egy tel
jesen ism eretlen illető felajánlotta nekünk gépkocsiját megvételre, de gép
kocsi vásárlásról akkor még álmodni sem mertem. Hat hónap után, az ohiói 
egyházkerület rávett két gyülekezetét arra, hogy üres paplakjukat rendel
kezésünkre bocsássák. Annyi öreg bútort a két angol nyelvű gyülekezet tag
jai összeszedtek, hogy volt hol fejünket lehajtani. De akkor m ár a kocsivé
tel halaszthatatlan volt. Az autó árának törlesztése és a fenntartása csak úgy 
volt lehetséges, hogy vettünk két fejő kecskét. Mikor az egyházkerület 
püspöke váratlanul, átutazóban beállított a falusi papiakba, egyháztagok lá
togatása m iatt én nem voltam otthon, gyermekeink istálló körüli játszása a 
látogatót odavitte. Feleségemet az istállóban kecskék fejése közben találta. 
Nagy konyhakertünk jóllehet sok m unkával já rt, de sok friss zöldséggel 
lá tta  el asztalunkat.

A kecskék és a konyhakert nagyban segítettek költségeink fedezésében, 
beleértve öreg autónk havi részleteinek megfizetését. Hamarosan összegyűl
tek az orvosi- és kórházszámlák. M argitka lánykánk a közeli városban, Woos- 
terben született. Nemsokára feleségem nagy m űtéten esett keresztül. A nagy 
számlák törlesztése megkívánta, hogy a három kis gyülekezet gondozása mel
lett napi négyórás gyári m unkát is vállaljak. Izgatottan közelítettem  a m un
kaközvetítő hivatalhoz. Mikor gondolataim at a m unkaközvetítő iroda veze
tőjének előadtam, boldogan válaszolt. A gum iárugyárban szükség van m un
kásra. ö n  dolgozik 15.30-tól 19.30-ig, én meg 19.30-tól 23.30-ig. Mivel ő néha 
nem akart dolgozni, nyolc órát is dolgozhattam. Ha a gyárnak sok m unkája 
volt, akkor szombatonként dolgozhattam. 8.00-tól 13.00-ig. Ilyen módon az 
orvosi számlákat sikerült kifizetnünk. A lakás részére vettünk pár fiókos 
szekrényt, testetlenül, a festést én magam végeztem el.

M ár jó pár hete dolgoztam a gumigyárban, am ikor m egtudtam , hogy az
zal a géppel, amivel én dolgoztam, minden előző m unkás csak addig dolgo
zott, amíg átállhatott valamely másik géphez, m ert az én gépem bizony sok 
fizikai erőt követelt. Én nem  bántam , hogy erősen kellett dolgoznom, m ert 
az előírt óránkénti norm át meg tudtam  csinálni. Nemsokára azonban jö tt a 
próbára tétel.

Gyárimunkás éveim a koreai háború idejére estek. Az Ázsiából érkező 
nyersanyag, nyersgumi ára nagyot ugrott felfelé. A gyárto tt áruk árá t vi
szont a gyárnak tilos volt emelnie. A gyár vezetősége az összegyűlt m unká
sok előtt leírta a helyzetet. Megoldásnak azt találták, hogy fel kell emelni 
az óránkénti gyártási sebességet. A munkásszervezet nem  ellenezte az új 
norm ák készítését. Órával a kezében, a gyártássebességet kialakító mérnök 
ott állt mellettem, minden mozdulatot lemért. Ez annyira idegesített, hogy fi
gyelmetlenségem m iatt levágtam  hüvelykujjam  körmét, szerencsére nem  az 
ujjam at. Annak a gépnek termelési norm áját nem  tudták sokkal felemelni.
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A munkásokkal különben jól kijöttem , a szakszervezetnek tagja kellett len
nem, d íjat fizettem, de gyűlésekre nem volt időm elmenni. Az első m unka
naptól kezdve levonták a társadalom biztosítás adóilletékét. (Akkoriban lel
készek és katolikus papok hivatásuknál fogva nem voltak bevonva a társa
dalombiztosításba, de néhány évvel később azok is csatlakozhattak a sok 
anyagi előnyt biztosító rendszerhez.)

Am erikai egyházi szolgálatunk helyei és évei
1. Loraini-i magyar, Reedsburg-i két angol, 1948—51 (Ohioban)
2. Newberry-Grand Marais, Michigan, finn—angol, 1951—54
3. Ely. Soudan, Embarrass, M innesota, finn—angol, 1954—58
4. Bethlehem, evangélikus, De Kalb, Illinois, finn—angol 1958—65
5. Bethel, evangélikus, Ishpeming, Michigan, finn—angol 1965—73
6. Szent Márk, evangélikus, Waukegan, Illinois, finn—angol, 1973—79
7. Nyugdíjas éveimben: helyettes lelkész, Milton, 1979—80, 1982—84; Gulf 

Breeze, 1986—88; másodlelkész, Emmanuel evangélikus, Venice, 1990. 
A három utóbbi mind Florida államban.

Igehirdető szolgálatom nem szorítkozott a fen t em lített 14 gyülekezetre. 
Vendég-igehirdetőként, evangélizátorként, missziói ügyben m eghívást kap
tam  99 más gyülekezettől, kollégiumtól, teológiai intézettől. Néhol csak egy
szer, máshol több szomszéd gyülekezetben éveken á t  végeztem finn isten
tiszteleteket. Közegyházi, bizalmi tisztségekből sem volt hiány:

Michigani finn esperesség Luther Ligájának vezetője, 1952—54 
Minnesotai finn esperesség titkára, 1956—68
Suomi Synod Külmissziójának ügyvivő titkára, 1952—1963. Ebben a mi

nőségben kiküldetést nyertem  a japán missziói m unka felügyeletére és az 
újonnan épült Omori (Tokió külvárosa) evangélikus templomának felavatá
sára, 1955 január—február.

Az amerikai finn  egyházi érdekeket képviselő Suomi Konferencia alelnöke, 
1963—73,

Lutheran Church in A m erika (LCA) Illinois egyházkerületének külmissziói 
bizottságának elnöke, 1963—65,

Az LCA Wisconsin—Felső-Michigan egyházkerületének külmissziói bizott
ságának tagja, 1965—73,

Az im ént em lített egyházkerület Felső Tó esperességének esperese, 1966—73, 
1974—77. között kineveztettem  a LCA tizenhárom  tanácsosa egyikének, 

akik az LCA-t képviseltük a másik két nagy evangélikus egyház (The Ame
rican Lutheran Church és a Lutheran Church Missouri Synod) évi gyűlésein.

Nem kerestem  magam számára szolgálati helyeket. Sajátos, vagy rendkí
vüli problémákkal bajlódó gyülekezetek folyam odtak szolgálatomért. Féltu
cat gyülekezet hívását nem  volt módomban elfogadni. Anyagi szempontok 
sohasem játszottak döntő szerepet új szolgálati hely elvállalásában. Megtör
tént, hogy az új gyülekezet kevesebbet fizetett, m int az, am it otthagytunk. 
Valamely gyülekezet kiáltó szükséglete elég volt ahhoz, hogy hátunk mögött 
hagyjuk a kényelmesebbet. Olyan szolgálati helyekre m entünk, ahova más 
nem akart menni. Amikor az 1900 lelkes ishpemingi gyülekezet igazgató lel- 
készi állásáról lemondtam, a gyülekezeti tagok kértek, hogy vizsgáltassam 
meg a fejemet. Volt jó másodlelkészünk, az irodai segítség megnégyszerese- 
dett. Nem értették, hogy nem m aradtam  addig, míg nyugdíjba megyek. De 
máshonnan jö tt a segítséghívás.
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Fejem et m eghajtva tekintek vissza m indarra, am it Isten szolgálatunk ál
ta l oly sok gyülekezetben, oly rövid évek a la tt ép ített (2 új templom, 1 új 
gyülekezeti ház, 3 új papiak). Több helyen hihetetlennek tűnő, gyökeres vál
tozások m entek végbe. Távol áll tőlem a dicsekedés gondolata, am ikor azt 
írom, hogy egy gyülekezetnek sem volt nehéz távozásunk után lelkészt kapnia.

Amerikai szolgálati éveim ala tt többször kellett lelkészkollégáimat, köztük 
európai születésű kollégákat is végighallgatnom. Ezek közül kettő, k é t kü
lönböző ország szülötte, hajlíthatatlanul ragaszkodott meggyőződése b á to r ki
mondásához. Az ésszerűség szükségességének gyakorlását példával szoktam 
illusztrálni. Kanadából átjött, nagy jávorszarvasok az Egyesült Államok északi 
részének erdeiben új otthonra találtak. Fakiterm elők állították, hogy am ikor 
a tehervonat m egzavarta a jávorbika szerelmeskedését, az oly dühbe jött, 
hogy szarvát, fe jé t döfésre emelve, teljes erővel nekirohant a mozdonynak. 
Megtiszteltetés illeti a jávorbika bátorságát, de el kell ítélnünk eljárásának 
esztelenségét. Mindenki előtt világos, hogy az összetűzésben ki le tt a vesz
tes. A két em lített kollégámnak konfliktussal teli élete sok keserűséggel já rt 
úgy rájuk , m int a rájuk bízott gyülekezetre nézve. Ha nem fogadtam volna 
szót tanácsadóimnak, könnyen hasonló sorsra ju to tt volna ez a melegvérű 
m agyar is. Áldanom kell az Urat, hogy keresztülhúzta kínai nyelvszakos ta 
nulási tervem et, s helyette bölcsebb ú tra  vezetett. A szabadság, a vallási 
szabadság országában sokszor le tt volna alkalmas összecsapni azokkal, akik 
elvükként hangoztatták: nekik senki nem  parancsol; azt tesznek, am it ak a r
nak. Türelemmel m eghallgattam őket, lassanként m egtudtam , hogy m iért is 
olyan hangoskodók ők, s idővel meggyőződtek arról, hogy a szabadság nem  
jelenthet szabadosságot. Csupán az szabad, akit az Űr megszabadít.

Deselvits István: Tizenkét idvösséges elmélkedések...

Lőcse 1639.

Örökkévaló irgalmasságnak Istene, tekintsd meg, kérünk Tégedet, az mi n a
ponkint való szükséginket, mutasd meg hozzánk az Te kegyelmességedet, és 
adj m inékünk bőséggel az mi naponkint való szükségeinkre elegendő gabo
nákat. Gyümölcsézzenek Uram az Te szent áldásod által nagy haszonnal az 
mi szőlőink, term őfáink és minden egyéb földi veteményink. Mindenféle á r
talm akat távoztass el kegyes Atyánk az mi vetésinkről, szárasztó hőségeket, 
szélvészeket, árvizeknek kivetésit, hideg dereket, rágyákat, kőesőket és m ind
azokat, valamelyek ezekhöz hasonlók; hogy kezünkben adván az Te szent 
áldásodat, azokból élhessünk az Te neved dicsíretire, felebarátunknak hasz
nára és az mi lelkűnknek idvösségére. Az mi U runk Jézus Krisztus igaz éle
tünk által. Ámen.
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Az Újszövetség színgazdagsága
János evangéliuma

János evangéliuma az újszövetségi ku ta tást a legnagyobb talány  elé állítja. 
„Ahogyan Midasz király kezében minden arannyá változott, úgy majdnem 
minden problémává válik, ami ezzel az evangéliummal kapcsolatos” (E. Käse
mann). Sehol az Üj szövetségben nem lehetségesek olyan ellentétes értelme
zések, m int itt. Apostol vagy eretnek m űve? — ilyen és ehhez hasonló alter
natívákkal találkozunk a körülötte folyó írásm agyarázati vitában. Lesznek 
ebben a dolgozatban is meghökkentő megállapítások, de annál inkább meg
világosodhat előttünk ennek az evangéliumnak különleges jelentősége.

János evangéliuma is Jézus történetéről szól, de jelentősen különbözik  az 
első három evangéliumtól. Márk, Máté és Lukács evangéliuma sem egyfor
mák, mégis joggal nevezi őket a teológiai tudom ány szinoptikus, azaz pár
huzamos evangéliumoknak. A szinoptikusok tudósítása szerint a fe lnő tt Jé
zus egyszer m ent Jeruzsálembe, s pár napot tö ltö tt ott halála előtt. János 
evangéliuma szerint négyszer tartózkodott Jeruzsálem ben ünnepek alkalm á
ból. A szinoptikusok szerint Jézus csak Keresztelő János börtönbe vetése után 
kezdett m unkálkodni; János evangéliumának író ja  egymás mellé teszi m ű
ködésüket egy darabig, és hangsúlyozza, hogy Jézus kezdetben szoros kap
csolatban állt Keresztelő János mozgalmával, s keresztelt is (3,22—23; 4,1). 
Egyes események más helyen szerepelnek a párhuzam os evangéliumokban 
és János evangéliumában. Így például a tem plomtisztítás a szinoptikusokban 
Jézus működésének a végén, Jánosnál az elején történik. Az úrvacsora sze- 
reztetése János evangéliumában hiányzik, helyette a lábmosás jelenete szere
pel az utolsó vacsorán. A negyedik evangélium szerint Jézus halálának napja 
arra  az időre esik, am ikor a templomban levágják a páskabárányt; a szinop
tikus tudósítás egy nappal későbbre teszi Jézus megfeszítését, m ert az utolsó 
vacsorát páskavacsoraként írja le. A legtöbb szinoptikus történetnek nincs 
párhuzamos elbeszélése Jánosnál, viszont a negyedik evangélium Jézus egyéb 
csodáiról is beszámol. János olyan jézusi m ondásokat és beszédeket közöl, 
melyek jellegükben és tartalm ukban eltérnek Márk, M áté és Lukács tolmá
csolásától. Jánosnál teljesen új fogalmakat, megnevezéseket találunk, melyek 
idegenek az őskereszténység általános szókincsétől.

Az eltéréseket János evangéliuma és a párhuzamos evangéliumok között 
helytelen lenne kiegyenlíteni, összhangba hozni. Ez a próbálkozás nem ve
zet megnyugtató eredményre, s eltakarja azt a tényt, am i a különbségeket 
okozza: a negyedik evangélium más őskeresztény hagyom ányra támaszko
dik, s írója sajátos teológiai eszmevilágban él, amelyet jánosi gondolkodás
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nak nevezünk. A János-evangélium más voltának fő oka abban a szemlélet- 
módban rejlik, ahogyan írója tanítványaival együtt — így szoktuk nevezni: 
a jánosi kör — visszatekint Jézus életére. A jánosi szemléletet meghatározza 
az a szellemi környezet, amellyel párbeszédet kell folytatnia, valam int az 
evangélium írójának terem tő gondolkozása, azzal a teológiával együtt, amely 
körében kialakult. A negyedik evangélium (János leveleivel együtt) az Új
szövetségben páratlan tanúságtételt szólaltat meg az első század végén — 
egy olyan területen, amely kívül esett az első kereszténység fő vonulatán. Az 
evangélista mégis ism erhette valamelyik szinoptikus evangéliumot, noha ön
álló úton jár.

A jánosi transzparens

A  jánosi szemlélet a földön járt Jézus életén — m int egy transzparensen ke
resztül — átragyogni látja Krisztus isteni dicsőségét. Az evangélium élén 
prológus, bevezetés áll: egy őskeresztény himnusz, mely Krisztus preegzisz- 
tens, öröktől fogva létező lényét a görög logosz, az „Ige” szóval fejezi ki. 
E fogalom vallástörténeti összefüggései sokfelé ágaznak; szám unkra most az 
a lényeges, hogy János evangélista gyülekezetében és környezetében a meg
személyesített „Ige” megnevezés alkalmas volt, hogy vele evangéliumának 
alapvető Krisztus-képét megrajzolja. „Kezdetben volt az Ige, és az Ige Is
tennél volt, és Isten volt az Ig e . . . ” (1,1). Az őskeresztény himnuszhoz fűzi 
hozzá az evangélista: „És az Ige testté lett, és lakozott közöttünk, és láttuk 
az ő dicsőségét, m int az Atya Egyszülöttjének dicsőségét” (1,14). Jézus a meg
testesült, emberré le tt Isten fia. János evangéliuma Istent és Jézust legtöbb
ször így nevezi: az Atya és a Fiú, s ezzel kettőjük páratlan  viszonyát is ki
fejezi.

A földi Jézus cselekedetei olyan tettek, melyek a h it számára felism erhe
tővé teszik isteni dicsőségét — ez a gondolat végigvonul az egész evangéliu
mon. Jézus csodáinak nincs saját jelentőségük, noha az evangélista valóban 
m egtörténtekként beszéli el őket. Túlm utatnak önmagukon: jelek, melyek 
Jézus isteni dicsőségét hirdetik a benne hívőknek. A víz borrá változtatásá
nak lakodalmi elbeszélése így végződik; „Ezt tette Jézus első jelként a galileai 
Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne” (2,11). 
Krisztus isteni dicsősége annyira erősen fénylik János evangéliumában Jé
zus alakján, hogy korunk egyik legjelentősebb újszövetségi kutató ja, Käse
m ann szerint „a föld fölött lépkedő Isten” ábrázolása a doketizmus veszélyét 
hordozza magában, azaz elvész Jézus valóságos em ber volta. Érvelését ugyan 
nem tud juk  elfogadni, m ert János Krisztus-képén megjelennek, ha halvá
nyabban is, az emberi vonások: az evangélista úgy említi Jézust, mint Jó
zsef fiát (1,45); Jézus az úttól elfáradva leül a kúthoz, és szomjasan vizet kér 
a sam áriai asszonytól (4,4—8); a halott Lázárt siratok lá ttán  „megrendült 
lelkében”, és „könnyekre fakad t” (11,33.35). De azért az evangélium jellem
zője mégis Krisztus isteni dicsőségének kiemelése földön jártában.
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Jézus küldetése

A negyedik evangélium krisztológiájának (Krisztusról szóló tanításának) kö
zéppontjában az az ismétlődő kijelentés áll, hogy az A tya elküldte a F iú t a 
világba (10,36). Jézus küldetése Isten akaratának  végrehajtása (6,38). Ez a 
feladata nem más, mint a kinyilatkoztatás: „Istent soha senki nem látta . Az 
egyszülött Fiú, aki az A tya kebelén van, az jelentette k i őt” (1,18). A legré
gibb görög szöveg ezen a helyen az „egyszülött Istenről” beszél, s ezzel Krisz
tus istenségét hangsúlyozza. Az örökkévaló Fiúnak az Atyához való p ára t
lan viszonya hozza m agával, hogy egyedül ő tud a lá thata tlan  Istenről hírt 
hozni. Ez a híradás testesül meg Jézus életében, főként szavában s a szavát 
kísérő tettekben. Küldetésének teljesítésével nyílt meg az emberek számára 
az örök é le t: „Az pedig az örök élet, hogy megismernek téged, az egyedül igaz 
Istent, és ak it elküldtél, a Jézus Krisztust” (17,3).

Az A tyával való egysége alapján lesznek érthetők az „En vagyok” kez
detű, az Újszövetségben egyedülálló jézusi mondások: Jézus nemcsak hírt 
hozott Istenről, hanem  ő maga a kinyilatkoztatás és annak m inden aján
déka. „Én vagyok az élet kenyere” (6,35), „a világ világossága” (8,12), „a jó 
pásztor” (10,11.14), „a feltám adás és az élet” (11,25), „az út, az igazság és az 
élet (14,6), „az igazi szőlőtő” (15,1). Ezek a képies kijelentések nem  hason
latok, am it m ár a határozott névelő is m utat: Jézus nem olyan, m int a ke
nyér, hanem  a kenyér, az egyetlen kenyér; nem a múlandó élet tápláléka, 
hanem a tulajdonképpeni élet, az örök élet adója. Az éhezésben és szomjú
ságban, az ember legelemibb szükségleteiben jelentkezik a csillapíthatatlan 
vágyódás az el nem múló élet után. Ezt az életet Jézus személyében a hit ra
gadja meg: „aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem 
szomjazik meg soha” (6,35). A többi „Én vagyok” mondás is ezt fejezi ki: 
ő az egyetlen, ra jta  kívül nincs senki, aki igazi é le te t adhat és ad is való
sággal. E mondásokban az „én vagyok” felismerési formula: a beszélő általa 
nyilatkoztatja ki, hogy ő az, akit vártak, aki u tán  kérdeztek (Vö. Ézs 41,1; 
43,11; 52,6. — R. Bultm ann, E. Lohse). Ezek az igék a Krisztusban adott ki
nyilatkoztatás páratlanságát, megism ételhetetlenségét és egyetlen voltát fe
jezik ki (Karner Károly).

Jézus küldetését győzelmesen fejezte be a keresztfán: „Elvégeztetett” 
mindaz, am iért Isten őt küldte (19,30). Jézusnak ez az utolsó szava a ke
resztfán János evangéliumában, és szorosan kapcsolódik búcsúzó imádságá
hoz az utolsó éjszakán: „Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy el
végeztem azt a m unkát, amelyet rám  bíztál, hogy elvégezzem” (17,4). János 
evangélista a kereszt teológusa, csak másképpen, mint M árk és Pál. Úgy 
írja  le Jézus földi történetét, hogy kezdettől fogva állandóan a halálára te
k in t előre, amely kettős értelemben „felem eltetés” : keresztfára szegezés és 
az Atyához való visszatérésnek kezdete (6,62). Ezt tanúsítja Jézus búcsúimád
ságában az előbb idézett ige folytatása: „és m ost te  dicsőíts meg, Atyám, ön
m agádnál azzal a dicsőséggel, amely m ár akkor az enyém volt tenálad, mi
előtt még a világ le tt” (17,5). Jézus halála János evangéliumában isteni di
csőségének fényében  ragyog (12,23—24). Ezt tanúsítja  a passiótörténet jánosi 
leírása: a legcsendesebb, legnyugodtabb mind a négy között.

A lkalom adtán szerepelnek János evangélium ában is általánosan elterjedt 
őskeresztény értelmezések Krisztus halálának üdv jelen tőségéről. Ismeri Já 
nos a Jézus áldozati haláláról szóló őskeresztény vallástételt: „Íme, az Isten
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báránya, aki hordozza a világ bűnét” (1,29). Ez a gondolat azonban nem  jel
lemző rá, hanem egyszeri az evangéliumában. A következetesen jánosi a 
Jézus megfeszítésének a mennybe való felemeltetésével való azonosítás. Át
veszi János más őskeresztény hagyom ányterületről — legvalószínűbb, hogy 
Pál apostol igehirdetésének hatósugarában lévő gyülekezeti hagyományból 
— Istennek a világ irán ti szeretetét, és ennek kifejezéseként a F iának ha
lálra adását hirdető hatalm as öröm hírt: „Ügy szerette Isten a világot, hogy 
egyszülött F iát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete 
legyen” (3,16). Ám Jézus halálához itt is szorosan kapcsolódik a felemeltetés 
gondolata: Jézusban az A tyától küldött F iút csak az tud ja hittel meglátni, 
aki megalázott halálában látja a felm agasztaltatását (3,14—15).

A kereszthalálnak ezt az értelmezését megerősíti a Feltámadott első talál
kozása János evangéliumában. Mária M agdolnának jelenik meg először, és 
ezt m ondja neki: „Ne érints engem, m ert még nem m entem  fel az Atyához, 
hanem m enj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik: Felmegyek az én 
Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez” (20,17). 
A csodálatos mélységű m ondat azt sejteti, hogy Jézus most áll m ennybe
menetele előtt. Ha azután tanítványainak m egjelenik, akkor ő már a m enny
ből jön, s m int a M egfeszített, Feltám adott és Megdicsőült nyilatkoztatja ki 
magát nekik (J. Schneider). Mi szüksége lenne Jánosnak külön mennybe- 
meneteli történetre?!

Az „én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz” a húsvéti h it tarta lm ára is utal. Ed
dig földi élete során csak azt mondta, hogy az Atyához megy, aki őt el
küldte (14,22; 7,33 stb.). Ha most azt m ondja: „az én Atyámhoz és a ti A tyá
tokhoz” —, ez azt jelenti, hogy elmenetelével Jézus A tyja az övéi A tyja is 
lett. Meg azt is mondja: „menj az én testvéreim hez”. Valósággá lett, hogy 
Isten szeretete, am int Jézusra, úgy az övéire is irányul (16,27; 14,21.23). A hí
vők istengyermekségét Jézus közvetítette. (R. Bultmann)

A jelenvaló Krisztus

János evangéliumában Jézus történetéből elénk lép a Christus praesens, a 
jelenváló K risztus (E. Käsemann). Ebben az értelem ben is transzparenssé, á t
látszóvá válik a názáreti Jézus földi működése. A negyedik evangéliumot 
úgy olvassuk helyesen, ha közben észrevesszük, hogy szerzője Jézus egykori 
életén át saját jelenéhez fordul. Az evangélista ugyanis a megdicsőült Krisz
tus m aradandó jelenlétét a földi Jézus történetével világítja meg. Az evan
gélium írója Jézus m últbeli tö rténeté t a K risztusban való h it jelen  perspek
tívájából ábrázolja (S. Schulz). Jézus szavai egyrészt egykori tanítványaihoz 
szólnak, m ásrészt ugyanaz a szó az evangélium olvasóihoz fordul. így ami 
a tanítványok szám ára jövő: Jézus megdicsőülése és a Szentlélek vétele, az 
János gyülekezetének m ár jelen.

Az örök élet kinyilatkoztatását a Fiú a földön tanítványainak hozta, a 
mennyei dicsőség világába való visszatérése u tán  pedig övéinek a Szentlé- 
lektől munkált igehirdetésben ajándékozza. A tekintetnek ez a kettős iránya 
néhol egészen nyilvánvaló. Jézus jövendő sorsukként rajzolja tanítványai
nak az üldöztetést. Az erre vonatkozó jézusi szó az evangélista gyülekezeté
nek azonban m ár nem jövő, hanem  jelen: „Ezeket pedig azért mondom nek
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tek, hogy amikor eljön az órája, emlékezzetek rá : én megmondtam nektek” 
(16,1-4).

Ez a bibliai idézet m ár átvezetett Jézus búcsúbeszédeihez, amelyek semmi
vel sem hasonlíthatók a másik három evangéliumban. Az elfogatása előtti 
éjszakán tanítványai veszik körül Jézust — ebbe a keretbe helyezi bele az 
evangélista Jézus búcsúzó szavait és im ádságát több m int négy fejezeten át 
(13,31—17,26). Ennek során az em lített kettős vetületben csillámlanak a kö
vetkező jézusi szavak is: „nem hagylak titek e t árván, eljövök hozzátok”, „Is
mét meglátlak titeket, és örülni fog szívetek” (14,18; 16,22). Ezek és hasonló 
tartalm ú mondások a búcsúbeszédekben a tanítványok számára ígéret volt, 
az evangélium első olvasóinak — és velük együtt nekünk is — már bekö
vetkezett múlt, s ú jra  és ú jra  ismétlődő jelen. M ert az „eljövök hozzátok”, 
„Még egy kis idő, és a világ többé nem lá t engem, de ti m egláttok, m ert én 
élek . . mondatok nem a parúziára, Krisztus visszajövetelére vonatkoznak 
az idők végén, hanem  a Feltám adottal való találkozásra és a Szentlélek jö
vetelére utalnak (14,18—19). Húsvét és pünkösd János szemében sajátosan 
egybefolyik, m int ahogyan — láttuk  — Jézus keresztfái halála és az Atyá
hoz való menetele is. A földről távozó Jézus eljöveteléről és a Szentlélek ér
kezéséről szóló kijelentések a búcsúbeszédekben a jelenvaló Krisztust hirde
tik. (Az előzőleg em lített igehelyeknek nem a parúziára, hanem  húsvétra és 
a Szentlélek jövetelére való vonatkozását R. Bultm ann értelmezése nyomán 
jelentős kutatók vallják, többek között G. Bornkam m , E. Lohse, W. Marxsen, 
J. Schneider, S. Schulz).

A búcsúbeszédeknek több részlete a Paraklétoszvól szól. A megnevezés eb
ben az összefüggésben isteni Segítőt jelent, ak i folytatja a földön já rt Jézus 
kinyilatkoztató m unkáját. A szó vallástörténeti eredetének boncolgatása he
lyett elég arra  figyelnünk, am it János evangéliuma kétségtelenné tesz: a 
Szentiélekről van szó. „Én az Atyához m egyek . . . ,  és kérni fogom az Atyát, 
és más Segítőt ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké, az igazság Lel
két” (14,12.16). Ez a „más Segítő”, a Szentlélek — Jézus maga új alakban: 
a róla szóló igehirdetésben a tanítványokhoz mindig újra  Eljövő (G. Born- 
kamm). Ezzel lesz világossá előttünk a megdicsőült Krisztus jelenlétének 
módja.

Innen lesz érthető a negyedik evangélium író jának  a „merészsége” — aho
gyan egyik neves kutató nevezte —, hogy a hagyományból ve tt rövid jézusi 
mondásokat (amilyenek az „Én vagyok” kezdetű igék), saját hosszabb elmél
kedéseiben fejti tovább. Az elmélyedő, körmozgásban tovahaladó fejtegeté
sek úgy épülnek bele az evangéliumba, m in tha Jézus beszédének szerves 
része lenne. Például az „Én vagyok az élet kenyere” kezdetű ige köré (6,35) 
az evangélium írója közel harminc versből álló elmélkedést sző (6,26—51). 
Ezt az eljárást alátám asztja a Segítő Szentlélek emlékeztető, tanító, tanúsá
got tevő m unkája (14,26; 15,26—27). A Szentlélek bizonyságtétele a tan ít
vány, a m indenkori tanítvány bizonyságtételébe szövődik bele. (Lásd a szerző 
tiszteletbeli teológiai doktori székfoglalóját: A Biblia ihletettsége — János 
evangéliuma fényében. Megjelent a Lelkipásztor c. folyóirat 1991. évi 9. szá
mában.)
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Más jellegzetességek

1. János számára az ige és a hit elválaszthatatlan kapcsolatban vannak. „Aki 
hallja az én igém et” — ez egyaránt vonatkozik a földi Jézus szavára és a 
Szentlélek által m unkált későbbi igehirdetésre, a Krisztusról való bizony
ságtételre. Az ige hallgatása és meghallása a h it egyedüli forrása és hordo
zója. A hit tarta lm át nem hitigazságok alkotják. Nem arról van szó, hogy 
valam it hinni, hanem  valakiben  hinni: az A tyában és a Fiúban, ahogyan azt 
Jézus kinyilatkoztatta földi életében, s ahogyan azt a Segítő-Szentlélek fel
idézi, jelenvalóvá teszi. Végigvonul az evangéliumon a hitnek ez a szemé
lyes jellege: „aki hisz őbenne”, „aki hisz énbennem ” — ilyen fordulatok jel
zik, hogy a hit nem  tárgyhoz kötött, hanem Istenhez, Jézus Krisztushoz kap
csolt, egzisztenciális valóság. Mégsem m arad „üres” a hit, hanem megtelik 
azzal, ami Isten ajándéka az ő küldöttjében és kinyilatkoztatójában, am int 
az „Én vagyok” mondások m egvilágítják!

A „látni” szó gyakran szerepel az evangéliumban a hit látása értelmében. 
„Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és lá ttuk  az ő dicsőségét, m int az Atya 
Egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal” (1,14) — a töb
bes szám első személy nem a szem tanúkat jelzi, hanem m agában foglalja az 
evangélista és gyülekezete vallástételét, m inden idők hívő gyülekezetét. „M ert 
az én Atyámnak az az akarata, hogy annak, aki lá tja  a F iút, és hisz benne, 
örök élete legyen (6,40). A „látás” és a „hit” egymás mellé állítása a hitben 
való találkozást jelenti a Fiúval. — M ásutt a „látás” a „hit” szinonimája: 
„Aki hisz énbennem, nem énbennem  hisz, hanem  abban, aki elküldött en
gem; és aki lát engem, azt látja, aki elküldött engem” (12,44—45). — A Szent
iélekről szólva hasonló a „látás” értelme: „ . . .  az igazság Lelkét, akit a világ 
nem  kaphat meg, m ert nem lá tja  őt, nem is ism eri” (14,17). — „Egy kis idő 
még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és m egláttok engem ” 
(16,16.19). Ebben az ígéretben a „m egláttok” szó a Szentlélek hatására Jézus
sal a hitben végbemenő találkozásra utal. A „nem láttok” a pünkösd előtti 
időre céloz, vagy pedig a tanítványok életében m indenkor lehetséges, meg
kísértett helyzetre, amikor a Szentlélek segítsége nélkül m agukra m aradnak. 
A jellegzetes jánosi látás nem más, m int Jézus szavának megértése az ige
hirdetés hallgatásában és a hit aktusában. (Nem sorolom fel azokat a jelen
tős kutatókat, akik a „látni” jellegzetes jánosi értelmezését képviselik, csak 
utalok az ún. K ittel szótár szócikkére, m elyet W. Michaelis írt: V. k. 362— 
365).

János evangéliumának húsvéti történeteiben a „látni” szó az érzéki észle
lés jelentésében szerepel, ahogyan azokat János a hagyományból átvette, s 
maga is így érti. De a Tamásnak mondott jézusi szó a Feltám adott valóságos 
látása fölé emeli a hit látását: „Mivel látsz engem, hiszel; boldogok, akik 
nem látnak és hisznek” (20,29). Ez a m ondat minden idők keresztény gyüle
kezeteinek szóló jánosi tanítás az igazi húsvéti hitről.

2. A Jézus kinyilatkoztató igéjéből születő hit hozzákapcsolódik az isteni 
szeretet áramköréhez. A Krisztusban hívők Isten szeretetét ugyanúgy m eg
tapasztalják, m int Jézus: „Ügy szeretted őket, ahogyan engem szerettél” — 
hangzik Jézus búcsúzó imádságában (17,23). Az „őket” azokat az em bere
ket fogja át Jézus idejéből és minden későbbi nemzedékből, akik hisznek 
benne, akik Istenéi, Krisztuséi (17,23. Vö. 17,20). Az agapé, a szeretet János
nál isteni valóság, mely az A tyától árad a Fiúra, Jézusra és az övéire. Ezért
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hagyja tan ítványaira a búcsúzó Jézus a testvérszeretet fe ladatát: „Üj paran
csolatot adok nektek, hogy szeressétek egym ást: ahogyan én szerettelek tite 
ket, ti is úgy szeressétek egym ást” (13,34). Az egymás irán ti szeretet lesz a 
gyülekezet ism ertetőjele mások előtt (13,35). Ez a szeretet cselekedetben, szol
gálatban nyilvánul meg, ahogyan erre Jézus az utolsó vacsorán tanítványai
nak példát adott. Rabszolga-öltözéket vett m agára („levetette felsőruháját, 
és egy kendőt véve, körülkötötte m agát” : 13,4), és megmosta, megtörölte ta 
nítványai lábát.

A hívők közösségét, a gyülekezet életét nem  a törvény, hanem  a testvér
szeretet új parancsa szabályozza. Az „ú j” ebben a szeretetben, hogy alapja 
a kinyilatkoztató Jézusnak az övéi, a „bará ta i” iránti szeretetében van, s 
benne az Atyának a Fiú iránti szeretete áram lik tovább (15,9.12—14). E ltér
nek a kutatók annak megítélésében, hogy az evangélista ezzel nem helyezi-e 
hatályon kívül a felebaráti szeretetet és az ellenség szeretetét, amelyet a 
többi evangélium tanít. (W. Bauer, A. Nygren, E. Käsemann lényegében 
igennel válaszolnak. Ellenben R. Bultm ann és mások azon a véleményen 
vannak, hogy az „egymást szeressétek” jánosi hirdetése nem  korlátozza az 
em bertársi szeretet általános keresztény parancsát.)

3. A negyedik evangéliumban a szentségek háttérbe szorulnak. János nem 
beszél az úrvacsora szereztetéséről, ellentétben a másik három  evangélium
mal. Viszont a mennyei kenyérről szóló fejezetben van egy szakasz, amely 
az úrvacsora szentségéről szól (6,51c—58). Idézünk belőle: „Aki eszi az én 
testem et és issza az én véremet, az énbennem marad, és én őbenne” ; „aki 
ezt a kenyeret eszi, élni fog örökké” (56., 58. vers). Az itt található  úrvacso
rái beszéd azonban világosan kiválik a megelőző szövegösszefüggésből, ezért 
számos újszövetségi kutató későbbi betoldásnak tartja  (többek között E. 
Lohse). G. Bornkamm megállapítása szerint ez a szakasz az úrvacsorái ele
meket, a kenyeret és a bort, titokzatos halhatatlansági táplálékként fogja 
fel, s ez megfelel Ignatius tanításának. (Antiochiai Ignatius, aki 110—117. 
között h a lt vértanúhalált, leveleiben az úrvacsorát a „halhatatlanság orvos
ságának” vallja). Viszont ellene m ond a jánosi teológiának, közelebbről a Jé
zusról, m int az élet kenyeréről a 6. fejezetben m ondottaknak. Ezért szerinte 
ez az úrvacsoráról szóló szakasz az evangélium átdolgozójának műve, akiről 
még szólunk. Ugyancsak az ő betoldása lehet a katona dárdaszúrásához fű
zött megjegyzés, am ennyiben nem Jézus halálának valóságos voltát jelzi, ha
nem a „vér és víz” szimbolikusan az úrvacsorára és a keresztségre utal 
(19,34).

Mindez nem jelenti azt, hogy János elvetette volna az úrvacsorát, sem azt, 
hogy gyülekezete nem  élt volna vele. Ugyanígy van  a keresztséggel is. A Ni- 
kodémusszal folytatott beszélgetésben a „víz” a keresztségre u ta l (3,5). De a 
hangsúly nem a szentségen van, hanem  a Szentiélektől való újjászületésen, 
m ert a következő versek m ár csak a Lélekről beszélnek, vízről nem (3,6—8). 
A jánosi gondolkozásban a szentségek elhalványodásának az a magyará
zata, hogy az ige kerül középpontba: a hitre ju tá s  a testté le tt Igével, az 
Isten Fiával való találkozásban történik, s ez az igehirdetésben megy végbe.

4. Az eljövendő örök élet János evangélium ában jelenné válik: „aki hisz, 
annak örök élete van” (6,47). „Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja 
az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt 
ítéletre sem megy, hanem  átm ent a halálból az életbe” (5,24). János elmélyíti 
a hagyományos apokaliptikát. Ennek egyik legszemléletesebb példája Jézus
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nak és a halott testvérét, Lázárt sirató M ártának a párbeszéde, ahol az idői 
eszkatológiát a jézusi szó az időtlen transzcendenciába interpretálja, értel
mezi át (Dóka Zoltán): „Jézus ezt mondta neki: Feltám ad a testvéred! M árta 
így válaszolt: Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Jé
zus ekkor ezt m ondta neki: Én vagyok a feltám adás és az élet, aki hisz én- 
bennem, ha m eghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem  hal meg soha. 
Hiszed-e ezt? M árta így felelt: Igen, Uram, én hiszem, hogy te  vagy a Krisztus, 
az Isten Fia, akinek el kell jönnie a világba” (11,23—27). János evangéliumá
ban is előfordul a hagyományos tanítás az utolsó napról, a holtak feltám a
dásáról, az eljövendő ítéletről (5,28—29), de ez nem változtat a sajátos jánosi 
hangsúlyon, mely végigvonul evangéliumán: a végső jövő m ár a jelenbe ve
tül. Krisztus szavának elfogadásában vagy elutasításában most eldől az üdv, 
végbemegy az ítélet. Az örök élet m ár a jelené. Az „örök” jelző nem egysze
rűen a m úlandóság ellentétét jelenti, hanem a minőségileg más, az igazi is
teni életet fejezi ki.

A sajátos jánosi üzenet nem számol a halál valóságával? De igen! A bio
lógiai halál azonban nem vethet véget a tulajdonképpeni életnek, m ert a 
hívő közössége a megdicsőült, jelenlévő Jézus Krisztussal folytatódik és ki
teljesedik túl téren  és időn Isten világában: „Atyám, azt akarom, hogy aki
ket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az 
én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, m ert szerettél engem már a világ 
kezdete előtt” (17,24). A „dicsőség” szó az isteni lét kifejezője. Az üdvösség 
jövőjének egyetlen képe van János evangéliumában: a mennyei otthon Is
tennél. „Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem  így volna, vajon 
mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni számotokra?” (14,2). 
Az örökkévalóságról, a m ennyről nem lehet fogalmunk. Az Isten otthona is 
csak hasonlat, de talán a legtöbbet mondó.

5. János számára a világ az Isten teremtése. Az örökkévaló Igéről m ondja 
a prológus: „a világ általa lett, de a világ nem ism erte meg őt. Saját vilá
gába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat fel
hatalm azta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek” (1,10—12). Itt az „övéi” 
minden em berre vonatkozik, m ert azok az ő terem tm ényei. De már itt  je 
lentkezik, ami az evangélium további lapjain végig érvényesül: a világ sajá
tos értelemben a hitetlen embereket jelenti („de a világ nem  ismerte meg ő t”, 
10. v.). A világ elutasította Jézust és gyűlöli tanítványait, m ert a tanítványok 
nem „e világból valók” (15,18—19). Itt m ár az „e világ” az istenellenes lét 
megjelölése, am int ugyanezt fejezi ki a „sötétség”, a „hazugság”, a „halál” 
is. Az em bert az eredete határozza meg: „Aki az Istentől van, hallja az Isten 
beszédeit” (8,47); „ti e világból származtok . . .  Ezért mondtam nektek, hogy 
meghaltok bűneitekben” (8,23—24). János evangéliuma horizontján itt feltű
nik a kettős predestináció gondolata: örök sorsunk előre meghatározott.

De mégsem! M ert a jánosi ellentétpárok: sötétség és világosság, igazság 
és hazugság, élet és halál, fen t és lent —, nem m etafizikai ellentétek, m int 
a gnoszticizmus elnevezésű, korabeli vallási irányzatban, hanem Jézus kinyi
latkoztatása által megnyíló döntési kettősség. A jánosi fogalomvilág nyel
vén: a hitben „új m últat nyerünk” (H. Conzelmann). Jézus hitre hívása m in
denkihez szól. Mit jelent h á t a következő szava: „Senki sem jöhet énhoz- 
zám, ha nem vonzza ő t az Atya, aki elküldött engem” (6,44)? Ez az értelm e: 
az Atya „vonzása” a hitbeli döntésben m agában megy végbe. A hívő nem 
bizakodhatik el: hite Isten műve őbenne (R. Bultmann).
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M arad még egy kényes kérdés: János evangéliumában a hitetlen világ 
képviselői „a zsidók”. Ez a felfogása azonban nem  antiszemita m agatartás
ból ered, hanem gyülekezetének történeti helyzetéből. A jánosi kör olyan 
földrajzi területen él, ahol a keresztények nem a róm ai államhatalom, hanem 
a zsinagóga üldözésének vannak kitéve. „A zsinagógákból kizárnak titeket, 
sőt eljön az óra, am ikor mindaz, aki megöl titeket, azt hiszi, hogy Istennek 
tetsző szolgálatot végez” (16,2). Hogy Jánost nem  antijudaizm us vezeti, azt 
több példa m utatja evangéliumában. Jézus N átánaélt „igazi izraelitának” ne
vezi (1,47). A sam áriai asszonynak pedig azt m ondja: „az üdvösség a zsidók 
közül tám ad” (4,22).

A tanúságtevő

János evangéliumának két befejezése van. Ebből kiderül, hogy az evangélista 
a 20. fejezet végén fejezte be művét. A kiegészítő 21. fejezet egyik tan ítvá
nyától származik (20,30—31; 21,25). A kutatás redaktornak nevezi a függe
lék íróját, ami szerkesztőt jelent. Magyarul átdolgozónak m ondhatjuk, m ert 
többek szerint nemcsak az utóiratot írta, hanem  az evangélium némely he
lyén betoldást eszközölt. Ezekkel a kiegészítő részletekkel János evangéliu
mát közelítette az általános keresztény tanításhoz, amelyet az Újszövetség 
más iratai képviselnek. A redaktor keze m unkájához tartoznak az utalások 
a végső jövőre, a holtak feltám adására és az íté le tre  (5,28—29; 6,39.40.44), a 
keresztség és az úrvacsora szentségére (3,5; 6,51b—58; 19,34b—35). E ki
egészítések eltérnek a szövegösszefüggéstől, de az evangélista teológiai kon
cepciójától is, s ezáltal másodlagosnak bizonyulnak. Ezt a felism erést R. Bult- 
mann nyomán számos jelentős kutató vallja, közülük itt most csak E. Lohséra 
hivatkozom, aki a korszerű újszövetségi teológia művelésében kitűnik meg
fontoltságával és hitépítő szándékával. A jánosi iskolához tartozó redaktor 
célja nyilvánvalóan az volt, hogy az egyházi felfogástól sok tekintetben kü
lönböző evangéliumot az egyház számára m egtartsa. A függelék kiegészítő 
szerepét m utatja, hogy a Feltám adott galileai megjelenéseiről számol be (21. 
fej.), m íg az evangélium írója a jeruzsálemi húsvéti hagyományból m erít (20. 
fej.). Péter megbízatása a gyülekezet vezetésével szintén az általános egyházi 
hagyományhoz simul (21,15—17).

A negyedik evangélium szerzőjének kérdése mindmáig vitatott. Először 
180 körül találkozunk Irenaeusnál azzal a felfogással, hogy az evangélium
ban névtelenül szereplő „szeretett tan ítvány” János apostol volt, s ő az evan
gélium szerzője, ak ire a befejező versek utalnak (21,24—25). Van egy ré
gebbi hagyomány János nevű presbiterről, aki azonban eredetileg nincs 
kapcsolatba hozva az evangéliummal. A negyedik evangélium szerzője isme
retlen, ahogyan a másik három evangéliumé is.

A jelen századi kutatásban új megvilágításba kerü lt „a tanítvány, akit Jé 
zus szeretett” (13,23; 19,26; 20,2). Több jelentős ku tató  szerint nem  történeti 
személyről van szó, hanem  benne az evangélista a tanítvány ideális típusát 
rajzolja meg (M. Dibelius, R. Bultmann, E. Käsemann, W. M arxsen, E. Lohse 
stb.). A „szeretett tan ítványt” az evangélista nem  nevezi meg, noha más ta
nítványok nevükön szerepelnek az evangéliumban (Péter, Júdás, Tamás). 
A lakja egyszerre számít Jézus egyik tanítványának földön jártában , s ugyan
akkor a mindenkori igazi tanítvány megrajzolt képének. Ez a kettős pers
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pektíva másutt is jelentkezik az evangéliumban: a szerző jelene átsugárzik 
Jézus történetén. Felm erült az a lehetőség, hogy az evangélium írója önma
gát festi bele a képbe, ahogyan középkori festők tették. Az evangélistától el
térően a függelék szerzője határozottabb vonásokat adott a „szeretett ta 
nítványnak” (21,7.20—23), s őt teszi meg az evangélium szerzőjének (21,24). 
Ezt húzza alá a szenvedéstörténetben elhelyezett hasonló tartalm ú megjegy
zésével (19,35). Ezzel azonban nem változik meg az alapvető helyzet: az 
evangélium szerzője a jánosi kör kiemelkedő tagja, a függelék szerzőjének 
is tanítóm estere írta  az evangéliumot, s az ő tanúságtételét erősíti meg a 
redaktor a gyülekezete nevében: „tudjuk, hogy igaz az ő bizonyságtétele” 
(21,24). A többes szám első személyben a jánosi gyülekezet jelentkezik, amely
nek körében ez az egyedülálló evangélium jelentkezett. Igaznak vallják az 
evangélium írójának tanúságtételét, aki akkor m ár feltehetően halott. És 
megerősítik, amivel evangéliumát befejezte: „Ezek pedig azért írattak  meg, 
hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hitben életetek legyen 
az ő nevében” (20,31).

A negyedik evangélium írója minden valószínűség szerint nem volt Jézus 
történetének szemtanúja. S ha mégis az le tt volna, nem azt írja  meg, am it 
látott, hanem ahogyan az üdvtörténést értelmezte (S. Schulz, H. Conzel- 
mann). Ehhez írásbeli forrásokat és élő hagyom ányt használt fel. Az evan
gélium felvételét az Újszövetségbe annak köszönhetjük, hogy a II. század 
végén apostoli származásúnak tarto tták . A mi számunkra ennek az evangé
liumnak tekintélye azon fordul meg, amit ismeretlen keresztény szerzője 
m a nekünk mond. S ez nem más, m int a m indenkori jelenhez szóló bizony
ságtétel Jézus Krisztusról.

Az evangélium előttünk fekvő teljes szövegét tek in tjük  az egyház kin
csének. A hárm as rétegeződés tekintetbe vétele (hagyományforrások, az evan
gélista saját m unkája, a redaktor kiegészítései) az evangélium értelmezését 
segíti, ám az evangélium ra mai form ájában figyelünk. Természetesen úgy, 
ahogyan a Szentírás minden részére: teológiai kritikával (P. Althaus).

Fenti dolgozatomban gyakrabban említek kutatókat, m int eddig tettem  az 
Újszövetség színgazdagságáról szóló sorozatomban. János evangéliumának a 
bevezető soraimban jelzett sok problémája teszi szükségessé, hogy a teoló
giában járatosabb olvasóim számára megjelöljem azokat a tám pontokat, 
amelyek m unkám at kísérik. A negyedik evangéliummal foglalkozó, belátha
tatlan  teológiai irodalomban a megnevezett ku tatókat tartottam  a magam 
számára leginkább előrevivőnek; a névsor azonban nem teljes.

János evangéliumát Luther a „páratlan szépségű fő evangéliumnak” ne
vezte. Egyedülálló mélységét és szépségét akkor kezdhetjük megismerni, ha 
kinyitjuk és olvassuk. M ert am it itt próbáltam  adni, az csak szürke keret a 
tartalomhoz: az evangélium rabul ejtő szövegéhez.



HAFENSCHER KÁROLY

M agyarországon járt a pápa

„Lelkipásztori látogatásom után, a magyar légtér elhagyásakor szeretném kifejezni 
Önnek, elnök úr, hálás köszönetemet azért a szívélyes fogadtatásért, melyben a 
kedves magyar nép részesített. . .  Lelki örömökben gazdag pillanatokat élhettem 
itt át az egész magyar egyházzal való találkozásom folyamán . . .  Élénken emlé
kezem az ünnepélyes istentiszteletekre, valamint a püspöki karral, a papsággal, 
a fiatalokkal, a hatóságokkal és az egész magyar néppel való találkozásokra. Há
lás vagyok Istennek e nagy ajándékokért”.

Részlet II. János Pál pápa táviratából, amit a Magyar 
Köztársaság elnökének, Göncz Árpádnak küldött a re
pülő fedélzetéről

Ebben a táviratban lényegében benne van a látogatás első értékelése a pápa 
részéről: Köszönet az előre m egtervezett program teljesítésének biztosított 
lehetőségért, a lelkipásztori látogatás jellegének hangsúlyozása, a találkozá
sok közül a pápa számára legjelentősebbek kiemelése, és az em bereknek mon
dott köszönetszó után  a hálaadás, am ivel a pápa Isten felé fordult.

A DIAKONIA oldalain az összefüggéseket ismerve és figyelembe véve, egy 
sajátos nézőpontból tek intve az eseményeket, kísérelem meg összefoglalni a 
feltétlenül jelentős látogatást, úgy, am int azt előző számunkban a készület 
idején tettem . M indenekelőtt néhány alapvető kérdésben kell evangélikus 
álláspontunkat m eghatároznunk!

Mitológiátlanítani kell. E kifejezést ugyan az Üjszövetséggel foglalkozó 
teológusok használják általában 1941 óta, amikor B ultm ann nyomán bevo
nult a teológia szaknyelvébe, mégis használható ez a fogalom egyházi, egy
házpolitikai, sőt felekezetközi viszonylatban is. Jelen esetben azt jelenti, hogy 
mindenféle mítoszból ki kell bontani a pápalátogatás eseményét, akár eufó
rikus hangulat szövi e mítoszt, akár az ellenérzés vagy más negatív indulat. 
Meg kell kísérelni realitásérzékünket megőrizve szembenézni az esemé
nyekkel.

A  pápa személyére és jelenlegi szolgálatára kell összpontosítani s nem kell 
az egész pápaság kérdését taglalni, noha személy és h ivatal éppen a pápa ese
tében szorosan összefügg.

A főutcát kell látnunk  ahhoz, hogy el ne tévedjünk, m int egy idegen vá
rosban. Ha a giccsáradatra figyelünk, am i a pesti utcákat, trafikokat, alul
járókat ellepte (T-shirt pápa-arcképpel, kis szobrocskák, jelvények, alkalmi 
rajzok stb.), úgy bizonyára nem jól tudunk  eligazodni. Az evangélikus értel
miség lapjához, szemléjéhez méltó módon kell értékelni az eseményeket, meg
felelő protestáns önmérséklettel, toleranciával, méltósággal kell és szabad



82 HAFENSCHER KÁROLY: A PÁPALÁTOGATÁS UTÁN

foglalkoznunk a látogatással, önmagunk álláspontjának tartásával, de az új 
felé ökumenikus nyíltsággal.

A  kairoszt, a kedvező alkalmat, felismerő lelkülettel kell mérlegelnünk. 
Nincs ugyan még történelm i távlatunk (e sorok írásakor 15 nap választ el a 
pápalátogatás utolsó napjától) a komoly értékelésre, végleges, határozott té
telek megfogalmazására, mégis az esemény páratlansága bizonyosan nem vi
tatható, ezt sem túlértékelni, sem alábecsülni nem szabad. Talán túlzás nél
kül m ondhatjuk, hogy reménységünk jogos: valami valóban megmozdulha
to tt a magyar ökum enikus közeledés terén, s ezután előbbre léphetünk. 
A pápa nyilatkozatai u tán róm ai katolikus testvéreink is bátrabban köze
lednek m inden szinten, hiszen az ő gondolkodásukban és életgyakorlatukban 
a pápa állásfoglalása, m agatartása sokkal többet jelent, m int azt mi protes
tánsok érzékelni szoktuk. Róma magyar népe nem volt egységes a közel
múltban sem ökumenikus vonatkozásban, még az ökumenikus beállítottságú 
vezetők sem voltak elég határozottak e tekintetben, teológusaik nem tek in
tettek partnernak  minket nem  római katolikusokat és legyünk egyszerűen 
őszinték: Magyarországon érdemi párbeszéd teológiai kérdésekben egyálta
lán nem fo lyt, eltekintve közös liturgikus szövegek (Miatyánk, Apostoli és 
Niceai hitvallás) kialakításától. Most váltónál állunk, a következő évek vo
nata most k erü l sínre, jó irányba menő, vagy vakvágányra. A kairoszt el
mulasztani vé tek  m indkét oldalról. Tudatában vagyunk annak, hogy a római 
egyház nagy test, méretei és m últja m iatt lassabban mozdul,-de az irány fel
vétele lehetséges és reménység szerint m egtörténhet.

Ha egy szóban akarom a pápalátogatás tényét összefoglalni, úgy ezt a ta
lálkozásban jelölöm meg. A m int teológushallgatóimnak az istentisztelet és 
benne az igehirdetés lényegét is így szoktam  megjelölni: találkozás. Jézus 
Krisztus találkozik népével és népe tagjai egymással, ugyanúgy minden egy
házi esemény lényege a találkozás. Közös részesedés egymás ajándékaiban. 
Sohasem csak elvek, eszmék találkoznak, hanem  személyek, és ez m inden
képpen pótolhatatlan. Ezért érzem számomra leginKább elfogadhatónak Je
leníts István  p iarista tartom ányfőnök töm ör értékelését arra  a kérdésre, mi
ben látja a pápalátogatás jelentőségét (Üj Magyarország, szept. 3.): „A dol
gok a mai világban egyre inkább kiszakadnak az élő személyes összefüggé
sekből. Azt hisszük, hogy ismerünk valam it, valakit, m ert hallottunk róla 
pár m ondatot tv-ben, rádióban. Sokszor szükség van a személyes jelenlétre, 
m ert az ünnep lényege a találkozás. Kezet tudtunk nyújtani a pápának és 
egymásnak is, s az összetartozás valahogy foghatóvá vált. Jézus sem tudo tt 
megoldani m indent előre-hátra, a fontos, hogy emberré lett, és köztünk élt. 
A pápa intézkedhetne íróasztal mögött is, de ő elmegy és bejárja a világot. 
Talán nem mindenkinek tetszett, hogy i t t  volt, pedig nem valakik ellen jö tt 
— elment m ás felekezetekhez is. Nem sztárként jött, nem is valami árvíz súj
totta terület kárbecslésére. A reményben ak a rt megerősíteni m indnyájunkat, 
hogy az emberpusztító évtizedek ellenére sem kell rem eket látnunk egymás
ban, m agunkban. Tisztázni kell a dolgokat, m ert a jó k ivájja a maga m ed
rét.” Ezt el tudom  fogadni én is.

Már a repülőtéren m egadta a pápa utazása célját, értelmét, és megnevezte 
a cím zetteket: „különös szeretettel gondolok a (római) katolikus h ív ek re . . .  
szerető köszöntéssel ölelem á t a magyar nem zet minden fiá t és leányát . . .  
azokat, akik külföldről jöttek el, akik a szomszédos államokban élnek” — 
mondta. „K ettős cél vezetett . . .  részben azért jöttem, hogy megerősítsem hi-
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tűkben testvére im et..  . részben, hogy m inden m agyarnak feltárjam  keresz
tény világszemléletemet az emberi személy megmentése és az emberi társa
dalom felépítése érdekében” (ezzel idézte a Gaudium et spes iratot). „Nem
csak az egyház gyermekeihez szólok, nem is csak azokhoz, akik Krisztus hí
vei, hanem különbség nélkül minden em berhez fordulva . . .  Őrá hallgatunk, 
aki terem te tt m inket, és nálunk jobban tud ja , mire van igazán szükségünk. 
Hogyan is tudnánk pillanatnyi, kicsinyes, önző érdekeinken túlemelkedni, 
igazi javunkat és a közjót felismerni, ha nem  imádjuk Istent? . . .  Aki a rra  
hívott m inket, hogy egyre tökéletesebben felragyogjon bennünk az isteni 
képmás.” — „Csak a magunk erejével nem  érhetjük el azt, ami az Istenhez 
való békéhez vezethet el bennünket. Azért is jöttem hát, hogy együtt im ád
kozzam veletek.”

Szinte m inden beszédében szólt az ún. „világiakhoz”, m int ahogyan az egy
ségről nemcsak Debrecenben beszélt, pl. m ár Esztergomban is: „Éljen tovább 
és erősödjék m a is m indnyájatok együttműködésével az egység, amivel az 
összes megkereszteltek felelősen részt vállalnak Krisztus testének építésé
ben” — m ondta II. János Pál.

Ki kell emelnem, hogy az őszinte alázatosság, méltatlanság érzésének k ife 
jezése szinte m indenütt hangot kapott: „Nem vagyok méltó — ez a tudat 
szükséges ahhoz, hogy az Ür folytathassa a megváltás m űvét bennünk és ál
talunk” — hallottuk a legnagyobb szabású alkalm ak egyikén, Esztergomban. 
Hol van ez a Pius-ok hangjától?!

A pápa beszéde a kultúra és tudomány képviselőihez (aug. 17. szombat) 
érdekel leginkább ebben a folyóiratban bennünket. Tisztelettel köszöntötte a 
jelenlevőket, a Magyar Köztársaság elnökét, a művelődési minisztert, a Ma
gyar Tudományos Akadémia elnökét, akinek a szerepét abban jelölte meg, 
hogy a történelem  új, tárgyilagosabb értelmezését van hivatva kidolgozni; 
majd a M agyar írószövetség elnökéhez fordult, nemcsak m int irodalmárhoz, 
hanem a m agyar írók közötti baráti kapcsolatok segítőjéhez —, jelezvén, 
hogy jól tájékozott nemcsak nemzeti értékeink terén, hanem a nézeteltérések
ről is tud. Jól tájékoztatták és m indenütt a jól tájékozódott ember benyomá
sát keltette. A MTA különböző „fakultásait” köszöntötte: a term észettudó
sokat, a művészeket, az orvostudomány és a műszaki tudományok képvise
lőit és a hum án tudományok jeles képviselőit. Különleges megbecsülését fe
jezte ki azok iránt, akik a közelmúltban is m egváltották hitüket, hűségesek 
m aradtak az igazság követelményeihez és lelkiism eretük szavához, ö rö m 
mel nyugtázta, hogy megszűntek az ideológiai monopóliumok, és olyan tá r 
sadalom van kialakulóban, amely tiszteletben ta rtja  az alapvető értékeket. 
„A tudományok és művészetek képviselői, akik különböző vallási és politikai 
meggyőződést vallanak, ma szabadon egyesülnek abban a közös erőfeszí
tésben, hogy az igazságot, a jóságot és a szépséget keressék és szolgálják a 
kultúra és az emberiség igazi fejlődése javára, a Teremtő és Megváltó Isten 
szándékai szerin t.” Hangsúlyozta, hogy a „kultúrának szüksége van az igazi 
szabadságra még a vallásos hittel szemben is, m ert két megismerési rend lé
tezik: az ész és a h it rendje”.

„Sajnos néha a keresztények sem vették kellőképpen figyelembe a tudo
mány és művészet autonómiáját, így viszálykodások, viták és ellentétek ke
letkeztek . . .  ennek nem szabad megismétlődnie a jövőben.” — „Szükséges, 
hogy mindenki előtt világos legyen: a hit nem  kényszerít rá  a kutatóra elő
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regyártott sablonokat, és munkásságuk gyakorlati eredm ényeit sem akarja 
m egváltoztatni vagy k isajátítani.”

Mély és meggondolkoztató volt, am it az emberi élet abszurdnak tűnő je
lenségeiről mondott: a halálról, a szenvedésről, és rosszról, m indarról, ami a 
tudományos értelmezés szám ára érthetetlen, sőt abszurd. I tt  a hit és erkölcs 
világossága szükséges a tudós számára is. A transzcendencia forrásai segít
hetnek az immanenciában élő mai ember, tudós, művész számára is. A leg- 
kiműveltebb emberfőnek is szüksége van az Isten nyújto tta nyugalomra, 
Augustinust idézte: „M agadnak terem tettél m inket U runk, és nem nyugszik 
meg szívünk, amíg meg nem  pihen benned.” Ez a m ondat különben a Gau
dium et spes irat egyik kulcsmondata is.

Kulturális és erkölcsi krízis idején a nevelés fontosságáról beszélt ezután. 
Nevelésen nemcsak az inform ációátadást, hanem  az egész személyiség neve
lését értette, ezen belül a hitoktatás fontosságát hangsúlyozta, amit nemcsak 
alsó fokon értett, hanem  a tanulm ányi idő egésze alatt, hiszen csak így kép
zelhető el, hogy a keresztény ismeret nem m arad gyerm ekcipőben!

Az immanens ism eretek korlátozottságát is megemlítette. A transzcendens 
ismeretek új fényét és más perspektíváját így ajánlotta: „A keresztények 
felajánlhatják az emberiségnek ma is a hitből fakadó fényt, ráébreszthetik 
em bertestvéreiket arra, hogy m indenfajta immanens gondolkozás hiányos ké
pet nyú jt az emberről, „megfosztja őt attól a transzcendens dimenziótól, 
amely egyedül képes megmenteni a végső megsemmisüléstől. Az emberi sze
mélyiségnek  sajátos m éltósága van, mivel örök hivatással rendelkezik. Az 
ember létének és táv latainak  egyoldalú szemlélete ellentétes az igazi hum a
nizmussal”.

A tudást, ismeretszerzést az új nemzedék elidegeníthetetlen jogának is
m erte el, amikor ezt m ondta: „A tudatlanság lehetetlenné tesz m indenfajta  
szabad döntést. Ezért nem  szabad megfosztani a fiatalokat attól a jogtól, 
hogy teljes értékű nevelést kapjanak, beleértve a keresztény hit alapele
meit is.”

Ú jra és ú jra  visszatért arra, hogy a nevelés nem m erülhet ki a tudományos 
vívmányok és technikai eredmények ism eretének átadásából, hanem a sze
mélyiség érlelését, az erkölcsi értékek megbecsülését és teljes emberkép ki
alakítását tűzze ki célul. Ezt sem az értelem  elsajátítása feladatának tarto tta, 
hanem a közösségben átélhető tapasztalatszerzést tekintette nélkülözhetet
lennek.

Beszélt a M agyarországon és sok helyütt Európában tapasztalható válság
ról, a szekularizáció jelenségéről és veszélyeiről, a család és a gyülekezet 
megnövekedett szerepéről, hogy a közömbössé váltak is ú jra  m egtalálják az 
élet igazi és végső értelm ét is. Végül kívánságával záru lt az érdemi m ondani
való: „Azt az óhajom at és reménységemet fejezem ki, hogy a m agyar kul
tú ra  a jövőben is tanúskodjék a keresztény hit és az emberi szellem közötti 
term ékeny találkozásról az egész nem zet javára.” „Ennek a találkozásnak 
vagytok ti a fő megteremtői. Ez a legértékesebb hozzájárulás, amit elvár tő
letek hazátok és az egész emberiség.” Ha a teológiai és filozófiai há tté r más 
is, m int amihez mi protestánsok hozzászoktunk, ezt a pápai szót mi is meg
értjük, nekünk is érdem es megszívlelni mindazt, am it hallhattunk illetve 
most olvashattunk. (Az idézeteken érezhető, hogy olaszból készült ez a hiva
talos fordítás.)
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Luther, a modell

Erik H. Erikson: A fiatal Luther és más 
írások (Gondolat, Budapest, 1991.) című 
könyve elolvasásához elegendő annyit 
tudni, hogy szerinte az emberi fejlődés 
centrális feladata az identitás fejlődése, 
az „azonosság” kérdése, melynek leg
kritikusabb időszaka az ifjúkor, mert 
ekkor lesz központi problémává az iden
titás kérdése. Az ifjú felfedezi önma
gát, hogy bizonyos tulajdonságai azono
sak, illetve hasonlóak másokéhoz, vi
szont ő mégis teljesen más, mint a töb
biek. Egy belső erő ellenállhatatlanul 
arra kényszeríti, hogy önmagával és a 
jövőjével konfrontálódjék.

Az ifjú felfedezi nemiségét, növekvő 
függetlenülését, fokozódó felelősségét, 
valamint hivatást, élethivatást választ; 
és mindezt már személyiségének egysé
gében látja. Az identitás keresésének 
lényege pedig az, hogy a gondolkodás, 
a cselekvés és az érzelem ne legyenek 
egymással ellentmondásban. Az ifjúkor 
az identitás keresésének a kora, és ezt 
a keresést válságok sorozata tarkítja és 
nehezíti. Csak az identitáskeresés krízi
seinek a sikeres leküzdése után alakul
hat ki a felnőttséget jellemző érett sze
mélyiség.

Eriksont lenyűgözi Luther, gyakran 
szuperlatívuszokban beszél róla, pl. hogy 
a világtörténelem „legradikálisabb ifjú
kora” az övé, és hogy az általa elindí
tott mozgalom, a reformáció „a mi ko
runk kezdete”, s amelynek tartalékait 
még nem használtuk fel. Erre nézve

azonban többet nem mond. Őt nem a 
reformáció teológiája érdekli, nem a 
Szentírás helyes értelmezése, hanem 
egy különleges képességű fiatalember, 
akit — tudós tisztelettel — modellként 
lehet ara felhasználni, hogy a „késő ti
zenéveskor és a kora húszéves kor” ér
zelmi zavarait felmutassa.

Akkor milyen könyvet tart a kezében 
az olvasó? Történelemkönyvet Luther
ről? Nem, mert a Lutherrel kapcsola
tos források történelemkritikai értéke
lése nem játszik semmilyen szerepet 
sem, vagyis a neves szerző lélektani 
koncepciójának megfelelően használja 
fel a rendelkezésre álló történelmi anya
got. Erikson célja megtudni, hogy mi
lyen szülőknél és milyen életkörülmé
nyek között várható, hogy az identitás 
krízise — megfelelő segítség nélkül — 
megoldhatatlanná válik. Könyvében 
párhuzamot von az „ifjú Luther” és a 
mai „ifjú páciensei” között. Tudomá
nyos célja nem más, mint megragadni 
azt a mozzanatot, amikor a fiatal beteg 
— elvárások ellenére is — „képes lesz 
arra, hogy összeszedje magát, és új fel
ismerésekre jut”. Tehát az izgalmas 
kérdés itt a fiatal egoban, énben létező 
gyógyulási képesség.

Mint jeleztük, Erikson gondolatai kö
zött külön helyet kapnak a világtörté
nelem kreatív, történelemformáló sze
mélyiségei is, így Freud és Darwin. Az 
a tétele kevéssé zavart, hogy mintha 
Luther Freud előkészítője lenne, mint
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aki a középkori dogmától akart meg
szabadulni, Freud pedig az apakomple
xusával küszködött. Luther ilyen érte
lemben korunk nyitánya, akinek szelle
mi emancipációja a modern filozófiák 
és pszichológiák előfeltétele. Ez nekünk 
tetszetős, és kell, hogy növelje Luther 
szellemtörténeti jelentőségét is, hiszen 
korábban ebben az értelemben szinte 
csak Descartes-ot szokták emlegetni. De 
az már jobban zavart, hogy Hitler is 
szerepet kapott a könyvében, s hogy 
éppen itt és éppen ebben az összefüg
gésben érdekli Eriksont, „miféle fiatal
ember lehetett Hitler”. Miféle lehetett 
Nagy Heródes, Caligula, Napóleon, Mus
solini, Sztálin, Rákosi, Ceausescu? Vagy
is ebben az esetben egy nagyon súlyos 
történelemfilozófiai kérdés vetődik fel: 
hol találhatók meg a történelem moz
gató rugói? Az emberi szubjektumon 
kívül (ahogy a marxisták is tanították), 
vagy azon belül? Vagy azon felül? Me
lyik a döntő faktor? Az objektív vagy 
a szubjektív valóság? Vagy más? Erik- 
son egyértelműen a szubjektív valósá
got választja.

Alapvetően izgalmas kérdés a könyv
vel kapcsolatosan az is, hogy lehet-e 
klinikai szemléletmóddal történelmet 
értelmezni és magyarázni, pl. történel
mi nagyságokat ábrázolni. Vajon a kli
nikai módszer esetében nincs-e szükség 
a megkérdezhető és meghallgatható, te
hát megvizsgálható páciensre? Vajon 
egy teljesen más korban élő pszicho
analitikus képes lehet-e arra, hogy egy 
egészen más korban — évszázadokkal 
korábban — élt személyiséget klinikai 
módszerekkel maradéktalanul diagnosz
tizáljon és értelmezzen? Hiszen a lélek
tan objektív szándékú tudományának 
nagyon sok szubjektív összetevője van, 
úgyhogy kérdéses számomra az, hogy a 
klinikai módszer históriai távlatú alkal
mazása során képesek vagyunk-e arra, 
hogy érzelmileg korhű empátiát éljünk 
át. Két példát említek: ma egészen más 
a viszonyulás a diabolikus erőkhöz, 
mint volt Luther korában; másrészt ko

runkban radikálisan más a szülők és a 
gyermekek kapcsolata. Vagyis nem tud
juk igazán átélni a középkornak a dia
bolikus erőkkel kapcsolatos élményét, s 
az apa—fiú kapcsolatot sem érezhetjük 
át teljesen és igazán korhűen. Éppen 
ezért szinte kivédhetetlen a visszavetí- 
tés kísértése: saját korunk problémáit 
vetítjük vissza Lutherre vagy a töb
biekre.

Erikson — miként megvallja — két 
dolgot nem akar semmiképpen: egyrészt 
a Luther által hirdetett dogmák érvé
nyességének a vizsgálatát, másrészt Lu
ther gondolkodása filozófiatörténeti hát
terének feltárását.

Minden kérdésünk ellenére is nagyon 
fontos e könyv tananyaga, hogy ti. bi
zonyos teológiai, filozófiai döntések mö
gött lélektani adottságok léteznek, s 
ezeknek az ismerete vagy felismerése 
hozzájárul hitünk összefüggésében az 
önismerethez, önkritikához, önmagunk 
felülbírálásához. Hitbeli döntéseink, eti
kai mértékegységeink összefüggésében 
megvizsgálni pszichológiai és szocioló
giai komponenseket — nem lehet ha
szontalan foglalkozás hitünk és etikánk 
egészségesebbé válása érdekében.

Külön érdeme a könyvnek, hogy egy 
nagyon súlyos előítéletet törekszik le
bontani a pszichoanalízis és a vallás vi
szonylatában. Az közismert, hogy Freud 
a vallást „kollektív neurózishoz” ha
sonlította, Freud ezzel a kijelentésével 
sok évtizedes ellenségeskedést szerzett 
a lélektan és a vallás képviselői között. 
Erikson szeretne ahhoz hozzájárulni, 
hogy szűnjék meg ez az ellenségeske
dés, és ehhez ő mint pszichoanalitikus 
adja meg a lökést: „Egy nagy ember 
ifjúkori vallási krízisének pszichológiai 
és történelmi vizsgálata újra lehetősé
get teremt arra, hogy ezt a freudi állí
tást (ti. a vallás mint kollektív neuró
zis) ismét végiggondoljuk az ego-pszi
chológia és a pszicho-szociális fejlődés
re vonatkozó elméletek fényében.” Erik
son, a pszichoanalízis képviselője, felül
vizsgálja Freud egyik dogmatizált el
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méletét a vallással szemben. Képesek 
vagyunk-e mi, lelkészek is arra, hogy 
felülvizsgáljuk a lélektannal szemben 
elfoglalt általánosító előítéletünket?

Ennek a műnek van — többek között 
— egy nagyon gyakorlati haszna is. 
Ugyanis e könyv nemcsak az ifjú Lu
therról szól, hanem magáról az ifjúság
ról, amely — normális esetben — töb
bet és jobbat akar annál, mint amibe 
éppen beleszületett, vagy amit örökölt. 
Lelkészek gyakori panasza, hogy a gyer
mekek „kikonfirmálkodnak” a gyüleke
zetből, vagyis lemorzsolódnak. Sokszor 
kutattuk már ennek az okát. Nem lehet 
esetleg ennek az is oka, hogy amikor 
ezek az ifjak, kinőve a gyermekkorból,

megkezdik az identitásukért vívott fáj
dalmas harcukat, a lelkészeket nem ér
zik mellettük állóknak, mert nem ab
ban akarunk nekik segíteni, hogy ők 
jöjjenek létre, ők szülessenek meg, ha
nem a saját formáinkat akarjuk rájuk 
erőltetni, és ettől esetleg ösztönösen is 
menekülnek, mert a saját útjukat kere
sik. Lehet, hogy éppen Erikson könyvé
ből tanuljuk meg: elsősorban a tartal
mat kell tovább adnunk, és nem feltét
lenül a formát is. Nekik, az ifjaknak 
kell segítenünk, és nem a saját világ
értelmezésünket reájuk erőltetni.

Ribár János

Szubjektív jegyzetek „A  kor lelke”  olvasása kapcsán

Elgondolkoztató, hogy ez a könyv meg
jelenésével 1991-ben kevésbé vonta ma
gára az olvasók figyelmét, mint tette 
ezt J. Benda Az írástudók árulása című 
könyve 1927-ben Párizsban és megjele
nése után nagyon hamar Budapesten is, 
Babits Mihály briliáns esszéje és prog
ramadó tanulmánya nyomán.

Mi az értelmiség hivatása és küldeté
se e világban? Egyáltalán jogosult-e ez 
a kérdés? Beszélhetünk-e az értelmiség 
küldetéséről? Kissé nem régies-e ez a 
kérdésföltevés?

Ez az a kérdéskör, amelyre megpró
bál e kötet egy-egy tanulmánya vála
szolni. A szerzők lelki habitusától és él
ményvilágától függően fogalmazódtak 
meg a válaszok. És van még valami, 
ami jelentős szereppel bír a kérdéskör 
megválaszolásakor: az adott kor „szel
lemi levegője”, a kor gondolkodását 
meghatározó paradigma.

A bendai és babitsi kérdésföltevés óta 
jelentősét változott a világ, úgy is fo
galmazhatnánk, hogy paradigmaváltás 
zajlott le a huszadik század gondolko
dásában. A század első harmadában — 
Babits és Benda kora — még meghatá
rozó volt az elmúlt húsz évszázad euró

pai szellemi öröksége. Meghatározó ab
ban az értelemben, hogy tudatosan és 
mégis ösztönösen benne élt Európa en- 
tellektüelje a múlt meghatározta jelen
ben még akkor is, ha a keresztény ta
nítás teológiai-dogmatikai téziseivel már 
nem tudott mit kezdeni. Vállalta a ke
resztény hagyomány személyiséget tisz
telő és az ember autonómiáját biztosító 
részét. Ez a szellemi örökség kétezer év
nél is idősebb, a görög—latin és a zsi
dó—keresztény kultúrkörök sajátja egy
aránt, és a lényege: a világ alapjaiban 
rendezett. De az idők során itt-ott meg
gyengült ezen rendező elveknek, érté
keknek a hatása és a papoknak, prófé
táknak, filozófusoknak, írástudóknak az 
a küldetése, hogy megfogalmazzák, eset
leg újrafogalmazzák a rendező elveket 
és értékeket.

Se helyünk, se időnk nincs itt részle
tesen kifejteni az európai gondolkodás- 
történet alapján érveinket, ezért csak 
utalunk arra, hogy Európa filozófiai 
gondolkodásában valóban fellelhető ez 
a habitus, akár az antik kozmocentri- 
kus, akár a középkori teocentrikus, akár 
az újkori egocentrikus filozófiai rend
szereket vetjük vizsgálatunk alá.
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A nagy rianást valószínűleg Kant 
kritikai gondolatai idézték elő, bár a 
múlt században erre nem figyeltek fel, 
hiszen ebből az aspektusból nem ért
hették a nagy óriás gondolatait.

Már látványosabban mutatja a bom
lás jelenségeit Kierkegaard filozófiája, 
de rá sem figyeltek oda, és talán nem 
véletlen, hogy éppen századunkban, 
azokban az években nyúlnak vissza 
hozzá, amikor Benda és Babits megír
ják tanulmányukat.

Európa közben átélte a második világ
égést és a lágerek embertelenségeit. Ke- 
let-Európa népei mindemellett átéltek 
még egy becstelenségre és cinizmusra 
épült, több évtizedes szocializmuskísér
letet is. Itt sajnos nem lehet elhallgatni, 
hogy ez a kísérlet az értelmiség több
kevesebb közreműködésével zajlott. 
(Még akkor is ki kell ezt mondani, ha 
mindannyian ismerünk nagyon becsü
letes nem kollaboráló értelmiségieket.)

Századunk első harmadában konti
nensünk értelmiségének színe-java bal
oldali irányultságú volt. (Elég itt arra 
utalni, hogy ezek az értelmiségiek a 
30-as években Nyugaton egyszerűen 
nem hitték el a sztálini koncepciós pe
rekről közölt híreket. Franciaországban 
még az 50-es években is jelentős gon
dolkodók voltak tagjai a kommunista 
pártnak, a magyar forradalomnak kel
lett bekövetkeznie, hogy világosabban 
lássanak.)

A paradigmaváltás után a világ már 
nem rendezett, és főleg nem azonos el
vek szerint. Darabjaira hullt az, amit 
a görögök Kozmoszként értelmeztek. 
Ezt a görög Kozmosz-fogalmat egészí
tette ki a zsidó-keresztény szellemiség 
időbe és térbe helyezett üdvtana, ha irt
ott adódtak is problémák az illesztéssel. 
Alapjaiban azonban abban egységes volt 
ez a két világkép, hogy mind a kettő
ben a rend dominált. Ebben az antik és 
keresztény kozmoszban az egyes ember 
a maga személyes életével része volt a 
Nagy Egésznek, az isteni üdvterv útját 
járó történelemnek.

Ez a kozmosz-modell érvényét veszí
tette. Benda szerint és Babits szerint 
is az írástudók akkor követték el az 
árulást, amikor a rendező elvekre való 
rámutatási elhagyták, s így nem szol
gálták többé az emberiséget. Az írástu
dók a világ rendezettségét biztosító ver
tikális dimenziót elveszítették vagy — 
több évezredes szolgálatukat megunva 
— elhagyták, és maguk is „alámerül
tek” az evilági küzdelmekbe, szűkös ér
dekeiket követve. Vezérlő csillaguk töb
bé nem az igazság, szépség, szeretet, ha
nem az érdek, az egyén vagy a párt ér
deke.

Babits, aki érzékelte a kozmosz-om
lást, nem tehetett mást, mint kiáltott egy 
nagyot a maga intellektuális komolysá
gával és felelősségével. Babits, aki sze
rintem a késő középkor egy zseniális 
huszadik századi reprezentánsa, akinek 
a költészetében egy gyönyörű reneszánsz 
virradt föl, ugyanazt élhette át, mint 
korának németalföldi reneszánsz em
bere, Huizinga.

A század 20-as és 30-as éveiben töb
ben is érzékelték, hogy válságban van 
a kétezer éves európai kultúra (O. 
Spengler, Ortega y Gasset, lásd Hamvas 
B. Világválság c. művét). Heidegger 
ugyancsak ebben az évtizedben írta 
meg alapművét, ő nem a kultúrát ve
szélyeztető külső rend összeomlását ér
zékelte, hanem egy másik, egy belső, 
az embert mélyebben érintő válságról 
írt, visszanyúlva a kierkegaardi hagyo
mányhoz.

A kötet jól elkülöníthető két részből áll. 
Az első részben közlik a szerkesztők 
Julien Benda írásának egy jelentősen 
rövidített változatát, majd Babits esszé
jét teljes terjedelmében. Aztán jórészt 
a hazai visszhangból válogattak a szer
kesztők.

A kötet második része még annyira 
sem kiegyenlített, mint az első. Egyva
lamiben azonosak a tanulmányok: az 
egzisztencialista életérzésben és kérdés
föltevésben. A darabjaira hullt kozmosz
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keserve és szorongása s a világba vetett 
ember jövője felett érzett aggodalom 
határozza meg e tanulmányokat. Nem 
derül ki azonban, hogy a szerkesztők 
miért éppen a kötetben szereplő szer
zőktől közölnek írásokat.

A teljesség igénye nélkül megemlí
tek néhány szerzőt a jelenkoriak közül: 
Poszler György, Dávid Katalin, Németh 
G. Béla, S. Nagy Katalin, Karátson Gá
bor, Levendel Júlia, Balassa Péter, Vi
dor Ferenc. A kötetet szerkesztették: 
Levendel Júlia, Horgas Béla, Bohus 
Magda. Megjelent 1991 elején, a Liget 
Könyvek sorozatban.

Mindenesetre érdekes vállalkozás az 
írástudók felelősségéről „beszélgetni” a 
nyilvánosság előtt, de döbbenetes az a 
csönd, ami körülveszi e kötet megjele
nését.

Miért e csönd? Talán még ma is ér
vényes Benda vádja? Vagy a tömeges 
értelmiségi kollaboráció (a kommuniz
mus-kísérletben való közreműködés) 
morálisan törte meg a magyar gondol
kodókat, és a kevés meglevő felelős
aktív értelmiségi energia a közélet új
raszervezésére összpontosul? Nem tu
dom, hogy mi az oka e hallgatásnak,

csak azt gondolom, hogy e reményvesz
tett és a vad individualizmus felé tartó 
korban élő ember számára is van üze
nete az Ö- és Újszövetség Istenének, és 
az üzenet tolmácsolásában a keresztény 
értelmiségnek különösen is van feladata: 
bátor szembesülés a személyes múlttal, 
és a bűnbánat alázatával másokkal 
együttműködve részt venni egy szebb és 
jobb társadalom és egyház fölépítésé
ben, mindemellett a saját életén keresz
tül hitelesen fölmutatni az isteni érté
keket. Természetesen ezen keresztény 
értelmiségi léthez hozzátartozik az is, 
hogy a kor uralkodó paradigmája meg
fogalmazta kihívásra, ha kell teológus
módra és a szorongva töprengő ember
hez szólóan is tudjon válaszolni. De a 
hallgatás és az értelmetlen (mellé) be
széd e küldetés megcsúfolása.

Kazinczy intésével ajánlják a szer
kesztők a kötetet: „Veszedelmes idők
ben a gondolattalanság annyi, mint a 
vétek.” Ehhez csak azt tehetjük hozzá 
az ajánló sorok végkicsengése alapján: 
veszedelmes időket élünk.

Bárdossy György

„ Jo g  nélkül nincs emberi élet”

Márai Sándor drámája a Nem zeti Színházban

A kassai polgárok fővárosi bemutatóját 
fanyalgó mendemondák előzték meg; 
miszerint a darab patetikus, vontatott, 
színpadon szavalt publicisztika; a ren
dezés pedig Déryné korának stílusát 
követi: fennkölt eszmék sokasága öblös 
teatralitással.

A vádak nem egészen alaptalanok, 
ám úgy hiszem, a hiba nem a drámá
ban, hanem bennünk van. Addig mond
tuk, suttogtuk, kiabáltuk — aszerint, 
hogy a történelem csiki-csuki játéka 
folytán zárt vagy kinyíló kapukat dön
gettünk — az emberi együttélés eviden
ciáit, amíg vagy őket koptattuk el, vagy

magunk fásultunk bele az emlegetésük
be. Amikor azonban Márai ezt a drá
mát megírta, szavai figyelmeztetően 
visszhangoztak a második világháborút 
megelőző riadt csöndben, amikor pedig 
1942-ben a Nemzeti bemutatta, már ha
tározott tiltakozásként hangzott.

„Jog nélkül nincs emberi élet” — hir
detik a kassai polgárok, amikor alig- 
fegyverzetben, katonai ismeretek és 
gyakorlottság nélkül szembeszállnak 
Omodé nádor harcedzett embereivel, 
hogy megvédjék városukat, családjukat, 
műhelyüket, életük értelmét.

„Hős az, aki a maga jelleme szerint
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cselekszik akkor is, amikor a történe
lem ezt nem engedi” — a darab köz
ponti figurája, a szobrászművész-kőfa- 
ragómester valóban a maga útját jár
ja. Előbb ugyan tiltakozik, hogy ő csak 
alkotni akar, a köz ügyeit intézzék má
sok, de mikor megnő a veszély, maga 
döfi vésőjét a nádor szívébe.

„Isten néha magára hagyja az em
bert” — hárítja a művészre a döntést 
a város papja, és bár János mester 
mind a magán-, mind a közéleti dön
tésben helytáll, mégis tragikus hős, 
mégis végzet sújtja (feleségét megölik 
a martalócok; életművének tekintett 
szobrát, úgy érzi, befejezni nem tudja, 
mert múzsája-modellje megszökik). 
Egyetlen vigasza a győzelem, a szabad 
királyi város jogának elnyerése Róbert 
Károly királytól.

Van ebben a drámában valami a ca- 
lais-i polgárokból (olykor mintha Ro
din szoborcsoportját látnánk); van a 
Bánk bán-ból is (a feleségét vesztett 
nagyúr is kegyelmet kap a királytól); 
ám a lényeg, a legfontosabb, a minden 
diktatúra ellen síkraszálló üzenet sajá
tosan Máraié, aki a harcosokkal, erő
szakkal, fegyverekkel szemben a polgá
rok, a művészek és a parasztok igazát 
védi. A világot a teremtő munka viszi

Gondolatok Szenes Hannáról

Szenes Hanna — Anna, Anikó, Anny — 
Budapesten született, asszimilált zsidó 
értelmiségi családban. A Baár-Madas 
református leánygimnáziumban érettsé
gizett; 1939-ben, tizennyolc évesen ki
vándorolt Palesztinába, egy mezőgazda- 
sági iskolában tanult, majd egy kibuc 
tagja lett; belépett az angol hadseregbe, 
1944-ben ejtőernyős tisztként visszatért 
Magyarországra, de küldetését nem tud
ta teljesíteni: letartóztatták, a Gestapo

előre, az életet a munka tartja fenn, 
de csak akkor, ha a végzőjét nem aláz
zák rabszolgává.

Feltűnik azonban a drámában egy 
különösen egyéni, szívszorító motívum 
is: az asszony halála. (Ez a gyász nem
csak itt, hanem az író elbeszéléseiben 
is vissza-visszatér, mint a búvópatak.) 
Mintha csaknem fél évszázaddal előre 
megsejtené, ami majd bekövetkezik, és 
amit akkor majd nem tud túlélni.

A rendezésen lehet éppen vitatkozni, 
ám ha a játék pergőbb, sodróbb erejű 
lenne, nem érvényesülne a gondolat, az 
esszé-stílusú szöveg, amelyet bűn lenne 
elhadarni. A kiváló szereplőgárda tiszta 
szövegmondása kétségtelenül erénye az 
előadásnak; a gyertyákkal-fáklyákkal 
megvilágított szépséges színpadképek 
pedig folklorisztikus elemet visznek a 
játékba, mintegy aláhúzva, hogy a pol
gári kultúrát, szellemet a barbároktól 
féltő Márai a polgár fogalmába a pa
rasztot is beleérti. Ebben a fogalomkör
ben polgár mindenki, aki alkot, aki sza
bad, aki nem függ fegyveres külső aka
rattól; s akinek az állama arra való, 
hogy munkálkodó embereit szolgálja. 
De hiszen ezt így álmodta meg Augus
tinus is . ..

Bozóky Éva

„Életem eseményeinek láncolatában 
nem voltak véletlenek." (Napló, 1943. 
szeptember 19.)

tartotta fogva, majd a Szálasi-puccs 
után katonai bíróság elé állították, íté
letet ugyan nem hirdettek, de a nyila
sok kivégezték. Rövid huszonhárom évé
nek ezek a legfontosabb adatai.

Életének két fordulópontja, a Palesz
tinába való kivándorlás és a Magyar- 
országra való visszatérés gondolkodtat
hatja el azokat, akik még alig, vagy 
egyáltalán nem hallottak Szenes Hanná
ról.
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Jómódú polgári értelmiségi családban 
nőtt föl. A zsidósággal való kapcsolata 
életének természetes kísérője. Családja 
nem vallásos, az ünnepek a hagyomá
nyokhoz való ragaszkodást és családi 
eseményt jelentenek. A gimnáziumi 
években többször és többféle megfogal
mazásban próbálja önmaga számára 
tisztázni a valláshoz való viszonyát. De 
ahogy a történelmi események egyre 
közelebb kerülnek mindennapi életéhez 
— 1937—38-ban —, egyértelművé válik, 
hogy zsidó származásának vállalása, a 
zsidósághoz való tartozása a meghatá
rozó élmény számára és nem a zsidó 
vallási szokások megtartása. A cioniz
mus gondolatával való megismerkedés, 
a zsidó ifjúsági csoportok munkájába 
való bekapcsolódás szinte hónapok alatt 
vezeti el az elhatározáshoz: Palesztiná
ban fogja folytatni tanulmányait. A dön
tés gyors és határozott. Elkötelezi ma
gát egy új életforma, egy majd a jövő
ben megvalósuló ország mellett. Olvas 
és tanul, minden érdekli, ami ezzel az 
új gondolatvilággal kapcsolatos, és el
távolodik minden mástól, ami ettől ide
gen.

Nem csak érzelmileg azonosul a cio
nizmussal, ott is akar lenni, úgy akar 
tanulni és dolgozni, hogy a leghaszno
sabb segítséget nyújthassa az épülő or
szágnak. Bármilyen lenyűgöző és meg
rendítő a változás: tudatosan egyetlen 
cél érdekébe állítani minden tervet, ál
mot — mégis nehéz elszakadni a szel
lemi környezettől, az anyanyelvtől, a 
műveltségkörtől, mindattól, ami addigi 
élete alapját jelentette. De le tud mon
dani a biztonságos családi háttérről, el- 
csitítja magában legbensőbb álmát-vá- 
gyát — író szeretne lenni —, és teljes 
emberként kapcsolódik az önmaga vá
lasztotta új élethez.

Palesztinában hazára, otthonra talál. 
A mindennapok természetesen nem ne
hézség nélkül valók, de a hazatérés, az 
otthoniét élménye sugárzik a napló, a 
levelek lapjaiból és a hamarosan hébe
rül írt versekből. A háborút egy ideig

távoli eseményként figyeli, majd egyre 
közelednek a riasztó események. Az 
angolok nem engedik partra szállni az 
illegálisan érkező zsidókat, a harcok el
érik Franciaországot, ahol bátyja tanul, 
és hamarosan Magyarország is veszély
ben van, ahol családja él. Ahogy évek
kel korábban minden mást háttérbe szo
rítva határozott a Palesztinába való ki
utazás mellett, úgy most, a háborús vi
harban egyre erősödik a lelkifurdalása: 
nem nézheti tétlenül az eseményeket. 
Cselekedni akar, részt vállalni a har
cokból. 1943 januárjában már egyér
telmű számára, hogy mit kell tennie. 
Alkalom kínálkozik arra, hogy az angol 
hadsereg tagjaként azokon segítsen, 
akik legközelebb állnak hozzá. A ma
gyarországi zsidó fiatalok kivándorlá
sát szeretné segíteni, és édesanyját is 
magával akarja hozni. Ehhez vissza kell 
térni Európába. Az utolsó pillanatban, 
mielőtt elhagyja Palesztinát, megérke
zik bátyja az országba. Találkozásuk és 
az a tudat, hogy legalább bátyja bizton
ságban van, erőt adhat a következő hó
napok eseményeihez.

Palesztinái, egyiptomi, olaszországi ki
képzés és tartózkodás után Jugoszlávia 
partizánok által ellenőrzött területén két 
társával együtt, egy ejtőernyős csoport 
tagjaként akar átjutni a határon. Ma
gyarország német megszállásáról ott ér
tesül, és hónapokig kell várnia a ha
tárátlépést engedélyező parancsra. Júni
usban átlépheti a határt, de azonnal le
tartóztatják.

Tíz éven át vezetett napló, több mint 
százhetven levél, magyarul és héberül 
írt versek, szépíró kísérletek — humo
ros versek, versfordítás, tréfás jelene
tek, színmű, szépirodalmi témájú dolgo
zatok, rövid beszédek — találhatók ha
gyatékában. A gazdag anyagból készült 
válogatás héberül, angolul sokszor meg
jelent; magyarul is, 1954-ben, Izraelben. 
A Szenes Hannáról szóló irodalom igen 
gazdag. Nemcsak történeti munkák fog
lalkoznak küldetésével, hanem számta
lan szépirodalmi feldolgozás is készült
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életéről. A hagyatékából összeállított 
minden korábbi kiadásnál gazdagabb 
gyűjtemény Szenes Hanna írásainak első 
magyarországi megjelenése.

(A kötet a Szépirodalmi Könyvkiadó

gondozásában jelenik meg. Megrendel
hető: Szépirodalmi Könyvkiadó. Buda
pest, Pf. 58. 1428).

Szalui Anna

Hars Ernő: Hullámgyűrűk

Budapest 1990. Szépirodalmi Könyvkiadó

Költői művei folytán már egyházi kö
reinkben is sokak előtt ismert a szerző, 
aki most prózában írt emlékezéseiben 
vázolja fel emberöltőnk viharos törté
nelmét katasztrófáival, küzdelmeivel és 
szorongásaival együtt a visszatekintő 
ember életében. De nem valami lapos 
curiculum vitáét vesz itt kezébe az ol
vasó az emlékiratok dömpingjéből. Lép- 
ten-nyomon érezzük, hogy egy nagykul
túrájú ember a közlés belső kényszeré
től hajtva mondja el nekünk, de szinte 
helyettünk is színes észleleteit.

A költő, író, műfordító és diplomata 
sorkatona is, aki nem játszotta ki ma
gát az átlagember viszontagságaiból, ha
nem 1945-ben a háború végén két man
kón bicegett vissza a halálosan sérült 
Budapestre, keresve az új élet kezdetét. 
De mindenekfelett tűnődő szép-lélek, aki 
mindent kétszeresen él, élvez és szen
ved át, így lesz megszólalásakor szimpla 
eseményekből is gazdag reflexiók ter
mékeny születése. Amint végigmegy 
szellemi fejlődésének és földrajzi ka
landjainak állomásain, tárgyi témái 
történelmi, irodalomtörténeti, filozófiai, 
pszichológiai és néprajzi tanulmányokká 
szélesednek.

Ifjúságát a Lajta-parti Moson hatá
rozta meg, amit soha nem feledett, li
geteivel és embereivel együtt személyes 
látása képeiben őrzött. Aztán nekilátott 
mohón a világnak: Ausztria, Skandiná

via, Olaszország, Svájc, Dél-Amerika tit
kait fürkészte, de annyira részleteiben, 
hogy Paestum romvárosának kapuit né
ven szólította és az engadini fennsíkon 
Nietzschevel és Zarathusztrával társal
góit. Bármi szürkének látszó témához 
nyúl, kezében úgy kivirul az, mint je- 
rikói rózsa, mely újra maroknyi vizet 
szippantott és él. Bekóborolhatod e Bae- 
dekerrel az egész világot, nem csak tá
jakat látsz, de megszólal a magyar szép- 
irodalom, aranykorától a legújabbakig, 
és szóhoz jut a világirodalom mini-epi
zódjaiban és a művészet egészen Segan- 
tiniig. Mindenesetre élvezettel fogják ol
vasni azok, akik nem bőrkabátért utaz
nak Törökországba, hanem a Hagia 
Sophiat és a Boszporuszt akarják látni!

Plakettek címen 34 egy-egy oldalnyi 
villanásnyi kontempláció következik. Ez 
már költészet prózában fogalmazva, 
vagy az örök ifjúnak lázadó kritikája az 
illedelem konvencionalizmusa ellen. 
Mert akár kamaszkorának szerelmi 
szárnybontogatásáról, akár családjáról 
ír, teszi ezt olyan őszinteséggel, aho
gyan rajongását vagy kritikáját elvi és 
irodalmi kérdésekben sem leplezte soha.

A befejező 80 oldalnyi „Macskanapló” 
ennek az őszinteségnek számlájára íran
dó: hogyan üdülhet fel az emberekbe 
belefáradt utas az állatok társaságában.

Böjtös Sándor
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Régi és új peregrináció

Magyarok külföldön  —• külföldiek Magyarországon

Harminchét ország magyarságkutatói 
gyűltek össze augusztusban Szegeden, a 
Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság 
3. Hungarológiai Kongresszusára. A té
ma a magyarok külföldi és a külföldiek 
magyarországi peregrinációja volt.

Mi is a peregrináció? A latin kifeje
zés a peregve szóból származik, értelme: 
külföldön való utazás vagy tartózkodás. 
Régi magyar szóhasználatban, mint Holl 
Béla előadása kimutatta, bújdosó zarán
dokot, jövevény bujdosót, idegen földön 
járót jelentett. Bibliai mintája Ábrahám 
zárándoklása az ígéret földje felé (lMóz 
12,1) .

Egy Petrus Martyr Vermiliust követő 
16. századi református teológus, Laskai 
Csókás Péter a peregrináció öt fajtáját 
különbözteti meg (Speculum exilii, 
Brassó, 1581), úgymint 1. Peregrinatio 
Christiana: azok a keresztények, akik el 
akarják kerülni a hamis isteni tisztele
tet, elvándorolnak, hogy megkeressék az 
egyedül helyes istentiszteletet, miként 
Ábrahám példája is mutatja. 2. Philo- 
sophica peregrinatiónak nevezzük, ha 
azért kelünk útra, mert olyan helyeket 
akarunk meglátogatni, ahol úgy gondol
juk, hogy mind a tudományokban, a hét 
szabad művészet tanulmányozásában, 
mind a hétbéli dolgokban előbbre ha
ladhatunk. 3. Apostolica peregrinatio: az 
apostolok az egész földkerekséget bejár
ták azért, hogy az evangéliumot hirdes
sék. 4. Papistica peregrinatiónak hív
juk azt, ha valamely helyre azért men
nek az emberek, hogy bűneik bocsánat- 
ját megvásárolják. Ez a katolikus búcsú
járás, mely emberi találmány, s ezért 
elvetendő. 5. Vitae peregrinatio: a bűn
beesés miatt kiűzettünk a paradicsom
ból, ezért az utolsó napig vándorlunk e 
földön.

Irodalomtörténet-írásunkban a pereg
rináció kifejezést általában a középkor
tól a 18. századig tartó korszak külföldi

tanulmányútjaira szoktuk alkalmazni. 
Magyarországon a 17. századig nem volt 
állandó egyetem, de persze a Pázmány- 
alapitotta nagyszombati intézmény sem 
oldhatta meg a protestáns teológiai kép
zés feladatát. Szegeden évtizedek óta fo
lyik, Keserű Bálint professzor irányítá
sával, a magyarok külföldi egyetemjá- 
rásának kutatása. Eredményeiket az 
Adattár. . .  és a Peregrinatio Hungaro- 
rum c. sorozatokban tették közzé. A kö
zépkorban főleg a párizsi és a bolog
nai, ferrarai, padovai egyetemeket láto
gatták a magyar diákok. A reneszánsz 
korszak elején inkább Prágába, Bécsbe, 
Krakkóba mentek. A reformáció idején 
a diákok nagy része Wittenberg felé 
vette útját. Szabó András előadása egy 
kevésbé kutatott területre irányította fi
gyelmünket : rávilágított Melanchthon 
meghatározó szerepére a fontos witten
bergi diákegyesület, a magyar „coetus” 
létrehozásában. Teológushallgató tagjai 
közül később nem egynek sikerült be
kapcsolódnia a korabeli európai szellemi 
áramlatokba, és a teológián kívül al
kotó tevékenységet folytattak a csilla
gászatban, orvostudományban, gyógy
szertanban, történettudományban, jog
tudományban.

Tónk Sándor és Szabó Miklós erdélyi 
tudósok hosszas kutatómunkával feltár
ták az erdélyi diákok egy etem járását, s 
felállították több évszázadra vonatko
zóan is meglepően teljes névsorukat is. 
A 16. századra például jellemző volt, 
hogy az erdélyi protestánsok viszony
lag kevésbé ifjan, 23—24 évesen indul
tak útnak, s csak rövid ideig tanultak, 
hiszen visszavárták őket a tanítói és lel- 
készi állásokba. Főleg a polgárság gyer
mekei tanultak külföldön, s őket az 
egész társadalom támogatta: fejedelmek, 
főurak, nemesek, polgárok, a gyülekezet 
minden tagja. Közügy volt a peregriná
ció. Az erdélyi katolikusok, bár jóval ki
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sebb számban, mint a protestánsok, 
szintén folytattak tanulmányutakat. 
Bethlen Gábor a jól dolgozó értelmisé
gieket továbbképzés céljából újra ki
küldte külföldi egyetemekre, II. Rákóczi 
György idején pedig még törvényt is al
kottak a peregrinációról.

Heltai János kimutatta, hogy a hei- 
delbergi egyetemre 1595 és 1621 között 
174 magyar diák iratkozott be. Szinte 
valamennyien David Pareusnak, a Szent
írás professzorának teológiai kurzusait 
látogatták. Közülük 106 diáktól isme
rünk ma írásművet, legalább egy üd
vözlő verset, levelet, prédikációt.

Ismertetőmben csak kiragadott pél
dákkal szerettem volna felvillantani a 
klasszikus értelemben vett peregrináció- 
kutatás gazdag lehetőségeit. A hungaro
lógiai kongresszuson a peregrináció-fo- 
galom kibővült, új értelmet nyert. A 
hungarológia, mint Ilia Mihály megfo
galmazta, „azoknak a tudományoknak a 
teljessége, amelyek a magyarság múlt
jával, jelenével, jövőjével foglalkoznak”. 
Ebből az aspektusból nézve a peregriná- 
ció nemcsak a külföldi egyetemjárást je
lenti (napjainkig!), hanem a magyarok 
és a külföldiek csaknem valamennyi le
hetséges érintkezését, eszmék, tudomá
nyos eredmények stb. áramlását. A 14 
szekcióban elhangzott mintegy 300 iro
dalomtörténeti, történelmi, politológiai, 
nyelvészeti, filozófiai, finnugrusztikai, 
néprajzi, informatikai előadás kereste és 
adta meg a választ arra a kérdésre: ho
gyan illeszkedtünk bele mi, magyarok a 
világ szellemi áramlataiba, tudományos 
életébe.

Itt csak két, az evangélikusokat is ér
deklő dolgozatot emelnék ki.

A peregrináció-kutatás értékes doku
mentumai az album amicorumok (em
lékkönyvek), úti beszámolók, naplók, 
klubért Ildikó előadásában egy evangé
likus lelkész-dinasztia sarját, az író-lel
kész Hrabowszky György fiát, Hra- 
bowszky Dávidot ismerhettük meg, aki 
ügyvéd és nevelő volt. 1848 és ’52 között 
írott, 720 lapot számláló kéziratos napló
jából nemcsak egy külföldön nevelős- 
ködő evangélikus értelmiségi férfiú 
portréját ismerhetjük meg, hanem érté
kes híradásokat kapunk a mindennapi 
és a történelmi eseményekről, a reform
korban fontos szerepet játszó személyek
ről is. Az evangélikus iskola- és műve
lődéstörténet kutatásának szempontjából 
sem lenne felesleges fáradság a napló 
kiadása.

A kongresszus tiszteletére jelent meg 
a szegedi történészek Acta Historica kü- 
lönszáma. Giczi Zsolt tanulmánya az 
evangélikus teológusok két világháború 
közötti külföldi tanulmány útjait vizs
gálja meg. Kimutatja, hogy mely né
met, svéd, finn, svájci, osztrák, francia, 
sőt dán, észt és amerikai egyetemre ju
tottak el az evangélikus hallgatók eb
ben a korban.

A kongresszus előadásait remélhető
leg 1992-ben külön kiadványként is meg
ismerheti mindenki, aki a magyar mű
velődéstörténet, a hungarológiai-kutatá
sok iránt érdeklődik.

H. Hubert Gabriella



95

DIAKONIA

Lutheran Review

Summary

Those mechanisms that bring about coo
peration in society can be divided into 
three types: coercion, market and moral 
norms or values. The mechanism by 
power-controll has proved to be a fai
lure in Hungary in the past decades. 
Therefore, the up-to-date question is: 
what role should be given to the mar
ket and the morals after the economical- 
social and political transitions? The eco
nomist professor, Dr. Rudolf Andorka, 
a Member of the Hungarian Academy of 
Sciences publishes an article entitled 
„Market and/or Morals” in which he 
mentions that economics stresses the 
significance of market, sociology, and 
morals but he also demonstrates the ne
cessity of the two kinds of mechanisms, 
the various trends of integration. Based 
upon this perspective he emphasizes the 
significance of morals.

While in the 60s the central subject 
of Christian social ethics was „the theo
logy of revolution”, nowadays the cur
rent issue, due to the growing crisis 
around us, is, the evaluation of war. 
Pastor László Bízik, the Assistant Edi
tor of our journal in his article „Just 
War? — Ethical Hesitations in the 
World of War and Violence” surveys, on 
the one hand the traditional Christian, 
classical Protestant and modern views 
with their historical, biblical and dog
matic presuppositions, while, on the 
other hand, rethinking the problem, he 
sketches the alternatives of the respon
sibility of the believer, leaving the rea
der in uncertainty but at the same time 
summoning him or her for decision in 
the interest of peace.

Dr. Elemér Sulyok, OSB of Pannon
halma introduces the ideas of Odo Ca- 
sel in his article „The Theology of Mys

Publication of the 
Lutheran Church in Hungary 
Editor: Imre Veöreös 
Assistant Editor: László Bízik 
Editorial and Publishing Office:
H—1088 Budapest, Puskin u. 12. 
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Annual subscription: 160,— Ft.

tery”. In the first part he tries to place 
his theology in the context of L. Beau- 
duin, I. Herwegen and R. Guardini. He 
illustrates the most significant recogni
tions of his fellow-monk of Maria- 
Laach by providing a Hungarian trans
lation from his works, for the first time 
in our journal. The keywords of his se
lections are: the threefold meaning of 
mystery, mystery as a type of cult, their 
impact on Vatican II, the ecumenical 
dialogue and modern hermeneutics.

The Hungarian Lutheran Church can
not demonstarte remarkable achieve
ments in the field of foreign mission. 
But there was a man, called Jenő Ku
nos who had set off from Hungary more 
than fifty years ago in order to work 
as a missionary in China. Pastor Kunos, 
now 70, lives today in the USA. Our 
journal publishes the first part of his 
recollections. The reader is given a 
glimpse of the authentic and wonderful 
beginnings of the American Finnish and 
the American Hungarian Churches.

Evaluating the recent visit of Pope 
John Paul II. Pastor Dr. Károly Ha
fenscher points out the necessity of „de
mythologization” that our task is not to 
discuss the questions of papacy, but, 
instead, looking at the person of the 
Pope we should recognize the leading 
motive of the „encounter”, this „main 
street” upon which, from an ecumenical 
angle, the Pope has irreversibly begun 
to walk. The author — in view of the 
profile of our journal discusses those 
statements of the Pope that were add
ressed to the intellectuals.

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

Drei Typen von Mechanismen der ge
sellschaftlichen Zusammenarbeit lassen 
sich unterscheiden: der Zwang, der 
Markt sowie die moralischen Normen 
und Werte. Der Regelungsmechanismus 
der Gewalt hat in Ungarn in den ver
gangenen Jahrzehnten versagt. Deshalb 
ist es eine aktuelle Frage, welche Rolle 
der Markt und die Moral nach dem 

wirtschaftlich-gesellschaftlich-politi
schen Übergang spielen sollen. Die Stu
die des Wirtschaftswissenschaftlers und 
Akademikers Dr. Rudolf Andorka 
„Markt und/oder Moral” zeigt, daß die 
Wirtschaftswissenschaft die Rolle des 
Marktes und die Soziologie die der Mo
ral hervorhebt, stellt aber die Notwen
digkeit des Nebeneinanders beider Ten
denzen, nämlich der Integration dar, um 
dadurch die Wichtigkeit der Moral in 
der modernen Gesellschaft zu betonen.

War in den 60er Jahren die „Theolo
gie der Revolution” das Hauptthema der 
christlichen Sozialethik, so steht heute 
aufgrund zunehmender Krisen die Be
urteilung des Krieges auf der Tages
ordnung. Der stellvertretende Redakteur 
unserer Zeitschrift, Pfarrer László Bí
zik, überblickt in seinem Beitrag „Ge
rechter Krieg? — Ethische Zweifel in 
der Welt des Krieges und der Gewalt” 
einerseits die traditionell christlichen, 
die klassisch protestantischen und neu
zeitlichen Ansichten mit ihrem histo
rischen, biblischen und dogmatischen 
Hintergrund, andererseits skizziert er — 
die Frage von neuem bedenkend — die 
Alternativen der Verantwortung des 
gläubigen Menschen, womit er den Le
ser zwar in Unsicherheit beläßt, ihn 
aber im Interesse des Friedens zur per
sönlichen Entscheidung zwingt.

Dr. Elemér Sulyok, Benediktiner der 
Abtei von Pannonhalma und Hoch
schullehrer, stellt die Gedanken von
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Odo Casel OSB unter dem Titel „Theo
logie des Mysteriums” vor. Einleitend 
versucht er, diese Theologie in den 
„Kontext” von L. Beauduin, I. Herwe
gen und R. Guardini zu stellen. Anschlie
ßend bietet er — erstmals auf Unga
risch — die wichtigsten Erkenntnisse 
seines Maria-Laacher Ordensbruders 
unter folgenden Schlüsselwörtern dar: 
die dreifache Bedeutung des Mysteri
ums; das Mysterium als Kultustyp so
wie sein Einfluß auf das II. Vatika
nische Konzil, auf die Ökumene und 
die moderne Hermeneutik.

In der äußeren Mission können sich 
die ungarischen Lutheraner keiner gro
ßen Ergebnisse rühmen. Doch einer von 
ihnen, Jenő Kunos, verließ vor mehr als 
50 Jahren Ungarn, um in China zu mis
sionieren. Wir bringen den ersten Teil 
der Erinnerungen des nun 70jährigen, 
in den USA lebenden Pfarrers, in dem 
der Leser die reale und herrliche Hel
denzeit der amerikanisch-finnischen 
und der -ungarischen Kirche nacherle
ben kann.

Die Würdigung des Ungarn-Besuches 
Papsts Johannes Paul II. durch den 
Pfarrer und Redakteur Dr. Károly Ha
fenscher betont die Notwendigkeit der 
„Entmythologisierung”: Wir sollten
nicht die Fragen des Papsttums analy
sieren, sondern — die Person des Pap
stes und sein Leitmotiv der „Begeg
nung” sehend — die „Hauptstraße” er
kennen, die der Papst in ökumenischer 
Hinsicht unumkehrbar beschritten hat. 
Entsprechend des Charakters unserer 
Zeitschrift würdigt der Autor vor allem 
die an die Vertreter von Kultur und 
Wissenschaft gerichteten Äußerungen.

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