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KERTÉSZ GÉZA

Igen és nem

. a ti beszédetekben az igen legyen 
igen, a nem  nem . . Mt 5,37

Indul a stopper, m érik az időmet. De én nem  futok, nem úszók, hanem be
szélek. Valaki feszülten figyeli az órát, csak a rra  figyel. Nem tudom  a beosz
tását, de ő az úr. Mit mondok — nem  érdekli, — egy a fontos: ne lépjem túl 
a nekem szánt perceket, m ert jön a következő m űsor s kell még hely a rek
lámnak i s . . .

„Három flekk" — kapom a telefont, tudod 30 sor hatvan leütés oldalan
ként . . .

Rossz érzésem tám ad, m ert gondolataim at másodpercekben, leütésekben 
mérik. Ü jabban m ár karakterékben, hiszen terjed  a szövegszerkesztő gép.

„Vegyétek észre gyerekek, hogy a lap üresen nem  jelenhet meg, ha ti nem 
írtok, ír bele más, a lapnak meg kell je le n n i. . . ” Cseng a fülem be a jóindu
latú atyai figyelmeztetés. S megijedek, m ert beszorítva érzem magam flek
kekbe, másodpercekbe.

S féltem a  szót, azt a szót, amely képes történelm et formálni, amelytől vi
lágbirodalm ak m egrettenték. Azt a szót, „amely hatalm asabbnak bizonyulhat 
m int tíz hadosztály” —, ahogy Ludvic Vaculic „Kétezer szava”, melytől a ha
talom m egijedt és „öt másik ország csapatai egyetlen éjszaka a la tt megszáll
ják Csehszlovákiát” (1969).

Keresem a szav ak a t. . .  és helyette kitöltött perceket találok s flekkenként 
hatvan leütéssel teleírt A4-es szabvány papírt.

Olvasom nagytudású, sok nyelven beszélő teológusok közös nyilatkozatát 
vagy politikai tanácskozások kiáltványait. Nagyszerűek, minden szót meg
m értek, kiegyensúlyoztak, egyetlen vesszőbe sem  lehetne belekötni. Egy kis 
hibája van, de ezért m ár kár lenne az időt húzni: — nem m ondtak semmit! 
Annyira pontosak voltak, hogy először m indent kihúztak, ami félreérthető; 
aztán ami m egbántaná a kisebbséget; netán megszomorítaná az értünk  min
dent megtenni akaró hatalm at —, hogy végül semmi nem m aradt. Igaz, nem 
is köthet bele senki. Várom már, hogy egyszer megjelenjen a rekordok köny
vében a világ legokosabb embereinek legsemmitmondóbb nyilatkozata.

S ennél m ár csak az a rosszabb, ha valam it nekünk írnak! A legújabb, 
m indenkire kötelező rendelet adóról, ebtartásról, ami m indenkire vonatko
zik, de csak egy szűk réteg érti.

E ltűnt a szó, pedig talán soha nem volt en n y i: írva, mondva, m utatva. Aki 
nem tanult meg olvasni, az hallhatja rádióban, akinek nem elég a szó, „il
lusztrált” mesekönyvet kapcsol infrakapcsolóval s nézi a TV 1-et a TV 2-őt 
vagy ki tudja melyik csatornát.
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Ebben a szóözönben Jézus illetlenségre hív. Nem kell stopper, m ert rövid 
beszédre tanít, még az imádkozásban i s ! A hétköznapi életben pedig elég két 
szó: Igen és nem. Ami ennél több, az a gonosztól van. Senki ne gondoljon 
túlvilági gonoszra, kénköves szagára! Sokkal rosszabbra: ami ennél több, 
az „haszontalan”, semmire sem való.

Az információhoz elég két szó — Jézus szerint. Ezzel a két szóval minden 
elrendezhető. Akkor döbbenünk meg, ha belegondolunk abba, hogy ezt Jé 
zus az esküvel kapcsolatban mondja kora jogászainak. Nem kell eskü, nem 
kell tanú, két szó kell: igen és nem.

S erre a k é t szóra felépül egy egészen más világ: tiszta, átlátható, m in
denki számára érthető, értékelhető információ.

Tudom, erre m indenki felszisszen, hiszen m a egy nagyon összetett világ
ban élünk. Jézus idejében „sokkal egyszerűbb” volt a világ. Nem voltak eny- 
nyire összetett erkölcsi, jogi dilemmák. Mesevilágban még lehet fekete és fe
hér, de m ár a gyerekek is olyan felvilágosultak, m ár m indent tudnak, m ert 
otthon m ár nem hogy nagyképernyős színes tévé van, hanem m ár video is.

Ebben a mai világban még m egtűrjük a názáreti vándorprédikátort, m ert 
toleránsak vagyunk —, sok szép dolgot m ondott —, de ezt az „igen — 
nem ”-et el kellene felejteni.

Itt m ár csak nagyon óvatosan lehet nyilatkozni, m ert senkit nem  szabad 
megsérteni, különösen azt, akinek végkép nincs igaza. S ha valakinek igaza 
van, még jobban vigyázzon, ki ne mondja, még véletlenül sem, az igent. Ezt 
ma már nem lehet. Ezzel a m entalitással m ár semmire nem megy a világ. 
Itt a nyerő csak az lehet, aki m indent mond, de igent és nemet soha.

Mindent megértek, de keresem a szót, amely tiszta, egyértelmű, eligazít, 
jövőbe m utat. A te „igenedre” van szükség, a te „nem edre”. Véleményt vár 
Jézus, egyértelműt.

Miközben az „írástudók” megmagyarázzák: ezt nem úgy kell érteni, ahogy 
értjük, s talán nem is igazán jézusi a mondat, de ha jézusi, akkor nem  azt 
jelenti, amit én gondolok, hogy tiszta, egyértelmű véleményre van szükség 
négyszemközt és nyilvánosan. Mert a szó azért adatott, hogy világítson, éle
sen állást foglaljon, fogalmazza meg a jót és rosszat, az igent és a nemet. Szó
val amíg mi vitatkozunk és kétségeskedünk, azalatt megszületett az új „byte- 
nemzedék”.

Mert am it nem hittek el az írástudók, azt m egvalósították a technikusok. 
Csak igennel és nemmel felépítették azt a világot, m elyet elektronika világá
nak neveznek. Felnőtt az új byte-nemzedék, mely a rra  épül, hogy az egyik 
parányi chip átengedi az elektromosságot, a másik pedig nem. Erre épül az 
új technika, am it számítástechnikának neveznek. A csodált gépek csak eny- 
nyit tudnak: igen és nem. Enélkül nem le tt volna űrkutatás, s lassan már 
minden adatunkat ezek tárolják. S ha eltűnnének ezek a  gépek, megállna az 
életünk. Ez a nemzedék m ár byte-ban, kilobyte-ban, m egabyte-ban gondol
kodik, ebben tárolja az adatokat, m éri a teljesítményt.

Lem aradtunk ..  . Miközben hitetlenkedtünk, okoskodtunk, óvatoskodtunk, 
a technikusok felépítették ezt az új világot. S ez az új világ ma m ár minket 
sürget, m egtölteni a „memória egységeket” igaz, hasznos tartalommal. Mert 
lehet tisztán, egyenesen gondolkodni, beszélni.

Az igazság ilyen egyszerű. A m agyarázat egyre bonyolultabb, egyre követ
hetetlenebb.

Mégis igaza van a „vándor” prédikátornak! Nem elnézni kell, hogy még



idézik, nem megtűrni, hanem meghallgatni, követni! Mert tiszta, egyértelmű 
szó nélkül nincs tiszta élet, sem köz-, sem magán-, sem egyházi, sem politikai.

ö  azért szól, hogy tisztuljon az élet, hogy a szavunk visszakapja hatalmát. 
Hogy szavunk megszabaduljon a m agyarázatok tömegétől. Legyen tiszta, egy
értelmű, világos.

Jézus nem tévedhetetlenséget vár senkitől, csupán állásfoglalást, egyéni, 
megharcolt, végiggondolt véleményt. M ert ennek a szónak van csak hatalma, 
ezt az információt érdemes továbbadni, megőrizni.

S ta lán  csak ez hiányzik, ez a két nagyon rövid, világot, új világot teremtő 
szó. Igen és nem, ami mögött em ber áll. Megharcolt, átgondolt vélemény, ami 
mögött m ár nem kell keresni semmit, m ert ott em ber van — arccal, ésszel, 
értelemmel.

„. . . legyen a ti beszédetekben az igen igen, a  nem  nem . . . ”
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ANNA-MAIJA RAITTILA

Fehér kendő
Fehér kendőt lobogtatok

minden országhatáron 
megadom magam azoknak 

akiktől félek 
kik tőlem félnek

akik más nyelven szólnak 
kisdedként amit anyjuk ölében tanultak 
Fehér kendőt lobogtatok

minden országhatáron 
Kitől félnék? Ki az ellenségem?
Kinek kéne félnie tőlem?
Fehér kendőt lobogtatok

minden országhatáron . . .  
Megadom magam, s idegen ölökbe ejtem 

félénk szerényen 
szülőföldem útszéli virágait.

Bede Anna fordítása



CSEPREGI ANDRÁS

Univerzális igény — szolgáló tekintély

Gondolatok a bibliai üzenet természetéről

A Biblia Isten és az ember közös történetének, vagy Nyíri Tamás merész k i
fejezésével: Isten és az emberiség szerelmi történetének dokumentuma. Az 
őstörténet néhány családja, a választott nép néhány törzse, a Názáretivel kap 
csolatba került kevesek és az egykori Római Birodalom perifériáján élő kis 
gyülekezetek története és tapasztalata olyan üzenetet hordoz, amely ku ltu rá
lis, faji, nyelvi és térbeli távolságokat áthidalva, minden em bert bevon a „sze
relm i történetbe”. Az univerzális igény azonnal hatalmi konfliktust is terem t 
egyrészt a más világszemléletek (istenek) képviselőinek természetes védeke
zése, másrészt a bibliai üzenet képviselőinek árukapcsolása m iatt, ha az öröm
h ír  m ellett saját emberi nézeteiket, érdekeiket is érvényesíteni igyekeznek 
(vö. misszió és gyarm atosítás, ennek durvább és szelídebb formái egyaránt). 
Talán a kilátástalannak tűnő hatalmi konfliktus is m otiválhatta Lessinget hí
res tételének m egalkotásában: történeti tény nem  hordozhat univerzális igaz
ságot. Lessing „az Ige testté le tt” üzenetének ellenálló gnosztikusok késői 
utódja, de gondolata új érdekek szolgálatába is állt. Egy indiai mesét ak tu a
lizálva beszél az elefántot vizsgáló öt vakról és az őket faggató királyról. 
A király megkérdezi a vakokat: micsoda hát az elefánt? és természetesen 
m ind az öten valami m ás tapasztalatról számolnak be. Az elefánt Istent je 
lenti, a vakok pedig a vetélkedő világvallásokat, akik akkor ju thatnának el a 
teljes ismeretre, ha egymást kölcsönösen elfogadva kiegészítenék — egyikük 
konkrét (történeti) tapasztalata sem hordozza a teljes igazságot. A m etaforá
ban csak az sántít, hogy nem derül ki, kicsoda a király, aki szabadon szem
léli mind az elefántot, mind a tapogatózó vakokat. Lessing? Az összehasonlító 
vallástörténet művelője? Az Űj Osztály (Molnár Attila) képviselője, aki m ár 
tú l van a vallásos term észetű keresésen, s az egész Isten-kérdésre csak m int 
egy m ár túlhaladott, s a vallások történetében dokum entálható kísérletre te
kint? Az elefánt is sokkal inkább az értékes-egzotikus ritkaság, semmint éle
tünk meghatározó mélysége-magassága képzetét kelti. Ha Isten Isten — és 
nem  elefánt —, akkor nem  létezik a kívülálló szemlélő pozíciója, akkor m ind
annyian tapogatózó vakok vagyunk, s ki nem  kerülhető kérdésünk: látóvá 
lehetnek-e, s ha igen, hogyan, a vakok?

(Kitérő. Semmit sem bizonyít, mégis elgondolkodtató egy egyszerű tény. 
Gyakran elhangzik az az érv, hogy a bibliai üzenet azért sem lehet univer
zális igényű, m ert a zsidó-hellén kultúrához kötött, m ás kultúrkörben élők 
pedig nem érthetik  meg. Ilyen merevek volnának a kulturális határok, s eny- 
nyire determ inált volna az ember? A Názáreti Jézussal kortárs őseink a Volga
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és a Káma felső folyásánál halásztak, vagy a Rajna-parti őserdőkben gyűjtö
gettek, vagy ki tud ja hol éltek (eredet-kérdésben nem akarok állást foglalni), 
s ma közülünk sokaknak otthonasabbak a galileai városkák utcái és a zsidó 
vallási csoportok szokásai, m int vér szerinti őseink életvitele. S a m egértő
befogadó határátlépéshez gyakran egy nemzedéknyi idő is elég lehet.)

Hogyan érvényesül a bibliai üzenet univerzális igénye? Milyen természetű 
tekintély az, amely célba ju tta tja  az öröm hírt — s milyen term észetű „tám o
gatás” lehetetleníti? A válasz-kísérlet előtt meg kell fogalmaznunk néhány 
alapvető tényt.

A Biblia szent könyv, azaz Isten könyve. A bibliai üzenet úgy tárulkozik 
fel, ahogyan Isten közelít az emberhez. Más szavakkal: bibliaszemléletünk 
szorosan összefügg istenképünkkel; am it Istentől várunk, az t várjuk a Bib
liától, ahogyan Istent megismertük, úgy gondolkodunk a Biblia szövegének 
természetéről is.

F. Varillon szerint „a kinyilatkoztatás egész története nem  más, m int á t
térés egy hatalom nak tekintett Istenről egy szeretet gyanánt imádott Is
tenre”. Az elemi emberi vágy, mely keresi a felettes hatalm at, istennek ne
vezi, egyszerre fél tőle és ragaszkodik hozzá, a  kinyilatkoztatás lépcsőfokait 
végigjárva megismeri azt az Istent, aki egyedül a szeretet tekintélyét érvé
nyesíti. Alázatos, függőséget és kiszolgáltatottságot vállal, s úgy segít el az 
igazi boldogságra, hogy előbb ő maga já rja  végig az utat, a búzamag útját, 
amelyre minket is hív. A tanítványai lábát mosó Jézus m ondja magáról: aki 
engem lát, látja az Atyát. Tekintélye a 'legellenállhatatlanabb: a szolgáló te 
kintély.

Ahogyan az istenismeretnek, úgy a bibliaszemléletnek is végig kell járni 
az átváltozás lépcsőfokait. Hajlamosak vagyunk a Biblia szövegét különle
ges, kívülről igazolható tekintéllyel tám ogatni — ezeket a  külső támaszokat 
le kell bontanunk. A külső tekintély keresését kimondva-kimondatlanul az 
a hamis feltevés m otiválja, hogy nem  azért igaz a Biblia, m ert a Jézusban 
kinyilatkoztatott Isten történetét m ondja el, hanem  azért igaz Isten szava, 
m ert az a Bibliában van megírva. M intha Isten  igazságát kívülről, a Biblia 
igazával kell megalapoznunk. Hosszú, fáradságos és felesleges ú tra  indulunk 
el így. Elm ondhatjuk, hogy a bibliai iratok az ókori irodalmi emlékek között 
viszonylag a legnagyobb épségben m aradtak ránk. Elmondhatjuk, hogy a 
legújabb kori ásatások váratlanul igazolták sok korábban kétségbevont bib
liai elbeszélés hitelét. Elmondhatjuk, hogy a B ibliát fordították le a legtöbb 
nyelvre és a Bibliát nyom tatták ki a legnagyobb példányszámban. Elmond
hatjuk, hogy Bethlen Gábor élete során harmincszor(?) olvasta végig a Bib
liát. Szólhatunk a történeteket hagyományozok m emóriájának pontosságá
ról, az apostolok lényeglátásáról és megbízhatóságáról, a kanonizáló atyák 
bölcsességéről, a Szentlélek közvetett vagy közvetlen inspiráló jelenlétéről. 
Mindez igaz — de a külső tekintélyek hangsúlyozása nem emeli ki, hanem 
inkább elrejti a Biblia valódi üzenetét. Ahol elszaporodnak a Bibliára vonat
kozó szuperlatívuszok, „ott a Bibliát egy magas és fenséges trónra ültetik és 
gazdagon ellátják kitüntetésekkel, a valóságban azonban egy rituálé fog
lyává válik” (Ingo Baldermann). Az eljárás szélső példáját ta lán  a Mormon 
Könyvével szemben tám asztott igény képviseli. A Mormon Könyve kétely 
nélküli hitet követel, nem tartalm a, hanem  Joseph Smith elbeszélése alapján: 
el Ikell hinni az aranylemezes angyal tö rténe té t és meg kell bízni Joseph 
Smith fordításának pontosságában, s m indkét tény kritikán felül áll, ellen
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őrizhetetlen. Pedig — írja Ingo Baldermann — az csak a kijelentés karikatú
rája , ha azt várják el tőlünk, hogy vakon higgyünk. Ahol valóban kijelentés 
történik, ott látóvá lesznek a vakok.

Hogy lássunk, meg kell kérdőj éleznünk a ködösítő elvárások érvényét, s 
ebben legjobb tám aszunk m aga a Biblia. A közkeletű véleménnyel szemben, 
hogy például, a Biblia vallásos könyv, a Biblia valójában vallásritikus do
kumentum. A választott nép abból az Egyiptomból szabadult ki, amelyben 
a kóros vallásos érdeklődés a túlvilági jövő vizsgálatának vetette alá az evi
lági életet —, nem véletlen, hogy a Törvény ism ételten tiltja  a népnek a ha
lottidézést és a jövendőmondást. Izrael prófétái ú jra  meg ú jra  az evilági igaz
ságosságra figyelmeztetnek a kultuszba való belemerülés helyett. Jézus Ke
resztelő Jánosnak küldött üzenete szerint azoknak „a szegényeknek hirdet- 
tetik az evangélium”, akik nem feleltek meg a vallásos előírásoknak, m ert 
nem tudták megfizetni a templomadót. Pál leírja, hogy az Isten országa nem 
evés és ivás (tehát nem kegyességi, felekezeti kérdés), hanem  igazság, béke 
és a Szentiélekben való öröm. Az újjáterem tett világ pedig templom nélküli 
lesz, és Isten lesz minden mindenekben.

Világunk egyre inkább tekintélyelvű, s az em ber egyre kevésbé vállalja a 
kritikus vizsgálódás kockázatát. P. Tillioh az ide vezető változást m ár évti
zedekkel ezelőtt a „protestáns korszak" végének, vagy az autonómiával szem
ben a heteronómia térhódításának nevezte. Természetesen nemcsak a vallá
sos (keresztény, iszlám) fundamentalizm us hódít, hanem a hum anista dog
mák is, akár Lessing m ár idézett tétele, akár a „legfőbb fórum  az egyéni lel
kiismeret” elve, feltétlen tiszteletet követelnek. Az eszmék és tekintélyek 
harca mögött világos érdekkülönbségek és hatalm i feszültségek húzódnak 
meg. A tekintélyek körül pluralizálódó gondolkodás szükségképpen egyre 
primitívebb, a fekete és a fehér között eltűnnek a színek, s egyre nehezebb 
lesz a bibliai öröm hír egészen más nyelvének a megértése. De éppen ezért 
reménység is az örömhír mássága, univerzális igénye, és nem  kényszerítő, de 
szolgáló tekintélye: felnyithatja szemünket és kivezethet a magunk-emelte 
falak szorításából.

IRODALOM

Ingo Baldermann: A Biblia, a tanulás könyve.
A bibliai didaktika alapjai.
Budapest 1989.

F. Varillon önmagáról. Szabó Ferenc szövegválogatása. Róma 1990. 
Molnár Attila: Vallás és politika napjainkban.

Protestáns Szemle, 1992/4.
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Utazás az információ körül

Ránézek, de nem látom j Ezért n eve : nem  látható 
Hallgatom, de nem hallom  / ezért n e v e : nem hallható.
Megragadnám, de meg nem foghatom, /  ezért neve: a legparányibb.
E három titok egységbe olvad / . . .  végtelen, névtelen . . .
Neve: formátlan forma / tárgy nélküli kép  / neve: a sötét.

(F. J. utólagos engedélyével)

Információ. Ezerarcú forma, ezerarcú tartalom . És mindaz, ami körülötte ke
ring: ismeret, tudás, emlékezet, gondolkodás. Meg persze: értelem , nyelv, be
széd, jelentés, üzenet, közlés. Tanulás, tapasztalat, hagyomány. A megisme
rés csodája és a kultúra világa. És velük együtt a titkok, a rejtélyek biro
dalma is. De mégsem azért érzünk a m últ Thom as Mann-i kútjához hasonló 
mélyet és sötétet, m ert annyi m indent nem  ism erünk —, hanem  éppen azért, 
m ert a m ár ism ert dolgok és összefüggések erdejében szeretnénk rendet 
vágni. De hogyan? Donella Meadows cím ként ismertté vált hasonlatával: az 
elveszett kulcsot kétféleképpen kereshetjük. Vagy sötétben tapogatózva, vagy 
úgy, hogy a fényforrást próbáljuk odavinni ahhoz a helyhez, ahol a kulcs 
lehet. De hogyan kerül közelebb a fényforrás?

Talán a tudomány...

Van-e elmélete az információnak? Információelmélet ugyan létezik 1948 óta, 
amióta Shannon és Weaver m egalkotta a . . . m it is? A kommunikáció  m a
tem atikai elméletét, ami amúgy a hírközlés m atem atikai elm életét jelentette, 
amit egyszerűbben csak információelméletnek neveztek ..  . Néhány év múlva 
az információelmélet m ár a jelelméletet, az átvitelelm életet, a becslési és kó
doláselméletet, a számítógépek elméletét, a játékelm életet, a  vezérléselméle
tet, a fizikai megismerés elméletét is m agába foglalta, hogy aztán önálló 
életre kelve, sorra fűződjen ék le róla egykori részdiszciplínái. Ma pedig m ár 
a számítástechnika (computer science), az informatika, az információtechnoló
gia és a mesterséges intelligencia ku ta tásának  határterületein szaporodnak 
gombamód a m aguknak tudom ányrendszertani helyet követelő területek — 
miközben kérdés, hogy magáról az információról mennyivel tudunk többet, 
m int fél évszázaddal ezelőtt?
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Azt igazán nem lehet mondani, hogy az információ ne lenne népszerű szó: 
sűrűn emlegetik a m indennapok során, s bátran  és gyakran (mondatnánk: 
gátlástalanul) használják tudományos értelem ben is. Azonban egy elemi bio
kémiai reakcióegyüttestől a magasrendűen szervezett tudások birodalmáig 
egészen különböző jelenségekre alkalmazzák, ezért m inél tisztábban és éle
sebben szeretnénk látni az információ-jelenség valódi arcát, annál nagyobb 
lesz körülötte a terminológiai zűrzavar-felhő.

Természettudományos berkekben m indinkább megerősödik az a nézet, hogy 
az információ az anyaghoz és az energiához (vagy a térhez és időhöz) hasonló 
princípium. Néhányan egyenesen odáig mennek, élükön Fredkinnél, az MIT 
(Massachusets Institute of Technology) egyik vezető kutatójával, hogy m agát 
az anyagot is elemi információrészecskékből felépülő entitásnak tartják . In
nen persze m ár csak egy lépés a hum án m akrostruktúrák (társadalom, embe
riség, kultúra, civilizáció stb.) hasonló szemléletű definíciója. Nézzük például 
ezt a Nyikolaj Kardasevtői származót:

„A civilizáció az anyagnak olyan nagystabilitású állapota, amely alkalm as 
összegyűjteni, elvontan elemezni (absztrahálni) és felhasználni az információt 
a célból, hogy saját magáról és környezetéről a lehető legtöbb ism eretet 
nyerje, és hogy létrehozza a megőrzési reakciókat.”

Tetszik? Nem ro s s z .. . Sőt: egész jó. Igazán szellemes. Csakhogy m it kez
denek vele mindazok, akik a civilizáció vagy az információs jelenségcsoport 
megértéséhez szeretnének közelebb ju tn i?  Azok a nagy, összegző elméleti 
rendszerek, amelyeknek sikerült közös fogalmi és leírási keretet találn i az 
anyagi világ minden egyes szerveződési szintjére — beleértve az em bert és 
a társadalm at is —, szükségszerűen féloldalasak. Az általános rendszerelmé
let, az evolúció általános elmélete vagy a Szádeczky-Kardoss-féle ciklus
szemlélet az anyag- és mozgásformák egységének, valam int közös működési 
törvényeinek meggyőző felm utatása m ellett éppen a hum án tartalm ak lénye
gének és természetének mibenlétére nem  adnak m agyarázatot.

Pontosan ennek az űrnek a betöltését ígérte a szemiotika, az általános nyel
vészet és a kommunikációelmélet (majd a tömegkommunikáció  elméletének) 
diadalmas előretörése a hetvenes években. A tudományos világ azonban kis 
idő múlva némi csalódással konstatálta, hogy a nagy leíró erejű modellek 
csak részben teljesítették ezt az ígéretet. Ismét fellángolt a remény, am ikor a 
nagy számban felhalmozott eredm ényeket felhasználva, önálló pszichológiai 
iskolák alakultak a nyelvi-kom m unikációs-tudati jelenségcsoport vizsgálatára, 
s egy-két kérdésben átütő erejű rendszerezéssel rukkoltak  elő. A kognitív 
pszichológiát, illetve a kognitív folyamatok és tevékenységek vizsgálatát az
tán m egterm ékenyítette a nagykorúvá váló döntéselmélet és a számítástech
nikának az az önálló utakon induló, de végül is ide kapcsolódó ágasbogas 
irányzata, amit mesterséges intelligencia néven ismerünk. Mindezek együtt 
m ára egy új tudásterület, az ún. kognitív tudományok (cognitive science) ré
szeiként szerveződnek, felkeltve és ébren tartva  jó néhány hagyományos 
diszciplína érdeklődését is. Az az intellektuális ék azonban, amelyik beha
tolni látszott az információ-jelenség ism eretlen tartom ányába, mind jobban 
eltompult — vagy inkább oldalirányban szélesedett, megdöbbentő m ennyi
ségű önálló kutatási területtel, amelyek jelenleg túlnyomórészt a felhalmo
zás időszakát élik.

Evvel együtt — sőt részben ezeket megelőzve — a klasszikus „társadalom- 
tudományok” mindegyike kiterm elte azt az irányzatát, amely vizsgálódásai
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nak középpontjába az információs jelenségcsalád valamelyik elemét he
lyezte. A teljesség és a történetiség igénye nélkül, felsorolásszerűen említ
sük meg e vonulat „hegycsúcsait”, kimagasló és nagyhatású irányzatait.

A szóbeliség és a szájhagyományozás törvényszerűségeire m indig is nagy 
figyelmet fordító néprajz mellé a hetvenes-nyolcvanas években felzárkózott 
a szimbolikus antropológia, nem utolsósorban azoknak a szakmai vitáknak 
az eredményeképpen, amelyek Claude Lévi-Strauss megkerülhetetlen élet
művétől inspiráltán folytak. Á szociológia és a társadalom elmélet is m ara
dandó útjelzőket állított: a tudásszociológiától Jürgen Habermas kommuni
katív cselekvéselméletéig és az információs társadalom nak, m int posztin- 
dusztriális társadalom nak a teoretikus megalapozásáig vezetett az út. S bár 
Marshall McLuhan egyszerre indulatokat gerjesztő és nagyszerű összefüggé
sekre rávilágító médium-koncepciója m ár a hatvanas-hetvenes évek forduló
ján  felhívta a figyelmet az egész kérdéskör világtörténeti ívére és perspektí
vájára, csak m ostanra vetődött fel a történettudom ány berkeiben is egy ú j
fajta megközelítés igénye. Nem lehet nem észrevenni, hogy a történelem  „se
gédtudom ányaiként” számontartott, nagy m últú és kidolgozott területek (írás 
— könyv — könyvtár — hírközlés — vallás — oktatás — cenzúra — és saj
tótörténet, de maga az arisztokratikus K ultúrtörténet és Tudománytörténet 
is) ugyanannak a jelenségegyüttesnek valamelyik oldalával foglalkoznak: az 
információ létrejöttével, rögzítésével, szervezésével, megőrzésével, sokszorosí
tásával, terjesztésével és hatásával. Mindezek egységes kezelését a tudom á
nyos tojásból éppen csak kibújó tö rténeti inform atika kísérli meg.

A tudományfejlődés kuhni m odelljét és szóhasználatát idézve összefogla
lóan azt m ondhatjuk, hogy paradigmaváltás előtti állapotban vagyunk. Á t
törés-értékű eredmények m ár csak a hasonló kérdésekkel foglalkozó tudo
m ányterületek együttműködésével és szintézisével születhetnek, de az „infor
máció” vizsgálata ennek híján is állandóan izgalomban ta rth a tja  a tudomá
nyos gondolkodást és közéletet. E vázlatos áttekintéshez befejezésül nem kis 
büszkeséggel tegyük hozzá: a m agyar tudósok hozzájárulása e szellemi ka
landhoz mindvégig különösen értékesnek m ondható. Az „univerzális Jáno
sok” (Bolyai és Neumann), az innen elszármazó Mannheim Károly és Pólya 
György (a tudásszociológia, ill. a problémamegoldó gondolkodás „atyjai”) és 
a történeti inform atika korai úttörője, Hajnal István  mai követői is az élvo
nalban vannak. Közülük — ismét csak a  teljesség igénye nélkül — említsük 
meg Zsilka Jánost, a nyelvi mozgásformák, Hoppál Mihályt, a hiedelem rend
szerek, Mérő Lászlót, a gondolkodási struk túrák , Pléh Csabát, a kognitív 
pszichológia, Hámori Józsefet, a neuroinform atika és Nyíri Kristófot, az in
formációs korszak filozófiai kérdéseinek nemzetközileg is elism ert művelőit.

No, de hol is van a kulcs és a fényforrás?

Talán a valóság...

Majdnem közhely, hogy a megélénkülő tudományos érdeklődés mögött a va
lóság elképesztő sebességű megváltozása áll. Ennek hátterében első pillanatra 
a huszadik század második felének talán legfontosabb húzóágazata, a számí
tástechnika sejlik fel: valójában azonban bonyolult társadalm i-történeti fo
lyam at eredm ényeként le tt korunk emberének alapélménye az információk
ban gazdag világ képe.
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A történet nagyjából a század első évtizedében kezdődött, amikor az akkori 
centrumországokban megindult az emberi tőkébe való beruházás, felismerve, 
hogy a képzettebb, okosabb m unkaerő is új érték (és evvel értéktöbblet) fo r
rása lehet. A gazdaság és a hirtelen dobbantóra találó tudomány példátlan 
erővel és hatékonysággal kapcsolódott össze. A diadalm enet (vagy csúnyáb
ban: a második ipari forradalom) a harmincas évek végétől napjainkig tart, 
és ahová elérkezett, ott gyökeresen átalakította a gazdaság (a) a társadalom 
(b) és a politika (c) hagyományos szerkezetét.

a) Az anyagi javak előállítása és fogyasztása mellé rohamléptekkel felzár
kózott az információ előállítása, fogyasztása, és evvel együtt piaca is. A z in
formációgazdasággal nem  egyszerűen önálló szektor jö tt létre: a gazdaság 
egészét átform álta az a tény, hogy az információ és a tudás (s nyom ukban 
az oktatás) a legfontosabb erőforrásokká váltak. (Ennek látványos jele egyéb
ként a tőkés centrumok hagyományos extraprofitszerző stratégiájának átré- 
tegződése is: a nyersanyagok helyett az agyak elrablása, a „brain drain”). Az 
információkezelés korszerű technikái nélkül m ára m ár elképzelhetetlen bár
milyen területen sikeres gazdasági tevékenység. És fordítva: a századvég 
gazdasági sikertörténeteinek túlnyomó részét az inform atika területén pro
dukálták. A hardware eszközök, m ajd a software-piac óriási üzletnek bizo
nyult, s melléjük m indinkább felzárkózik a távközlés, sőt a számítástechnika 
és a távközlés (telekommunikáció) házasságából született telematika. A ha
gyományos egyetem i-akadémiai közegből a nagy cégek laboratórium aiba he
lyeződött át az inform atika művelésének egy jelentős szelete, ennek követ
keztében elmosódtak a határok gazdaság és oktatás, tudom ány és gyakorlati 
tudás között.

b) A gazdaság átrétegződése alapjaiban rázta meg a társadalmat is. Ahogy 
az ipari forradalom  következm ényeként a centrumországokban — és később 
a félperiférián — a mezőgazdasági népesség töredékére zsugorodott, úgy vet
ték át az iparban foglalkoztatottaktól a stafétabotot az elsődleges és másod
lagos információs ágazatokban dolgozók tömegei. (Ha hihetünk Naisbitt so
kat vitatott M egatrendjeinek, az Egyesült Államokban ez a váltás az ötvenes 
évek végén következett be — ekkor haladta meg első ízben az információval 
valamilyen formában foglalkozásszerűen kapcsolatba kerülők száma a hagyo
mányos ágazatokban dolgozókét.)

A tudás felértékelődése, a felsőfokú végzettség megszerzésének tömegese
dése és a gyors ism eretétrétegződés m iatt új köntösben jelentkező felnőttok
tatás (sőt a technikai lehetőségek által segített távoktatás), másfelől a szemé
lyi számítógépek, a szórakoztató elektronika és a digitális időszervező eszkö
zök használata új érték- és ingerkörnyezetet terem tett, új időháztartást ered
ményezett —, m egváltoztatta a m inket körülvevő tárgyi világot és új élet- 
mód-modelleket termelt.

De m ent-e az információs robbanás által a világ előbbre?
A kérdőjelek könyörtelenül beárnyékolják a ragyogónak tűnő jelent és jö

vőt. Sokan sokféleképpen adnak hangot kételyeiknek. A felhalmozott tudás 
áttekinthetetlen, kezelhetetlen léptékekkel növekedik és egyfajta „sokkot” 
okoz; a számítógép mítosza ostoba kordivatként olyan területekre is behatol, 
ahol semmi keresnivalója; a közösségi létnek és az em beri érintkezésnek a 
hagyományos form áit kiszorítja a személytelen tömegkommunikáció; az ol
vasás szerepét átveszi a  televíziós kultúra, s evvel m enthetetlenül értékek 
vesznek e l . . . A sort még hosszan folytathatnánk —- és nem  intézhetjük el
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a kérdést avval, hogy m ár Platón is feleslegesen szörnyűlködött azon, hogy 
a szóbeliséghez kötődő értékeket m iként szorítja ki az írás használata, hogy 
a televíziós ismeretterjesztéssel jobban és hatékonyabban közvetíthetők tu 
dományos ismeretek, m int könyvekkel, hogy éppen a közösségi érintkezés 
ú jfajta lehetőségeit látjuk  formálódni stb.

c) Ugyanez a kettősség jellemzi információ és politika  ú jfajta  viszonyát. Az 
ez ügyben megszólalók tekintélyes részének szilárd meggyőződése, hogy a 
mindenkori hatalmi szféra az információtechnológia eredményeinek felhasz
nálásával olyan eszközökhöz ju t a civil társadalom m al szemben, amelyhez 
képest a világtörténelem hírhedt tudatform áló gépezetei kezdetleges kísérle
tek voltak csupán. Az állampolgár információs és tudáscsatornákon keresztül 
történő gúzsbakötésének orwelli erejű víziójával szemben azok sorakoznak 
fel, akik szerint az információkezelés forradalm a éppenhogy egy m inden ed
digit felülm úló nyilvánosságkiszélesítési, ill. demokratizálódási folyam at ger
jesztője és hírnöke. A két, gyökeresen eltérő nézet mögött két tényleges és 
lehetséges forgatókönyv áll: s mindez attól különlegesen érdekes, hogy az 
ezredvég valósága egyszerre bontja ki az ellentétes tendenciákat, egy időben 
érvényes mindkettő.

Az nyilvánvaló, hogy a társadalom elsősorban a számára veszélyeket rejtő 
folyam atra figyel: az állampolgári védekező technikák közé intézményesen 
kell beépülnie a m indenfajta m anipulációval és egyoldalú propagandával, ill. 
befolyásolással szembeni védekező technikáknak. Ezek a technikák megtanul- 
hatóak és elsajátíthatóak — m egtanítandóak és elsajátítandóak. Az inform á
cióhoz kötődő jogok teljességének birtoklásáért azonban küzdeni kell. H ata
lom és állampolgár viszonyának örök játszm ájában ugyanis m indkét fél mi
nél több információt szeretne kapni a m ásikról és minél kevesebbet adni ma
gáról. A napjainkban folyó és a Parlam entig begyűrűző információszabadság
értelmezési vitáknak (gondoljunk csak a személyiszám-ügyre), az adatbizton
ság, az „information privacy” problémakörének ez ad igazi jelentőséget, e t
től van igazán tétje. (A felmérések szerint viszont a társadalom nak szinte 
egyáltalán nincs veszélyérzete a hatalm i információs monopóliumok formáló
dásával szemben!)

Mindezek után akkor mi a teendő az információ-jelenséggel kapcsolatban? 
Továbbra is sötétben tapogatózunk — vagy mégis van fényforrás?

Ismerjük és értsük meg az információt!

Amit ismerünk, azzal nem idegenként találkozunk. Ami nem idegen, attól 
kevésbé félünk. Minél jobban értünk valam it és minél kevésbé félünk tőle, 
annál nagyobb az az alakító erő, amivel hatást gyakorolhatunk rá és a kör
nyezetünkre. Mégha felszínes bölcselkedésnek is tűnik mindez, valahol ez az 
em berként való létezés alfája.

A tudom ány számára az információs jelenségcsoport jobb leírása és a fo
galmi háló tisztázása a feladat. A program  hatalmas. Az Univerzum bármely 
valóságdarabkája, folyamata és relációja információvá lesz, ha megismerő ér
telemmel találkozik. E találkozásnak számos elkülöníthető szintje van, attól 
függően, hogy az elme milyen minőségű transzformációs igénnyel viszonyul 
a megismerés és a gondolkodás tárgyához, amely eleve különböző feldolgo
zottsági fokot jelentő csatornákon érkezhet. Ettől a transzformációs aktustól
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válik belsővé és m egform álttá a külső világ. „ln-formatio”, belsővé tévő meg
formálás — Arisztotelész óta nem egyszerűen munkafogalom, hanem a leg
alapvetőbb tartalm ak egyike. Nem egyszerűen tárgyiasított valóság, hanem 
szakadatlan cselekvés.

A filozófiai lényeget képezik le a mindennapok is: a környezettel való kap
csolat első rezdüléseitől a beszéd kialakulásán át a világ és önmagunk meg
ismeréséig minden az inform ációra és ezek feldolgozására épülő cselekede
tekre épül. Korunk azonban ennek az információs környezetnek a robbanás- 
szerű megváltozásával ú jfa jta  kihívásokat közvetít. Meg kell ismerni az in
formáció „szép új világát”, és meg kell tanulni együttélni vele. S ha egyszer 
felfigyelünk arra, hogy milyen fura szerzet ez az „információ”, akkor bíz
hatunk benne, hogy mindez sikerülhet is. M ert ugyanolyan m int a szeretet: 
nem kisajátítható, nem tehető tulajdonná, nem  elfogyasztható, sőt szétosz
tásakor még gyarapszik is. S voltaképpen m ár ez az egyetlen felismerés is 
gyújthat világosságot.

Révész István tábori naplójából

Eger 1944. IV. 5—6. — A 20. ho. hadosztályi lelkészet vezetését s tábori ká
polnámat átvettem. Örömmel vállalkoztam erre a m unkára, hiszen régi vá
gyam teljesedett. Egyáltalán nem látom rózsás színben a frontszolgálatot, 
hisz kórházi lelkész lévén a harctér igazi arcával a szenvedésekből s „szeren
csétlen”, csonka, vak, béna honvédeink súlyos szavaiból megismerkedtem.

Eger 1944. IV. 15. — Sok várakozás u tán  végre elindulhatunk célunk felé. 
A célt eddig nem tudta senki, ill. tévesen híresztelték. A Kárpátok helyett a 
lengyelországi frontvonalra kerülünk. Több-kevesebb bajjal, kárral éjfélre 
kész is a szerelvény. Bár tilos, sok honvéd baj társ után eljött a szerető h it
ves, messzi faluból is, hogy utoljára istenhozzádot mondjon. A kedv nem 
nagy. Dalt sehol nem hallani. Az utolsó napok történései reányom ták bélye
güket a lélekre, a kedélyre. Ahogy beszélgetek honvédeinkkel, érzem, hogy 
ez a harc nincs megokolva lelkűkben. De nehéz így elindulni!

Bolsovce-Tonstobaby 44. IV. 23-án indulunk következő szállásunk felé. Most 
következik az első próba: harc az elemekkel. A négy őselemhez hozzátehet
nénk egyet, ennek neve: sár. Autóink beragadnak, a motorok sírnak, leáll
nak, a lovak izzadnak s valóban inuk szakad. Több lóhulla hever m ár az ú t
félen. Most emelkedik az ú t! Itt a legnehezebb az előrejutás, járm ű járm ű 
hátán. Minden áll. Csoda, hogy éppen most nem jön a rata! De hernyótalpa
saink nincsenek s meg kell küzdeni a sárral. Az én sebesültszállító kocsim a 
patakba dől, ha egy fűzfa fel nem fogja. így is Botond tud ja csak kihúzni s 
közben vagy harmincán láncot alkotva húzzuk.

Potok Zloty 44. IV. 29. — Indulunk bevetési helyünkre s nagy kerülővel, újra 
a sárral küzködve érjük el P. Z-t. A kép itt  is siralmas. Rom m indenütt s 
feketén kiégett lakások . . .

Potok-Zloty 1944. IV. 30. — „Ahol ketten vagy hárm an összejönnek, ott va
gyok én is.” Istentiszteletet ill. bibliam agyarázatot tarto ttam  az eddig beér
kezett tisz tekkel. ..



RÉVÉSZ SÁNDOR

A heterokratikus média

Amióta a politikai világillem az antidem okratikus irányzatok önm eghatáro
zásába is belekényszerítette a demokrataságot, dem okraták és antidem okra
ták egyaránt a demokrácia ellenségének minősítik egymást. Ehhez azonban 
csak az antidem okraták teszik hozzá, hogy „a demokrácia ellenségeinek nincs 
demokrácia”. A dem okratáknak nem kell ilyen csúnyán beszélni, a demok
rácia igazi ellenségeit nem kell a demokráciából kitagadni, m ert számukra 
tényleg nem létezik a demokrácia, hiába létezik. És különösen nem létezik a 
szám ukra dem okratikus nyilvánosság, hiába létezik.

A dem okratikus média akkor is az antidem okraták ellen dolgozik, ha ag
gályosán a tömegkommunikációs fa ir play szabályai szerint kezeli őket, sőt 
akkor is, ha előnyt ad nekik. Bárm it tesznek ugyanis az antidem okraták a 
rendelkezésükre álló időben és kom m unikátorokkal, megsemmisíti őket maga 
a rendszer, amelyben megszólalnak. Bárm ekkora rész ju t nekik, a média el
sődleges üzenete az lesz, hogy az ő részük is rész, márpedig az antidem okrata 
azért antidem okrata, m ert nem kíván rész lenni. Bármennyi önmagát pár
tatlannak és elfogulatlannak valló kom m unikátor lesz elfogult az antidem ok
raták irányába, a m édia elsődleges üzenete az lesz, hogy a világ rendje sze
rin t a közszolgálati m édia emberei elfogulatlanok és pártatlanok, tehát elfo
gultak az antidem okratákkal szemben, akik a politikai küzdelmet a Jó és a 
Rossz harcának fogják fel, s ezért az elkötelezetlenséget nem tekinthetik ér
téknek.

Ne szaporítsuk tovább a szót: a dem okratikus média elfogult és elkötele
zett a p luralista demokrácia iránt, ennek a rendszernek a stabilizáló ténye
zője, e rendszeren belül mozgó politikai erőket képes, am ennyire képes, el
fogulatlanul és objektiven kezelni, az ezzel szemben álló csoportoknak pedig 
az erejét veszi akkor is, ha egyenlő elbánásban részesíti őket.

A dem okratikus m édia tartását az a meggyőződés adja, hogy a nemzetnék 
az érdektagoltság, a véleménytagoltság a természetes állapota, a nemzet ér
deke az egyenrangú részek versengése és esélyegyenlősége, s egyenrangúnak 
tekintendőek mindazon csoportok, amelyek a kompetíció kereteit elfogadják. 
Ezzel a dem okratikus médiával nem békíthetőek össze azok a politikai erők, 
am elyeknek a tartásá t az a meggyőződés adja, hogy a nemzet a maga te r
mészetes állapotában véleményközösséget alkot, s ehhez a természetes álla
pothoz annál közelebb jut, minél kevésbé érvényesül benne a  vélemény- és 
érdektagoltság; hogy magasabb rendű politikai erők azok, amelyek kifejezik
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ezt a virtuális véleményközösséget, és alacsonyabb rendűek azok, amelyek 
ettől távol állnak.

Ezért nem  férhet össze m a Magyarországon minden jelentős politikai erő 
a médiával, és ezért nem zárható le a médiaháború.

De ha m ajd egyszer lezárható lesz, akkor sem emészt el m inket a m édia
béke unalma. A dem okratikus tömegkommunikáció gyakorlata kiapadhatat
lan konfliktusforrás, a dem okratikus média éppúgy, m int a demokrácia maga, 
mindig tökéletlen, hiányos és számos fontos kérdésre nincs válasza.
* * *

Eddig úgy tettünk, m intha egyértelmű lenne, hogy mi demokratikus és mi 
antidem okratikus, pedig nem egyértelmű. De hiába nem az, mi — egy kicsit 
— továbbra is úgy teszünk, m intha az lenne, m ert a terjedelmi korlátokra 
való tekintettel nem tehetünk másként. Azt m indenesetre szögezzük le, hogy 
a mi szóhasználatunkban a parlam entáris berendezkedésű kapitalista orszá
gok demokráciák, és ezek rendszerstabilizáló intézm ényeként működő média 
dem okratikus média.

Azt azonban nem állítanánk, hogy ezeknek a dem okratikus rendszereknek 
csak antidem okratikus ellenzéke és antidem okratikus alternatívái vannak. 
Abban sem lehetünk biztosak, hogy a társadalm i rendszerek története a ka
pitalizmussal véget ér, és az emberiség szabadságban ennél gazdagabb rend
szert m ár soha el nem érhet. Az sem lehetetlen, hogy a posztindusztriális é r
tékekről, a bázisdemokráciákról, a grass root aktivitásra épülő társadalom 
ról, az ökológiai életfelfogásról prófétáié véleményközösségeknek van valami 
közük egy ilyen dem okratább demokráciához.

Nos, a (létező) dem okratikus média közegében a létező demokráciák bá
zisdemokratikus ellenzéke éppúgy elhervad, m int az antidem okratikus, és 
ugyanazért. A dem okratikus média a felfelé húzó erőkkel szemben éppúgy 
stabilizálja a rendszert, m int a lefelé húzó erőkkel szemben, és ez érthető 
módon nyugtalanítja azokat, akik szerint van fölfelé, és ezek közül is legin
kább azokat, akik szerint csak a Fölfelé van, m ert az em beri világ működése 
a jelenlegi rendszerben — ökológiai okokból — nem fönntartható.

Számos m édiakutató k im utatta  már, hogy a  dem okratikus média nagyon 
erősen kötődik a döntéshozatal hivatalos intézményeihez, mindenekelőtt a 
törvényhozáshoz, és hajlamos politikai devianciaként kezelni a parlam enten 
kívüli politizálás legtöbb form áját, a  polgári engedetlenséget, a tüntetéseket, 
etnikai csoportok, diákok és mások tiltakozó akcióit, a  gyárfoglalásokat, a 
vadsztrájkokat és más ilyesféle akciókat. S nem kevésbé hajlamos a rra  is, 
hogy az inform ális hatalm i erők működésének, a pénz hatalm ának a valósá
gosnál kisebb jelentőséget tulajdonítson.
* * *

Amennyire hatástalanná teszi a dem okratikus média a rendszerrel szembeni 
kritikát, annyira hatásossá teszi a rendszeren belüli kritikát. A konzervatív 
elemzők és politikusok gyakran destabilizáló tényezőnek tekintik a média 
kritikai érzékenységét, úgy vélik, a média aláássa a politikai autoritást, elfo
gult az establishm enttel szemben, és általában bizalm atlanul kezeli a profi 
politikusokat és m agát a professzionális politikacsinálást, megingatja a poli
tikai intézmények hitelét, a liberálisokhoz húz, egyoldalúan reform ista stb.

Talán van bizonyos jelentése annak a ténynek, hogy a média elleni kon
zervatív támadássorozatot az USÁ-ban éppen az a Nixon—Agnew uralkodó
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pár indította el és fűtötte föl, amelynek mindkét tagja olyan morálisan m eg
semmisítő bűncselekmények részeseként bukott le a  politika színpadáról, 
amelyek nagym értékben hozzájárultak a politikai autoritás megrendüléséhez 
az Egyesült Államokban. A dicstelenül végződött vietnami háború, amelyről 
a nemzeti lojalitást gyakorló sajtó meglehetősen egyoldalúan tájékoztatta az 
am erikai közvéleményt, a W atergate-ügy és a konzervatívok sajtóellenes k i
rohanásai együttesen a 70-es évek folyamán valóban sokkal kritikusabbá te t
ték az am erikai médiát, m int amilyen addig volt.

Nem lenne bátorságunk azt állítani, hogy a konzervatívok vádjai teljes 
mértékben légből kapottak. Az a tény, hogy a dem okratikus médiumok, k ü 
lönösen a rádió és a televízió folyamatos versenyhelyzetben működnek, nép
szerűnek muszáj lenniük, és a hírműsorok, a politikai műsorok töm egkultú
rá t közvetítő szórakoztató intézményekbe épülnek be, óhatatlanul populista 
irányba csúsztatja el a tömegtájékoztatást. A kisember bizalmatlansága az 
ajberhóhem  tojásfejűekkel szemben bizonyos m értékben bizalm atlanságra és 
leegyszerűsítésre kötelezi a kommunikátorokat. Az elektronikus média 
egyébként sem visel el (s egyre gyorsabb tempókkal dolgozván, egyre ke
vésbé visel el) olyan mélységű elemzést, m int az íro tt sajtó.

Ennek a tényezőnek, m ondjuk, egy adóemelés kapcsán olyan következmé
nyei lesznek, hogy a tévénézőt kifogástalan objektivitással tájékoztatják ar
ról, hogy m iként hat az ő életére a tojásfejűek döntése, mekkora terhet je
lent az neki, de elhalványodnak az ügy társadalom politikai vonatkozásai, a 
jóléti újraelosztás módosításának következményei és az ezt támogató vagy 
támadó érvek.

A dem okratikus média hajlam os arra, hogy a politikai életet a sportverse
nyek sém ájában ábrázolja, és kiemelje belőle a társadalm i értékekről foly
tato tt diskurzust, hogy a „Ki győz?”, „Ki taktikázik jobban?”, „Ki az erő
sebb?” kérdések árnyékába tolja azokat a kérdéseket, hogy „Kinek van 
igaza?”, „Mit kellene tenni?”, „Mi m ennyire fontos?” stb. A pártatlan, „ér
tékm entés” tudósításnak ez a királyi ú tja : a tudósítás tárgyának értékm en
tesítése . . .

A pártatlanság követelménye sok érdekes kérdést vet fel.
Például: Nem az példázza-e a közmédia pártatlanságának demokratikus kö

vetelménye, hogy a (létező) demokrácia és az elidegenedés elválaszthatatlan 
egymástól? Hiszen itt a személyiség és a professzió elszakadását feltételező 
követelményről van szó. A komm unikátor m int magánszemélyiség: választó- 
polgár, bemegy a szavazófülkébe és párto t választ, van politikai identitása, 
közkom m unikátorként azonban ezt az identitást leakasztja a személyiségé
ről és neutralizálja önmagát, m ielőtt a mikrofon elé lép.

De le lehet-e akasztani azt az identitást?
Ha nem egészen, akkor esetleg a pártatlanság lenge leplén átütő különböző 

pártszínek semlegesíthetik egymást? De mi garantálná a rejte tt politikai 
szimpátiák egyensúlyát? M int ahogy egyetlen cseppben sincs benne a tenger, 
és minden cseppnek más az összetétele, m int a tenger egész víztömegének, a 
társadalom  minden részében is mások a politikai erőviszonyok, mint az egész
ben. M iért lenne ez alól kivétel éppen a kom m unikátorok nagyon is sajátos 
társadalm i metszete?

Vagy esetleg mégsem kell a személyiségnek és a professziónak szétszakad
nia, s a kom m unikátorok társadalmi metszetére éppen a  pártfelettiség jel
lemző, az a késztetés jellemző, hogy üresen dobják az urnába a szavazólap
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jukat? Mannheim elmélete szerint van ilyen sajátos társadalmi csoport, a 
szabadon lebegő értelmiségi és deáknépség, am elynek eléggé lazák a tá rsa
dalmi kötelékei ahhoz, hogy felemelkedjék a dulakodó pártok feletti kilátó 
(mondjuk: igazlátó) pontra (vantage-point). Ezen a kilátón gyülekeznének a 
párta tlan  kommunikátorok? M annheim m indenesetre nem a politika érdek
nyomásoknak leginkább k itett pozíciókban, szigorú kódexek szerint és szi
gorú, stopperórás felügyelő bizottsági tagoktól figyeltetve dolgozó értelm i
ségieket képzelte szabadon lebegőnek . . .

Vagy lehetséges, hogy azt a politikai identitást mégis le lehet akasztani a 
személyiségről műsorzárásig, s a pártatlanság külső garanciákkal, felügyelő 
bizottsággal, kódex-szel, törvénnyel, fegyelmivel biztosítható?

Hát, ha meggondoljuk, hogy a hírek szelektálása, részletezettsége, sor
rendje, a címadás, a fotó, a bejátszott illusztráció, film kiválasztása, a  szó- 
használat, a fogalmazásmód, az in terjúalany kiválasztása, a hanghordozás, a 
testtartás, a mimika, stb., stb. m ind olyan tényezők, amellyel a kom m uniká
tor valóságosan, de többnyire bizonyíthatatlanul ellenszenvet vagy rokon- 
szenvet közvetíthet tudatosan is és tudattalanul is, akkor azt kell m onda
nunk, hogy nincs olyan kódex és bizottság, amely olyan mélyen behatolhatna 
a komm unikátor m unkájába, hogy az elfogultságok re jte tt érvényesülésének 
mélyebb szintjeit elérje.

De nem  is kell tú l m élyre ereszkedni. Az Egyesült Államokban van egy 
méltányossági doktrína vagy hogy nevezzük (Fairness Doctrine), amely elő
írja a tévétársaságok számára, hogy m iként biztosítsák az esélyegyenlőséget 
a tévénézők százmillióinak az elérésére a különböző politikai erők, versengő 
jelöltek számára. Van egy szövetségi kommunikációs bizottság (Federal Com
munication Comission), amely vitás esetekben dönt, s ezt a döntést bíróság 
előtt különböző fokokon meg lehet tám adni föl egészen a Legfelsőbb Bírósá
gig. Robert Cirino 1974-ben kiadott egy kis könyvecskét (a címe: Pow er to 
Persuade), amelyben csak a megelőző egyikét évből 150 válogatott példát hoz 
a pártatlanság legelemibb és legegyszerűbb követelményeihez kapcsolódó vi
tás esetekről. Tömegével találunk példát arra, hogy az egyik vagy m ásik fél 
által m éltánytalannak érzett eljárást, a Fairness Doctrine megsértésének vád
já t egészen m ásképp ítélik meg különböző bizottságok és bíróságok. Hogy 
egyebet ne említsünk, végtelen v itákat lehet folytatni arról, hogy az am eri
kai elnök egy-egy televíziós beszéde pártpolitikai jellegű volt-e vagy sem, 
hogy tehát jár-e az ellenzéknek egyenlő hosszúságú adásidő nézetei k ifejté
sére vagy sem.

Mindezek alapján kijelenthetnénk, hogy a pártatlan tájékoztatás illúzió. 
Ez egy igaz és buta kijelentés volna. Igaz, m ert a világon semmi sem tökéle
tes, és m indenről jó tudni, hogy nem az, és hogy m iért nem  is lehet az. Buta 
pedig azért, m ert elkerüli a lényeget. A lényeg az, hogy miközben a politikai 
élet konkurens szereplői folyamatosan dohognak és panaszkodnak a médiára, 
széles körű konszenzus van arról, amihez képest a  m édia tökéletlen, létezik 
egy szintén tökéletlen ellenőrző mechanizmus, amely ezt a konszenzust m eg
testesíti, s a tökéletlen m édia gyakorlatát egyik fél sem érzi a maga számára 
annyira hátrányosnak, hogy a konszenzus felborítására gondolna.

Ennél kontúrosabban sajnos nem tud juk  megfogalmazni, hogy m iért és 
meddig dem okratikus a dem okratikus média. De ahogy Samuelson, a bölcs 
közgazda m ondta volt: It ’s better to be vagely right than  exactly wrong, 
vagyis jobb egy hozzávetőleges igazság, m int egy egzakt szamárság.



BAGDY EMŐKE

A „lélek” kapui

A  szavak mögötti jelentések elérhetősége

„A m it szívedbe rejtesz, szemednek tárd ki a z t ..

„Embernek lenni nem csupán annyi, m int olyan terem tm énynek lenni, aki 
az Űrtől életet-halált kapott, az életbe kivetetten, az élettől verve, akibe ma
gasabb vagy alacsonyabb lelket helyezett az Ür. Embernek lenni olyan lényt 
jelent, aki szembenéz sorsával és az emberiség sorsával, olyan rendíthetetlen 
lényt, aki a saját helyén, saját lábán á l l . . .  Az a tény, hogy életünket az élet 
erői határozzák meg, csak az egyik oldala az igazságnak; a másik oldala az, 
hogy ezeket az erőket mi határozzuk meg, m int ahogy sorsunkat is. Csak e 
két oldalt együtt figyelembe véve tehetjük fel a kérdést: m it jelent a józan 
ész és mi az ő rü ltség . . . ” állította a létanalitikus Ludwig Binswanger3 
(Freudról kevéssel a 80. születésnapja előtt írt tanulm ányában).

— E gondolatok gyakran megszólítanak, visszalopóznak, bekéredzkednek 
a tudatom ba, am ikor az emberi esendőség, fájdalom , szenvedés, gyötrelem 
„tekintetével” találkozom a hozzám forduló pácienseknél. Szemtől-szembe 
kerülök a megnyíló mélységekkel. Lehetek-e „megfigyelőjük”, az a szakem
ber, aki kívülről, távolról szemléli a bajt, aki átveszi a felelősséget, tudja és 
megnevezi a betegséget, hogy ígérhesse az orvoslását? A kérdésre válaszol
junk egy „találkozás” megidézése után.

Egy ízben középkorú páciensnő keresett fel, telefonbejelentkezés nyomán. 
A telefonban különösnek találtam  a hangját, a meg-megbicsakló, elszoruló, 
furcsán rekedtes hangot, szorongó láncdohányoséra emlékeztetett. Megérke
zett. Köszönése, szavai comme il fau t konvencionalitásról tanúskodtak. Riadt 
mozdulatai, tekintete, rebbenő gesztusai azonban az anyját kereső elveszett 
gyermek elemi rettegését árasztották szét. Ahogyan beszélt, hangja egyre re
kedtebbé vált, majd suttogásba váltott. Torkához nyú lt (mintha fojtogató 
kötéltől akarna megszabadulni), és könnyek lepték el a  szem ét. . .  „Nem tu 
dok tovább beszélni” . . .  „ez a  bajom ”. Elfehéredett u jjait a to rkán  tartotta, 
könnyei ráhullottak, s onnan tovább, m int az esőcseppek, az ölébe.

Hogyan is rekeszthetném  kívül magam ezen a fájdalm as önbemutatáson, 
m int „objektív” megfigyelő?

Az üzenetek „sok csatornán” áradnak felém, csak az átélésben, az üzene
tek lehetséges módon teljes és egyszerre (az élményben) megragadásától re
mélhetem, hogy megérthetem a pácienst. Ez az egyszerre átélés — am it Bins
wanger3 prezenciának, ,,je le n lé tin ek  nevez, — ez a saját létezésérzésemben 
fürösztött másik megélése azon belső lehetőségeiben, melyeket nem  tud ki
fejezni, nem akar elfogadni, használni. Ezt a m élyebb megértési szintet Til
lich7 „ontológiai realitás”-nak nevezi; ez az, am elyben az ember belső való
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ságát törekszünk megérteni, azt az embert, aki „átél” és akivel az „élmé
nyek” történnek. Ez a megértés beleélő: az út önmagunkon át vezet a kere
séstől a  jelentésre rátalálásig. Ezen az úton ősi „tájékozódási és üzenetolva
sási” módokat használunk, hermeneutikoszokká (tolmácsokká) válunk.

A Tillich-i „ontológiai realitásba” lépünk be m indnyájan, amikor a szen
vedés felénk fordítja arcát, s leginkább a szavakon túl, azok előtt és a la tt 
futó üzenetekre bízhatjuk m agunkat, ha a hiteles, valódi, de re jte tt jelenté
sekhez akarunk elérni.

Jud it — a középkorú nő — „elveszti a hangját”, ha beszél, beleszorul a 
hang, „torkát fo jtogatja” valami, és azt a benyomást kelti, m intha „elveszett 
gyermekként any ját keresné”. Az érzelmi benyomásokból összefűzhető in tu i
tív (beleélő-ráérző) jelentés azt sugallja, hogy Judit legszívesebben ordítana, 
toporzékolna, m ert elvesztette azt, aki talán a legfontosabb lehetett a szá
mára, most szenved és „nyakán érzi a hurko t”. Vajon megfelel-e intuitív hi
potézisünk Judit érzelmi valóságának? S íme — rövidesen kiderült, hogy J u 
dit az anyját gyászolja, aki pár hónapja megölte magát, felakasztva talált rá 
a lakásban. Akkor beletört a hangja a sikolyba, s míg leszedték a hurkot 
anyja nyakáról, m intha „az övére került volna á t” ez a szorítás. Azóta is 
gyötrődik, felelősnek érzi m agát a haláláért és vádolja magát. A hang „be
leszorult” a torkába, beszéde „elhal”.

A tünet maga is beszédes: az anyával lélekben közösséget vállaló, azono
suló lány szenvedése, a tünetben átvállalt kín, m int jóvátétel, az önvád és 
önbüntetés hordozójává válik. Így gyászol a lélek, eggyé válva az eltávozó- 
val, mintegy „feltámasztva ő t” a szenvedésben való szüntelen emlékezéssel. 
A tünet üzenet: a tragédia pillanatában félbetört sikoly elhaló hangjainak 
újra  és újra ismétlésével szavak nélküli segélykiáltás: a traum a szimbolikus 
rítusa, sikoly, a halálfélelemmel küzdő Judit gyermeki magányából segítsé
gért, egyszersmind a lélekben „eltem etetlen” anya szüntelen siratása.

M indannyian rejtjelolvasók, titkos üzeneteket m egfejtő „tolmácsok" va
gyunk, amikor a szavakat kísérő önkéntelen mimikái, taglejtéses (gesztikus), 
testtartási, térbeli távolsági, a szemkontaktusban kifejezésre jutó, a hangsúly 
és a hangszín által közvetített, összességében az ún. m etakom m unikativ  csa
tornán szállított üzeneteket dekódoljuk — önkéntelenül, autom atikusan (tu
dattalanul). Akárcsak a rejtjelek desifrírozásában, hasonlóan „titkos kódo
k a t” használunk a nem verbális csatornán érkező információk megfejtéséhez 
— „leolvasásához” is. Ezeknek csupán egy része „m etanyelv”, azok, amelyek 
a beszédhez kapcsolódnak és a  szavas üzenetáradás kontextusába ágyazód
nak.

Az ember önmaga is szimbólum, m egfejtendő rejtély, üzenet — írta An
gyal András,1 az USA-ban élő világhírű pszichiáter. Az is „üzenet” ha sem
m it sem teszünk, m ert lehetetlen nem  kommunikálni —, ha jelen van üze
netfogadó másik abban a térben, amelyben mi vagyunk. A nem verbális köz
lések sokszor tudatosan szervezettek (a búcsú integető mozdulata, a ku ltu rá
lis-tradicionális ritusviselkedések nagy része ilyen), sőt a jelbeszédformák 
elemeit is tudatosan közmegegyezéssel alakították ki. Csak a metakommuni
káció (a metanyelv) öntudatlan és spontán, e kódrendszert genetikai prog
ram jainkba ír tan hozzuk m agunkkal és az igen korai életkorban véssük be 
a „jelentéseket” — megerősítő tapasztalataink alapján. Ezzel „mondunk el” 
akaratlanul is mély titkokat magunkról, m ert általában nem  tudjuk kontrol
lálni beszéd közben a mimikánkat, gesztusainkat, testtartásunkat, szemkon
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taktusunkat, hangszínünket. A színész a színpadon képes mindezek akaratla
gos kontrolljára, m ert betanult sém ákat használ fel. Saját, személyes életé
ben azonban a „szerepszemélyiség” álarca mögül az ő érzelmi valósága is k i
bújik és ritkán  képes „színészkedni”, ő sem tud ja  megjátszani magát. A jó 
színész viszont még a megjátszásban is spontán; a beleélő azonosulás érzelmi 
Örvényben hagyja, hogy a perszonifikált alak „önmaga dolgozzon benne”.

A m etanyelv soha nem  képes hazudni, sőt leleplező, a szavak valódi jelen
tésének kifejezésre ju tásá t szolgálja.

A sokféle metanyelvi kifejezési form a közül emeljük ki az arckódot, a 
szem, a tekintet, a szemkontaktus üzenetközvetítő szerepét. A szem a kap
csolat irányító  eszköze, érzelmi állapotok kifejező hordozója, a „lélek tü k re”. 
Az emberi mikrokozmosz, amely a makrokozmosz pontos leképezése, a szem 
által tükrözve hordozza az emberben a transzcendest. Az átlényegülő, égre 
tekintő szem, amely az odafennvalókra irányul —, az extatikus-transzcen- 
dens „transzperszonális” élményállapot kifejezője (Stanislav Gróf, 1988).5 
A realitástól elszakadó szellem (akár egészséges „csúcsélmény-állapotban”, 
akár a mentális betegségek, kóros állapotok következményeként) a szem, a 
tekintet ú tján  fejezi ki a „jelenlét h iányát”, a betegségben pedig a kuszasá
got, az intrapszichikus pokolkapu m egnyitását és az embert elöntő káosz, sö
tétség, vergődéses állapotát. A hallucináló beteg tekintete a távolba réved, a 
„révület” fogalma is szorosan kapcsolódik a jellegzetesen megváltozott, za
varos, kaotikus, m erev tekintethez, am elynek nincs személyes köze ahhoz, 
akire ránéz.

A szem az emberi fejlődés kezdeteitől a  legfontosabb lélek-kapu, közve
títő a kül- és belvilág között (horizontális valóságdimenzió), de tükrözője is 
a fölsőbb és az „alvilági” lelki szférák állapotának (vertikális transzperszo
nális és transzcendentális dimenzió).

Világra nyíló szemünk a létezés kezdetén csak impresszionisztikus, ködös 
képet lát a külső valóságról. Két hónap a la tt válik a rövidlátó és életlen for
m ákat közvetítő szem a lak - és form ahű képet szállító „lélek-kapuvá”. S ak ár
csak a tapintható, fogó emberi kéz, a szem is letapogatja a látványt, „meg- 
ragadja-m egfogja” azt, ami „kívül” van, hogy belsővé, sajáttá tehesse. Ahogy 
a száj befogadja a táplálékot, lenyeli, inkorporálja, úgy a  szem is bekebelez 
—, és éppen azt, am it a száj nem tud befogadni — a teljes élm énykontextust 
— a Másik ember jelenléti összképét —, s így születik meg a helyzet érzelmi 
jelentésének élménye. A nézés műveletéből e jelentés alkot Ránézést, és a  je 
lentős Másik mindenki mástól való különleges (gyors, éles, pontos) m egkü
lönböztetését, kiválasztását. Ez így érvényes az anya felcserélhetetlenül biz
tos felismerésétől kezdve folytonosan. Az anyai szem — m int a  kéz —• simo
gat, dédelget: a kéz és a szem tapint, nyú jt valamit, pl. a „m egnyugtatva 
lenni” örömét. S bár számtalan arckifejezést láthatunk egyazon arcon, s e 
különbségek megtanulása segíti a mások arcán tükröződő jelentések önkén
telen, tudattalan leolvasását, a fontos másik azonossága érvényes m arad 
(konstancia). M indannyian szüntelen változásban vagyunk fizikai m egjelené
sünk, ruházatunk, szerepeink, aktuális állapotaink szerint, mégis e változó 
m egjelenést folyamatos és stabil jelentésként fogjuk fel. S ahogyan egykor 
csecsemőként anyánk öröm-sugárzó szemének fényében fürödve éltük á t az 
öntudatlan zsigeri-boldogságot, a repeső öröm szárnyalását s tudtuk m agun
kat szépnek, jónak, szeretetre méltónak, úgy hordozza a Másik szeme m in
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denkor az elismerésünk kifejezését. Benne keressük a szeretet értékvissza- 
tükröző, ránk  sugárzó fényét.

József A ttila  költői m etaforája éppen ennek a felismerése: „Hiába fürösz- 
töd önmagadban, csak m ásban moshatod meg a rco d a t. . . ” A megtisztító 
fürdő: a tiszta, ragyogó, sugárzó, szerető, elfogadó tekintet.

A szem teh á t szinte az arcunk ékköve, fejünk „lám pása”, a bennünk lévő 
energiáknak, vitalitásnak is beszédes bizonyítéka. A szemgolyó — akárcsak 
a földgolyó, a glóbusz — a mindenségnek a „tükre”, benne jelenik meg a 
„világ képe”.

Mitológiai és kultúrtörténeti jelentésháttere szempontjából pszichológiailag 
is fontos, hogy a szem és a fény szorosan összetartoznak. Ezt szent Lucia 
(„Luca”) napjának (dec. 13.) jelentése is hordozza. A Lucia (Luca) név a latin 
lux (fény, világosság) szóból ered, amely egyszersmind szemet, a „szemünk 
világát” is jelenti, szemünk fényét, am elyre rendkívüli módon vigyázunk. 
Amire az em ber nagy gonddal ügyel, azt őrzi, „mint a szeme világát”. Lucia 
a szemnek, a fénynek, a  napsütésnek, a  sötét télben várva várt világosság
nak, á tv itt értelemben a megváltó szentség tiszta fényének a várakozását 
szimbolizálja. Szent Lucia a vakoknak és szembetegeknek a védőszentje, akit 
a pogányok tiszta erényeiért egykor m egvakítottak. Azóta szellemi gyógy- 
eröket és éltető sugarakat áraszt a világba. Luciát kezében lámpással, égő 
olajméccsel ábrázolják vagy egy tállal, amelyben zöld leveles ágacska két 
szép virágát emberi szempár alkotja.

Az egyiptomi kultúrában Hórusz-isten bölcs szeme teremtésszimbólum volt. 
Hóruszt a mitológia szerint Ozirisznék (a Nap erejét és fényét hordozó is
tennek) Iziszre (a Hold istennőjére) vetett tekintete, szemének világító fény
sugara nem zette. A Nap és a Hold, a  nappal és éjszaka, a  nappali látás és az 
éjszakai „látom ás”, az álom és a beavatottság látnoki kiváltsága olyan ősi 
polaritásoknak a hordozói, amelyeket a szem lélektani jelentésében is fellel
hetünk.

A szem a kül- és belvilág kapujaként, a nappalok és éjszakák ritm usának 
törvényei szerint az álomban bezárul (ilyenkor a „belső látás” nyílik meg az 
álmodás révén), majd ébredéskor ismét kinyílik a világra. Az ébredő szem 
nyitja meg a befogadó tu d ato t a világ „bekebelezésére”. A nappal befoga
dottakkal az ember „lelki szeme” és az álmodó tudat rendkívüli m unkát vé
gez, átszerkeszti, raktározza, megmunkálja, de a belső „látomásoknak” soha 
nem ér a végére, ahogyan az álomképek teljes megértésének mélyéig sem 
juthatunk el. Ezért lehete tt érvénye az Izisz-mitológiában az ízisz-szentély 
feliratának: „Én vagyok, ak i volt, van és lesz: fátylam at halandó soha nem 
lebbentheti fe l”. A megértés bevilágító fénye, amit a „belátás, átlátás” kife
jezése is hordoz, a lélek titkainak, a „belső képeknek” a jelentéséhez te l
jességében soha nem férhet hozzá; a „m ásvilágot” fátyol takarja  a kereső é r
telem elől, a „fátyolos szem, ködös tek in te t” nem láthat tisztán. Ezt szimbo
lizálja az Izisz-fátyol.

A beavatkozási rítusok egyike a szem felnyitása. A beavatandót bekötött 
szemmel — azért is, hogy ne tudja a visszautat többé megtenni — elvezetik 
a beavatás színhelyére, hogy o tt a szeméről a kötést levéve, egyszerre tá ru l
jon elé a teljes látvány, am elynek fényhatásait mintegy gyűjtőlencseként ösz- 
szeszedve gyűljön lángra, elégetve előző életéből, ami értéktelen, m úlandó, 
és fénnyé gyújtva, ami értékes és halhatatlan . így lesz a két szem igazából 
egy. A látás integráló funkcióját, különösen szimbolikus értelmében, mint
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belső látást, intuíciót tradicionálisan harm adik szemnek nevezzük. Ezt a hom
lok mögé rejtve, a k é t szemmel, m int alappal egy háromszöget alkotva he
lyezik el. Isten jelenlétét a világban egy háromszögbe rajzolt szemmel szok
ták ábrázolni, jelezve, hogy egyszerre megkülönböztető, egybefoglaló és a 
közvetlen tapasztalaton is túlmutató.

Rövid kultúrtörténeti kitekintésünk is nyilvánvalóvá teszi, hogy a valós 
külső és „titoklátó” belső, „intuitív m eglátás” a hiteles, teljes, „beleélő” meg
ismerésben együttesen játszik döntő szerepet: ez az „ontológiai realitás”-ta- 
pasztalás kulcsa. M indazáltal a „szemkapcsolat” közvetlen tapasztalati vi
lága önmaga is rendkívül „beszédes”, sokatmondó.

A „szembenézés” a  nyíltságot és a kapcsolat-felvételi szándékot tükrözi. 
Pl. a szemtől-szembe helyzet és a „farkasszemet nézés” az egym ást kihívó, 
helyzetvállaló kontaktus jele. A szűk pupillák a félelem, izgalom, negatív ér
zések hírnökei, míg a tágult pupilla pozitív érzelmi állapot hordozója. A pu
pillatágító szerek használata ősidők óta női „fogás”. A lesütött szem zavar, 
szégyen és félelem jele. A fürgén reagáló szemek az t az üzenetet közvetítik, 
hogy „zavarban vagyok, de te szimpatikus vagy” . A merev, mozdulatlan 
szemgolyó „bűvölő”, zavarba ejtő és kellemetlen érzéseket vált ki. A sötét
ben villogó szempár látványa minden emberből félelm i reakciót v á lt ki, úgy 
működik, m int pánikreflex. A felem elt fejű és leeresztett szemhéjú nézés gő
gös elutasítást közvetít, lenézésnek olvassuk le. U gyanazt enyhítetten  fejezi 
ki a szemüveg felett kitekintő szem, amely még mosolygó arc m ellett is apás- 
kodó hatalm i helyzetet üzen. A sötét szemüveg rejtőzködést enged feltéte
lezni, míg a szemüveggel való já ték  fölényt, közönyt, olykor elutasítást su
gall.

A „másik feje fölött átnéző” attitűd  önmagáért beszél. Az összehúzott szem
rés gyanakvást hordoz, kétely és bizalmatlanság kifejezője. A szemdörzsölge- 
téssel való beszéd színlelésre, valam inek az eltitkolási, elrejtési szándékára 
utal. A lehunyt szemmel való beszéd áhítat jele, az „elmerülés”, befelé for
dulás jelzése, a m editativ állapot része. A tágra ny ito tt szem a hirtelen meg
lepetés vagy rémület jelzése, míg a tekintetnek a magasba, ég felé emelése 
azt közli: „az odafennvalók” fontosak, nem a földi dolgok.

Mindazt, amit tapasztalatok alapján leolvasunk a  szemnek, a tekintetnek 
a „viselkedéséből”, a nyelvi kifejezésekben is m egerősítve találjuk. Sokszor a 
szó közvetlenül is hordozza az á tv itt értelmű jelentésám yalato'kat. Pl. az az 
em ber „szemtelen”, ak i nem képes „tekintetbe v en n i” a másik „szempont
ja it”, esetleg „szemérmetlenül” pimasz tud lenni. A ki viszont „nem  tud sze
m et hunyni valami fö lö tt”, és nem tud  „elnéző len n i”, annak m indig „szemet 
szúr” a kifogásolandó viselkedés és „szembetűnően” éles ítéletű. Szembeszökő, 
hogy a másik em ber optikájának átvétele, az azonos „látószög” szerinti 
„szemléletmód”, az egyéni „szemellenző” és „vakfolt” nélküli „tisztánlátás” 
a beleélő megértés alapja. Jó „m eglátású” ember bölcsen „szemléli” az em
beri dolgokat, és így van rá „kilátása”, hogy vele szemben is türelm esek lesz
nek az emberek. A jó  „áttekintő képesség” nagy érték . A jó meglátások, a 
„belátási” és elfogadási készség rokonszenvessé teszik az egyént. „Aki átlát 
a szitán”, annak nem tudnak a „háta  mögött összekacsintani”, az ilyen „éles
látású” ember ham ar „szembesít” a hibáinkkal. A „szemrehányó tekintet” 
szinte perzsel, csak „szemlesütve” tu d ju k  elviselni a  vád erejét.

Nyelvi játékunk közvetlenül is példázza a szemnek, a látásnak, meglátás
nak a különleges jelentőségét psziohikus realitásunkban. S am ikor a nem
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verbális csatorna sokszínű világából a szemre, a közvetlen lá tásra  és az in tu i
tív m eglátásokra vonatkozó gazdag jelentésvilágot összegezzük, ismét meg
idézhetjük Ju d it esetét. „Ontológiai realitásában” az intu itív  „belátás” és köz
vetlenül is látható  viselkedésének beszédes üzenetei segítségével tud tunk el
igazodni. Talán megengedtetik, hogy végezetül kim ondjuk: a szem, a látás 
(lelki és fizikai vonatkozásban egyaránt) a legalapvetőbb eszköz és ú t a sza
vak előtt, a la tt és mögött, amellyel létezésünk üzeneteit az Én—Te viszony 
„lélekmezőjére”4 bízhatjuk. Ez a lélekmező pedig — m int M artin Buber 
mondta — az Én és Te között van, m iként a szeretet is, amely „az Én fele
lőssége a Te irán t”/*

S íme, a ránk  bízatott felelősség vezet vissza Binswangernek a bevezető
ben idézett gondolatához: em bernek lenni azt is jelenti, hogy szembenézzünk 
sorsunkkal, hogy felelősséget vállaljunk (szeressünk); ugyanahhoz a „LÉT
BÁTORSÁGHOZ” (Tillich) segítve hozzá pácienseinket,7 am elyért m agunk is 
folytonosan megküzdünk.
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Révész István tábori naplójából
Potok Zloty 44. V. 7. — A ném et csapatok a szálláshelyeinket k iürítették  s 
P. Z-ban csak magyarok m aradnak. A lakosság s különösen a fiatalja előjön 
rejtekhelyéről, ami a m agyar csapatok irán ti teljes bizalom jele ..  .
Potok Zloty— Koscielniki 44. VI. 11. — Ma kapta törzsszállásunk az első ko
moly bombatámadást. Éjszaka, még éjfél előtt óriási csattanásra riadtunk, 
amelyet még kettő követett. Ezután 25 percenként dobta hárm as bom báit a 
muszka, s így tarto tt reggel fél 4-ig. E nem  éppen nyugalm as éjszaka után  
indultam  vasárnapi körutam ra. Három istentiszteletet tarto ttam , este későn 
érkeztem haza. Lelkészi hivatalom nak h ü lt helyét találtam . — A hónap 20, 
napján volt az első kivégzés.

M lynki 44. VI. 12—22. — A vasárnapot kivéve majdnem tétlenségre vagyunk 
ítélve. Csapataink s tüzérgyülekezeteim  távol vannak, s a rendelkezésemre 
álló gyenge lóval nem közelíthetem  meg őket.
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„És színész benne minden férfi és nő”

Tükre a m űvésze t. .. Minek is? Az életnek, a valóságnak (az igazságnak is?), 
az embernek, önmagunknak — közhely ez, szinte röstellem is, ha írom. De 
három szó já r  egyre a fejemben, amíg most töprengek: „Tükör által, homá
lyosan”. Ez nem csak töredékes idézet az Üjtestamentómból, hanem egy m ű
alkotás címe is. Ingm ar Bergm an Trilógiájának első része viseli e nevet. Meg
kísért, hogy hosszabban emlékezzek és emlékeztessek e  filmre, kivált e hasá
bokon, hiszen hit és hittelenség vívódásáról szól, vagy erről is, m ert minél 
többször gondolkodom el ra jta , annál gazdagabb tartalm únak tűnik föl ne
kem. Nem állhatom meg, hogy legalább ne jelezzem: látni és átélni lehet e 
film révén a halálos kórral sú jto tt ember vergődését és életösztönének rugó- 
dozását, a gyerm ekét elveszítő szülő menekedését a közönybe vagy ennek 
látszatába, gyógyír keresését elviselhetetlen fájdalm akra, a tehetetlen férj fá
sultságát és az orvosét, m ert nem tud segíteni, s bizony még sok minden más 
érzést, gondolatot föllelhetni e műben, nemcsak alkotójának szándéka szerint 
vagy önkéntelenül, hanem a műélvező beleérzése által is.

Ez utóbbira visszatérek még, m ert elmondandómnak része. De Bergman 
műve, s a címéül kölcsönzött bibliai mondás másért ju to tt eszembe. A mű
vészetről gondolkodva, s k ivált oly megjelenítő művészetekről m int a színjá
ték, a film vagy a tánc, kezdőpontul kínálkozik a „tükör által, homályosan’' 
szólás. Nem bonyolódom bele a művészet tükör-voltának mérlegelésébe, m ert 
ez szinte m ár közhely, ám nemcsak ezért tartható  kom prom ittáltnak. Inkább 
arról szólok, hogy m ennyire is homályos a művek tükre. Feledkezzünk meg 
az álművészetről, a giccsről, amely amúgysem homályos, hanem éppenséggel 
fényes(kedő), ragyogó vagy ragyogást hazudó; még az általa előcsalogatott 
könnycseppek is élénk szivárványszínekben csillognak . . .

Azt is inkább csak megemlítem, hogy mindaz, amit lá tunk  és élünk, vagyis 
am it valóságnak mondunk, talán csak megjelenítése a valóságnak, mintegy 
a ruhája (vagy álruhája). A műalkotások amúgyis ennek a  tükrözései, még
hozzá eleve többszörösen. Először is: egyetlen mű sem befejezett önmagában, 
m ert a művésznek mintegy alkotótársa a befogadó, benne lesz teljessé — ha 
lesz — a mű. Különféleképpen. S ez gondolataink második rétege: van olyan 
művészet, amely közvetlen(ebb) kapcsolatban áll befogadójával, amelynek 
alkotója s befogadója szemtől szemben van egymással, mintegy beszélgetnek. 
Ilyen az irodalom, a költészet, a festészet, a szobrászat. Ezekben a műveket 
maga a művész „állítja elő” (még ha a szobrot műhely önti is ki), s a műél
vező is közvetlenül fogadja be (vagy nem) a művet magát. Aki drám át ír,
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szám íthat olvasmányélményre is, de a mű teljes életének elengedhetetlen ré
sze a megjelenítés, az előadás. Ebben pedig rendezőnek, színésznek, sőt: a 
díszlet- és jelmeztervezőnek ugyancsak alkotó része van, még ha az előadott 
mű meghatározza is tevékenységüket.

A színielőadáson azonban eleven színész néz szembe eleven nézővel, hall
gatóval. A film kapcsolata a nézővel bonyolultabb. Az előadáson nincs jelen 
sem író, sem rendező, sem színész (elenyésző kivételtől eltekintve). Egy te
rem ben (televíziónézéskor szobában) foglal helyet az, akihez szól a mű, s az 
gépi közvetítéssel ju t el hozzá. E mű-közléskor ráadásul a színésznek rend
szerint nagyon másodlagos a „szerepe” : a szüzsé megjelenítéséhez a rendező 
utasításait teljesíti, olykor anélkül, hogy valamelyest is látná az egészet s fo
galma lenne arról, hogyan hat m ajd az ő játéka. Van-e egyáltalán személyes 
közlendője a filmszínésznek? Ezt ugyan a színházi szerep alakítása esetén is 
meg lehet kérdezni. Természetesen lehet aggályoskodni: olykor a film nem 
is nagyon tér el (hatástörekvései tekintetében) a színjátéktól. A bevezetőben 
idézett Bergman-film — akárcsak e művész többi alkotása — jószerivel szín
házi jellegűnek nevezhető, jelenetei mintegy szabadtéri színpad képei, s a 
plánok váltakoztatása is hasonlítható ahhoz, ahogyan a színházi néző az egész 
színpadot látja vagy egy-egy részére „szűkít”, netán  kis távcsövével egyik 
vagy másik színészre, arcára, m ozdulatára összpontosítja figyelmét. H ivat
kozni lehetne azokra a film ekre is, amelyek az úgynevezett hollywoodi mód
szerrel jönnek létre, főként a sztárokra számító m űvekre. De ha ezeket hoz
zám érjük az „igazi” filmekhez, amelyeknek lételem e a látvány, akkor érzé
kelhető a különbség — a színészi alakítás tekintetében is. Elgondolkodtató 
példa e tekintetben — többek között — Jancsó Miklós munkamódszere, h i
szen az ő színészei gyakran csak éppen az akkor forgatott jelenetről tudnak 
és nekik szinte fogalmuk sincsen arról, hogyan illik majd bele játékuk az 
egészbe, mit mond m ajd a nézőnek. Míg a hollywoodias filmekben a sztárok 
határozzák meg a figurát, Jancsó és mások műveiben a színész szinte „gépie
sen” ad ja elő, am it a rendező rábíz.

Természetes, hogy a színészi m unkát mindig meghatározza a mű, amelyet 
előad. Ez így van a személyesebb előadásoknál, m int a monodrámák vagy 
szavaló-, versmondóestek, egy-egy prózai vagy költői mű tolmácsolása. Ha az 
előadás tárgya remekmű, a színész dolga egyszersmind könnyebb és nehe
zebb is. Könnyebb, m ert nyilván szívesebben ad elő jó t vagy kiválót, mint 
közepeset, rosszról nem  is szólva (s e tekintetben m ajdnem  mindegy, hogy 
maga a színész közepes művész-e, vagy ennél netán  sokkal jobb), s nehe
zebb is, m ert nagyobb a felelőssége, elkötelezőbb erejű  a közlendő maga.

A rendező természetesen korlátozhatja saját részét az előadásban, noha 
még akkor is ő határozza meg a m ű felfogását vagy értelmezését, az előadás 
módszereit, ha — m ert ilyen rendező is van — szívesen él a színész inven
cióival. I tt kell megemlítenem, hogy van csak ösztönös színész, van, aki rá
hagyatkozik a rendezőre anélkül, hogy saját közlendője volna, ám van na- 
gyonis tudatos, esetleg sokoldalúan m űvelt színész is, akinek van (vagy le
hagyatkozik a rendezőre, anélkül, hogy saját közlendője volna, ám van na- 
hogy egyre gyakrabban rendeznek maguk a színészek (s tudnivaló, hogy van 
színész, aki maga is drámaíró). Csak futólagos em lítést érdemel, hogy előfor
dul színészi „játék” is, amikor egym ást „szórakoztatják” vagy ugratják  a szí
nészek, kivált a „darabtem etéskor”, vagyis egy széria utolsó előadásán, vagy
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amikor „ripizik” a színész (ami nem azonos a ripacskodással), vagyis amikor 
tréfával toldja meg alakítását.

Elsősorban a rendező értelmezi a színész számára is a művet, ezzel kezdi is 
a közös m unkát, am ikor kommentálja, magyarázza a darabot és a szerepe
ket; a rendező határozza meg a színész feladatát, előadásmódját. Ö mérlegeli 
s dönti el, milyen hatást v á r a nézőtől, mire számít a közönség körében, mii 
szán a publikumnak. Módosíthatja is a művet, ak ár a szó szoros értelmében. 
Kihagy a szövegből, „húz”, vagy egy-egy „poént” betold, beiktat, akár szó
ban, akár játékban, s ha friss műről van szó, tanácsokat adhat a  szerzőnek. 
Igaz, ezt a színész is megteheti, elsősorban a m ondhatóság érdekében: bár a 
színész nyelvtörő szöveget is elő tud adni, mégis_valtoztatást kér, ha nem jön 
ajkára a szó, vagy rosszul esik a hangsúly. Bárki megfigyelheti, hogy ha ír, 
„belső hallása” — jól vagy rosszul — a hangsúlyokat is hallani véli, előfor
dulhat, hogy a szöveg, m ondjuk a szórend m iatt, félreérthető, vagy nehezen 
érthető. E rre a színész, akinek munkaeszköze a hangzó szó, érzékenyebb.

Természetesen a rendező, m iután alaposan m egism erte a darabot, kivá
lasztja a szerep(ek)re a színészt. Ehhez fölméri és számításba veszi a színész 
alkatát, készségét, képességét. Még akkor is, ha n e tán  a megszokottól eltérő, 
a beskatulyázottal ak ár szemben álló szerepet vagy játékot szán a szereplőjé
nek. Alapkérdés, hogy egy-egy színész mennyire tud eltérni „sajá t arculatá
tól”, jellegétől, jellemétől. Ha erre nem képes, inkább versmondó legyen, 
mintsem színész. Jellem es művésznek is tudnia kell jellem telent „adni”. (Ez 
különben az íróra is érvényes: nemcsak a párbeszédeket kell tudni alakra 
igazítani, hanem a jellem ek szerint kell cselekedtetni a szereplőket.)

A színi előadás mindenképpen közös munka, amelyben ki ki tudása és ké
pessége szerint vesz részt: a színész helye az együttesben azért kitüntetett, 
m ert ő személyesen áll a közönség elé, szemtől szemben, míg mindenki más 
m ondhatni az ő közreműködésével, az ő közvetítésével. Ez a kapcsolatterem 
tés igen fontos és a színházi élmény egyik legerősebb és legfontosabb ténye
zője. Egyszersmind megkülönböztető a filmszínészi játékkal szemben: a film 
ugyanis valójában m inden alkotójának mintegy a távollétében létesít kapcso
latot a nézővel. A mozi sötétjében vagy viliódzó félhomályában, bár ez any- 
nyiból m ódosult m ostanában, hogy a film öccse, a televízió nézhető félho
m álynál világosabban is (legföljebb a tükrözésre kell ügyelni, nem átvitt, ha
nem konkrét értelemben). Filmen a színész nem  érzékeli a hatást, legföljebb 
tapasztalata, ru tin ja „súg”. Előfordulhat persze, hogy a forgatócsoport reagál 
közönség gyanánt, de ez, lévén szakmai közönség, más súlyú vagy értékű, 
olyannyira, hogy egy nem elhanyagolható nézet szerint ha a stáb nevet, a 
közönség aligha fog szórakozni a film jeleneten.

Jelen idejű kapcsolat esetén a színész azonnal reagálhat a közönség reagá
lása szerint, a „konzervált” találkozás hatása azonban vagy kiszámítható, 
vagy nem. Függ természetesen a közönség hangulatától, helyzetétől, egyéb 
élményeitől is: a filmszínészi já ték  számára ez részben szűkítő hatású, rész
ben azonban serkentő is lehet, arra  ösztönözvén, hogy erősebb eszközöket ve
gyen igénybe a színész (hasonlóan a némafilm korához, am ikor a hang hiá
nyát erősebb arc- és kézjátékkal ellensúlyozták). Színpadon ugyanez komi
kus hatású  és ripacskodás vagy „ripizés” gyanújába keveri a színészt.

Nem hagyhatom szó nélkül azt, hogy a film  hatása összetettebb, noha a 
színházi élmény is az — mondjuk — az olvasmányhoz képest. A  filmen azon
ban megnő a képek váltakozása, a kiemelés, a „félre” jelentősége. Azon m ár
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valószínűleg tú lju to tt „a” néző, amiről a hőskorszak emlékeinek idézésekor 
mindig szó esik, hogy — például — A vonat érkezése című Lumiére-film ve
títésekor félreugrottak a nézők; a látvány  kényszerű volta mégis lényeges 
különbség, hiszen egyetlen lehetősége van a nézőnek, hogy a film hatását 
megváltoztassa: ha nem néz a képre, ha behunyja a szemét.

Hadd térjek  most vissza néhány m ondatra Bergman filmjeire, amelyek 
igen erősen színházi jellegűek. Szerepet kaphat őnála is a csönd — egyik 
művének m agyarul ez a címe, bár az eredeti szó talán inkább Hallgatás ér
telmű. Szerepet — a színpadinál jelentékenyebbet, hosszabbat — kaphat 
Bergmannál a helyszín, a környezet, a kiemelés, de a színész átélése, m egje
lenítő ereje fontosabb, m int a modern művészi filmeken általában. Talán azt 
lehet mondani (vagy gondolni), hogy a színész közvetlenebb résztvevője a 
mű és a közönség kapcsolatának, m int másoknál, akiknek eszköze s így, 
vagyis e módon m unkatársa a színész.

Szeretnék em lítést tenni a film egyik fontos jellegéről, bár közvetlen kap 
csolatban nincsen tém ánkkal. A film, m ert 'kép, m ert látvány, a közvélekedés 
szerint a képzőművészetek családtagja, vizuális művészet. Tagadhatatlan, 
hogy a film ek túlnyomó többsége a látvánnyal (is) hat, miközben részben 
ugyanezek a művek, részben mások a színházművészettel rokoníthatók (m a
gyarázatra, vélem, nincs szükség). De meggyőződésem, hogy a m űalkotás-fil
mek általában inkább a zeneművészethez állnak közelebb, zenei szerkeze
tűek, hatásuk a zenééhez mérhető, képeik és jeleneteik „vizuális hangok '’, 
„látható akkordok”. Ha az im ént Bergman m űveit színi jellegűnek m ondtam , 
most kiegészítem azzal, hogy nemcsak nem  idegen tőlüík sem a zenei k a rak 
ter, szerkezet, kifejezésmód, hanem sajátosságuk.

A film művészi jellege: módszere, hatása, szerkezete, kifejező eszköztára 
szerint képi — vizuális — dal, etűd, szonáta, szimfónia . . .  lehet. Természe
tesen ez csöppet sem kisebbíti például a színész szerepét vagy megbecsülését, 
am int a megelevenedő zenem ű elhanyagolhatatlan „része” a karmester, va
lamennyi zenész — nemkülönben — hangszereik mindegyike. Egyetlen fals 
hang vagy melléfogás, ritm uszavar elronthatja, egy találó hangzás magával 
ragadhatja az egészet.

Hová helyezzük e körben a táncművészetet, a balettet? A színész — vagyis 
a táncos — ekkor hang nélkül dolgozik, pontosabban saját hangja nélkül, hi
szen rendszerint hangzó zene ütemére táncol. Kifejező eszköze a mozdulat, a 
gesztus (netán a mimika). Vannak nemzeti táncművészetek — Indiában, K í
nában például —, amelyek változatos, gazdag táncnyelvvel dicsekedhetnek, 
amelyeknek bőséges m ozdulat- és gesztus-,,szótára”, „szókincse” van. Maga 
a táncos rendszerint tolmács-szerepet visz, külön mondanivalója, közlendője 
nincs, vagy csak általánosságokra hivatkozik. Valamivel több lehetősége van 
ilyesmire a koreográfusnak, hiszen ő értelm ezi is a zenét, látható hangsúlyo
kat tervez. Ma m ár a közvélemény szemében sokrétűbb a táncművészet, m in t 
korábban volt, s a klasszikus balett is szakított megrögzött sémákkal. A tánc 
eszköztárában fontos helyük van különféle m odem  mozgásoknak. Fölhívom 
azonban a figyelm et arra  a szellemi-ízlésbeli veszedelemre, ami nemcsak n é
mely modern (társasági) tánc orvén fenyeget, hanem elsősorban a telezíviós 
klipek és a kábeltelevízión fogható „zenetévék” révén terjed(het). Ez utób
biakban ugyanis a torz mozgások hatását fölerősítik vizuális eszközök, a ké
pek (gyors) váltakoztatása, a beállítások furcsasága, az öltözékek extrem itása
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és sok más tényező. Ez ellen, sajnos, éppoly nehéz küzdeni, mint a túl hangos 
zene vagy éneklés ízlés- és m agatartásrongáló hatása  ellen.

Hadd kanyarodjam  vissza a bevezetőben fölidézett bibliai hasonlathoz, pon
tosabban annak témánkhoz fűződő kapcsolatára. „Tükör által homályosan", 
idéztem Bergmant, s olyasféleképpen értelmeztem, hogy a művészetek köze
lebb vagy távolabb képet adnak-e a valóságról. Tudnivaló, hogy az optiká
ban tökéletesebb kép nyerhető a lencserendszer növelésével, b á r ennek ára, 
hogy hasonló képi hatáshoz nagyobb fényerőre van szükség. Nem tudom, 
hogy a tükör m ennyire csökkenti a fény erejét (talán  kevésbé, hiszen a nagy 
csillagászati távcsövek nemcsak lencserendszereket használnak, hanem  tükrö
ket is), de a művészet esetében elgondolkozhatunk azon, hogy a művek tük
rében gyöngébb-e a fényerő. Vélhetően erősebb. Az életben sok minden elő
fordulhat, ami a művészetben hiteltelen. Az élet törvényei kevésbé szigo
rúak, mint a művészeté. Ez term észetes is, noha az egykori klasszikus meg
kötések lazultak m ár. Emlékezzünk rá, hogy a klasszikus hármasegység 
mennyire feszes szerkesztést, tervezést, gondolattömörítést követelt meg. 
S ezért van az is, hogy a dráma, még inkább a tragédia szereplői a klasszi
kus mérce szerint kiemelkedő lények (nem emberfölöttiek ugyan), mert éle
sebb fényben hatásosabb a kép. Ezért van k itü n te te tt szerepe a  művészetben 
a tragédiának: ha a hős elbukik, ha életét adja (akár egy cél érdekében, akár 
maga vagy más drám ai, tragikus vétségének áraként), ezzel fölerősíti, feled
hetetlenebbé teszi a hatást.

Módosítani kellene tehát a Bergm an által is kölcsönvett újszövetségi képet: 
a művészet tükre által élesebben látunk, s nem  homályosan. Olykor vakító 
lesz ez a fény: em iatt lehunyni (lelki) szem ünket mégsem szabad. Az pedig, 
hogy a színészi játék  révén jön létre  a fölerősítő tükrözés, növeli a művész 
felelősségét, szebbé és gazdagabbá teszi fö ladatát —, a műélvezőt pedig arra  
serkenti, hogy ne tunyán adja á t magát a mű(vek) hatásának, hanem legyen 
maga is cselekvő alkotótárs.

A színpad, a mozivászon kis szelete csak a világnak, bár fölerősítő hatású 
részlete. Sűrítm ény, amelyben mindig ott van a teljesség (a közhelyszólás 
szerint: m int cseppben a tenger). O tt van közvetlenül, vagy közvetve, a néző
nek résztvevővé, alkotótárssá emelkedése folytán. A nézőben, gondolatvilágá
ban, szép régi szavakkal: szívében-lelkében tág u l világgá a szín, ha „doboz", 
ha aréna, kis vagy nagy vászon. Talán m egfordíthatnánk Shakespeare szó
rendjét: Egész világ a színház, és színész benne minden férfi és nő.
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A biológiai információ

Az élet eredetét kutató kísérletek során nemcsak szerves anyagok spontán 
keletkezését sikerült megfigyelni az ősit szimuláló körülmények között, ha
nem szerves anyagok halmazából olyan mikrogömbök létrejö ttét is m egfi
gyelték, amelyek életjelenségeket m utatnak: anyagcserét folytatnak, növe
kednek, osztódnak.

Ezek a rendszerek mégsem tekinthetők élőnek, m ert nem  tartalm aznak a 
rendszer működésére vonatkozó és utódainak továbbadható információt. In
formációhordozó molekulának Griffith és Avery e század első felében végzett 
kísérletei alapján a dezoxiribonukleinsavat (DNS-t) találták. A DNS m oleku
laszerkezetének végső megfejtését Watson és C rick1 adták meg íl953-ban. Az 
akkor Nobel-díjjal jutalm azott szenzáció lényege ma minden tankönyvben 
szerepel: A DNS k é t egymásra csavarodó szálból álló, nukleotidokból felépülő 
molekula. Az örökítő információ közvetlen hordozója a négyféle nukleótid 
sorrendje, ezek megkülönböztető molekularészei a DNS külső hatásoktól jól 
védett belsejében helyezkednek el. A DNS-ek hossza különböző, ezért a kó
dolt információ variációja végtelen. Mivel a DNS két szála egymásnak komp
lementere, azaz az egyik szál a m ásik inform ációtartalm át egyértelműen 
meghatározza, ha a  két szál egymástól elválik, m indkét fél mellé áz előzővel 
tökéletesen azonos inform ációtartalm ú szál szintetizálódhat, e molekula ön- 
megkettőző (replikálódó) tulajdonságú.

In form áció  és anyag
A biológiai információ a DNS anyagától elválaszthatatlan. Sőt akárm ennyire 
is lebilincselő e molekula szerepe az öröklésben, önmagában a DNS inform á
ciója nem  elégséges az élet továbbviteléhez. E rre egyrészt az hívja fel a fi
gyelmet, hogy bár több alacsonyabb rendű állat esetében előfordul, hogy 
m egterm ékenyítetlen petesejt indul fejlődésnek, ezt kísérletesen is lehet in
dukálni, erre magányos spermasejt sohasem képes, pedig e két sejt inform á
ciójának mennyisége megegyezik. A különbség oka az, hogy a gyors mozgás 
stratégiáját követő hím  ivarsejtek nem  tartalm aznak elegendő sejtplazmát. 
Vagyis az élet továbbadásához nem  elég az információ örökítése, annak a 
biokémiai rendszernek egy darabjára is szükség van, amelyre az információ 
vonatkozik. Hasonló következtetéseket enged a vírusok életének tanulm á
nyozása. A vírusok genetikai paraziták, gyakorlatilag nem  tartalm aznak töb
bet, m int a továbbszaporításukhoz szükséges információt. Gazdaszervezetről 
gazdaszervezetre vándorolnak, önm agukban azonban életképtelenek.
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Az élet keletkezésének nagy kérdései tehát többé nem az első szerves 
rendszerek létre jö ttére vonatkoznak, hanem arra, hogy hogyan „szereztek 
uralm at” az első információhordozó molekulák e rendszerek fe le tt.2

A  h ib a

A másolódáson és a sejt életének irányításán kívül még egy alapvető tu laj
donsága van az örökítőanyagnak: a másolás hibáin (mutációkon) alapuló 
változékonyság. Ha a DNS tökéletesen másolódna, nem lehetne az evolúció 
alapanyaga. A m agukat folytonosan másoltató molekulák kópiái egymástól 
igen kis hányadukban mindig különböznek, az általuk létrehozott különböző 
szervezetek versengnek egymással a környezet forrásainak jobb kihasználá
sáért, végső soron a több utód létrehozásának lehetőségéért. A m a élő szerve
zetek az emberi civilizáció által terem tett körülmények között jóval több mu- 
tagén hatásnak vannak kitéve, m int korábban az emberi történelem  során. 
A változások az ember szervezetének fejlettségi fokán ritkán kedvezőek, ezért 
nagyon kívánatos ezeknek a hatásoknak a csökkentése, teljes kiküszöbölésük 
azonban elvileg is lehetetlen. Nem szükséges feltételeznünk, hogy az első 
örökítőanyag-molekulák DNS-ek voltak, de biztos, hogy kis hibával máso
lódó m olekuláknak kellett lenniök. A hiba tehát az élet lényegéhez tartozik.

A z  ö n z ő  g é n  tú lé lő g é p e i  v o ln á n k ?

Richard Dawkins önzőgénelmélete3 az örökítőanyag fenti tulajdonságait ve
szi alapul. Azt állítja, hogy az evolúció alanyai az örökítőanyag egységei, a 
gének. Ezek állandóan m ásoltatják magukat. A másolódásukhoz használható 
biológiai rendszerek száma véges, ezért egymással versenyben állnak. Közü
lük azok a kópiák m aradnak fenn, amelyek sikeresebbek a másolódásban. 
Amelyek hatásosabb anyagcserét, jobb alkalmazkodást, sikeresebb párválasz
tást kódolnak gazdaszervezetük számára, azoknak nagyobb az esélyük, hogy 
információjuk a sikeresen szaporodó gazdaszervezet által elterjed. A géneket 
Dawkins gyakorlatilag a szervezetek „jóindulatú” parazitáinak tekinti, az 
élőlényeket pedig a gének „túlélőgépeinek”. A gének által kódolt tulajdon
ságok lehetnek látszólag önzetlenek, a gazdaszervezet erőforrásait mások ja 
vára tékozlók, de végső soron ezek is az önző gén kópiáinak terjesztését szol
gálják. Az ivadékát gondozó anya például génjeinek parancsára az utódban 
segíti túlélni ugyanazon gének másolatait. A harctól tartózkodó állat nem 
csak nem kockáztatja saját bőrét, hanem génjeinek kópiáit sem pusztítja a 
vélhetően rokonaiból álló csoportban. Az anya génjei parancsára igyekszik 
elválasztani felnövekvő ivadékát, hogy újabb utódok nevelésével eleget te
gyen a minél hatékonyabb szaporodás parancsának. Első látásra talán h á t
borzongatóan mechanisztikus ez a modell, különösen a túlélőgép elnevezés. 
A genetikai program azonban önmagában is enged választási lehetőségeket. 
A géneken kívül a DNS-nek igen sok régiója szabályozza, hogy a sejt kör
nyezetétől, a hozzá érkező kém iai információktól függően melyik gén kapcso
lódjon be. így  lehetséges, hogy bár szervezetünk minden sejtje  tartalm azza a 
teljes szervezetre vonatkozó genetikai program ot, m űködésükben alapvetően 
különböznek pl. a máj és az agy sejtjei. Ám az önző gén nem  akkor a legha
tékonyabb, ha szoros parancsokkal determ inálja a szervezet működését. Sok
kal sikeresebb lehet, ha a változó környezet különböző kihivásaihoz alkal
mazkodni tudó, találékony, plasztikus idegrendszert kódol, és az egyed élete 
során ez az idegrendszer hozza meg a döntéseket. Így az önző gén programja
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nem parancsok sorozatához hasonlítható, hanem inkább a fiát sakkozni ta
nító apa tevékenységéhez: megadja a szabályokat, amelyek megszabják a ké
sőbbi játék kereteit.

L á z a d á s  a g é n e k  u r a lm a  e l le n

Valóban, ha a szervezetek életét meghatározó információ mennyiségének vál
tozását vizsgáljuk, azt találjuk, hogy a génekben rejlő információ mennyisé
gének növekedését a gerincesek körében az extragenetikus, agyi információ 
mennyiségének növekedése váltotta fel.4 Az emlősök agyi információja már 
felülm úlja a genetikai információ mennyiségét. Felvetődik, hogy ez szükség- 
szerű is, mivel a keletkező DNS bizonyos százaléka m indig hibás, és a hibák 
között előfordulnak súlyos defektet kódolók is, de ezek legtöbbször rejtve 
m aradnak. A DNS bizonyos mennyiségénél azonban túlságosan nagy lenne 
annak a valószínűsége, hogy valamely, az egész szervezet működését draszti
kusan hátráltató  mutáció érvényre ju t. Előnyösebb az élethez szükséges in
formációk jó részét a géneken kívül tárolni.

Egyetlen faj, az em ber esetében talán  túlságosan sikeres extragenetikus 
információtároló s tru k tú rá t hoztak létre az önző gének. Az ember agya, egye
dül az élővilágban olyan modellek építésére képes, amelyek más emberi 
agyak modelljeivel is összekapcsolódhatnak, sőt túlélik a modellezőt. így jött 
létre a DNS-szabta keretek között információnk harm adik forrása, az extra- 
szomatikusan, könyvtárakban, vásznakon, kövekben, CD-lemezeken, számító
gépek lemezein felgyűlt információ, a  kultúra.

Agyunk így a biológiai információ véletlen és tudatos megváltoztatására is 
képessé vált. Közvetve befolyásoljuk a gének szelekcióját az eddig élet- vagy 
szaporodásképtelenséget kódoló mutánsok életben tartásával, gyógyításával. 
Más fajok génállományába közvetlenül is bele tudunk m ár nyúlni, és egyre 
közelebb kerülünk az em beri genom m anipulációjának a lehetőségéhez is.

De lázadás az önző gén parancsa ellen az is, hogy agyunk segítségével a 
túlélés és szaporodás szempontjából egészen fölösleges dolgokkal foglalkoz
hatunk: zenélünk, verselünk, társasjátékot játszunk, természeti törvényeket 
kutatunk, és önm agunkra vonatkozó, etikai és vallásos kérdéseket teszünk 
fel. Ügy látszik, hogy agyunk az eredeti programot megcsúfolva legalább 
részben szabaddá tette a túlélőgépet az önző gén uralm a alól. Talán kiszaba
dulásunknak eme néhány százezeréves folyamatát tekinthetjük a Paradi
csomból való kiűzetés pillanatának?

És vajon etikai töprengéseink megzabblázhatják-e eredete szerint kíváncsi 
agyunk gyógyíthatatlan kutató-kísérletező kedvét, vagy eleve tragikus a lá
zadásunk?5

JEGYZETEK
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4 Carl Sagan: Az éden sárkányai. Európa: Bp. 1990
5 Gordon R Taylor: Biológiai pokolgép. Medicina: Bp. 1973
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Az információ feketepiaca: a pletyka

A természetes nyelv spontán fejlődő, nyitott rendszer. A nyelvészetnek, il
letve a nyelvésznek (a tudom ányágak legtöbbjével ellentétben) kutatási tá r
gya mindig és korlátlanul a rendelkezésére áll, „könnyen hozzáférhető”, pon
tosan úgy, mint az átlag anyanyelvi beszélőnek (akit a Noam Chomskytól 
megalapozott generatív gram m atika native speakernek nevez, m agyarán 
olyan beszélőnek, aki beleszületik a nyelvbe). Ez a tény azonban nemcsak 
könnyebbséget okoz a nyelvírásban, hanem nehézséget is. A kutatónak ah
hoz, hogy vizsgálni tudja tárgyát, el kell idegenítenie. Vagyis m ondatok he
lyett mindig példam ondatokkal dolgozik.

A középkori nyelvészet érthetően csak a latinnal foglalkozott, amely — ak
kor m ár — senkinek sem lévén anyanyelve, m agát a NYELVet képviselte. 
A többi nyelv (a lingua m aterna, tehát anyanyelv, vagy m ásként lingua ver- 
nacula, m ondhatni az utca nyelve) nyelvtanát és szótárait szintén a latin 
m intájára írták  eleinte, belepréselve őket a szakrális nyelv szabályaiba. (Még 
a m últ század második felében m egjelent Czuczor—Fogarasi szótár sem riad 
vissza attól, hogy az alkonyodik  ige ragozott alakjai közt feltüntesse az al- 
konyodtam  formát). A m últ században m ár a valóságos nyelvre irányult a 
kutatás, de, akárcsak más tudományszakokban, még csak a tárgy  története 
volt érdemes a kutatók figyelmére. Ferdinand de Saussure, (aki egyetlen sort 
sem írt, akárcsak Szókratész, tanítványai jegyezték le előadásait, s adták ki 
könyv alakban), foglalkozott legelőször a nyelvi rendszerrel, a m aga aktuális 
állapotában. Ez a maga idejében forradalm i lépés volt, annak felismerése, 
hogy a jelen, a van is tárgya lehet a tudományos vizsgálódásnak.

Saussure azonban zárt, szigorú szabályokra épülő rendszernek tarto tta  a 
nyelvet, amelyben minden tény és minden változás szabályosan más ténye
ket és más változásokat feltételez. És azóta is : a nyelvészet a nyelvnek ezt az 
eszményi, ebben a formában természetesen soha nem létező állapotát írja  le 
elsősorban. Ennek oka, hogy a nyelv, amennyiben szakrális, kultúrahordozó 
is, a kultúra közlésének és tovább'örökítésének fontos eszköze. A szakrális 
nyelvvel áll szemben a beszélt, élő, a profán. (És nem mellékes, hogy a nyelvi 
változások forrása sokszor, ha nem  is elsősorban, éppen a beszélt nyelvben 
keletkező hiba, a tévesztés, a félreértés. így szorítja ki az amely névm ást az 
ami, noha alkalm azásuknak pontos szabálya van, amelyet vagy am it már a 
16. században sem tarto ttak  be; így le tt például vigéc a házalók neve szok
ványos wie geht’s kérdésük nyomán . . . ) .  Az élő nyelv ku tatását a nyelvészet 
sokáig nem tarto tta feladatának, csak az utóbbi évtizedekben kerü lt előtérbe
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a nyelv, m int az emberi 'kommunikáció nem egyetlen, de k itün te te tt eszköze. 
John L. Austin (akinek különösképp szintén a  tanítványai adták ki halála 
u tán  az előadásait) egyenesen abból a  szempontból vizsgálta, hogy a nyelv- 
használat révén cselekvés is zajlik, illetve bizonyos cselekedetek m eghatáro
zott körülmények között pusztán a beszéd által valósulnak meg, gondoljunk 
például egy bírósági tárgyalásra.

Az amerikai Lakoff néhány évtizeddel ezelőtt a nyelvszociológiái ku ta tá
sokat indította el, amely csoportok, rétegek szociálisan, kulturálisan m egha
tározott nyelvhasználatát vizsgálja. A nyelvszociológia és a nyelvpszichológia 
közel visznek ahhoz a felismeréshez, hogy a nyelvhasználat nagyon énközeli, 
fontos része az én- és csoportazonosságnak, ezért nem  csupán a nyelvműve
lők buzgalmán múlik, m ondhatni egyáltalán nem m úlik az ő buzgalmukon, 
hogy a különböző nyelvváltozatok közül melyiket választja a beszélő.

A nyelvészet paradoxona: bizonyosan nem képes totálisan leírni a vizsgált 
jelenséget (mármint a nyelvet), m ert a leírás statikus és zárt, a nyelv pedig 
— Humboldt szavával élve — működés (energia), noha egy három  év körüli 
kisgyerek m ár nagyjából minden nyelvi szabályt ism er az anyanyelvén.

A kiszolgáltatott intim itás tökéletes m etaforája: egy színpompás ném et m a
gazin címoldalán Diana hercegnő fényképe, ahogy eltitkolhatatlanul kicsor
duló könnyei alatt mosolyra szorítja a  száját. A róla szóló cikk címe: P is z 
k o s  ü z le t  D ian a  k e se rű  k ö n n y e iv e l.

A pletykának (mint szövegnek és m int cselekvésnek) a szférája az intim i
tás. Minden esetben nem intézményes, nem nyílt, voltaképpen illetéktelenül 
szerzett, de hírértékű információ. Nevezhetjük információlopásnak is. Ugyan
ezért saját magáról senki sem pletykálhat, m ert a rávonatkozó információk
kal m indenki szabadon rendelkezik.

A pletyka definíciójához hozzátartozik, hogy bizalmas. A m eghittség meg
különböztetés, „abba a  k itün te te tt körbe tartozom, amelyiknek tudomása 
van a dologról”. Éppen abban rejlik a varázsa, hogy illetéktelenül kerül (leg
alább szimbolikusan) bizalmas viszonyba a pletyka terjesztője és hallgatója a 
h ír szereplőjével. Ez érzelmileg a m in th a  világa.

Egyúttal pedig az is igaz, és nem csökkenti az értesülés bizalmas voltát, 
hogy a pletykának csupán attól van értéke, hogy továbbadják.

A pletyka m indenképpen nagy h írértéket hordoz, különben nem  az, ami. 
Olyan állítás, amely nem okvetlenül hamis, de nem is bizonyosan igaz. 
(A klasszikus logika tehát nem is tudná hová besorolni. A modális logikában 
le h e t,  h o g y  . . . ,  v a ló sz ín ű , h o g y  . . .  típusú  állításnak felel meg, am it neylvileg 
az a z t m o n d já k , h o g y  . . az t  h a llo tta m , h o g y  . . .  típusú bevezető form ula fe
jez ki.) Ha nem is igaz, a hitelesség bizonyos látszatára mégis szükség van, 
hogy funkcióját betöltse.

Az információ birtoklása önmagában is érték, függetlenül attól a gyakor
lati haszontól, amelyhez esetleges felhasználása ju tta tn á  az információ bir
tokosát. M indenképpen szimbolikus hatalm at biztosít az információ tárgya, 
tarta lm a fölött. (Az e v a n g é liu m  szó görög eredetszava az eu a n g e lio n  nemcsak 
a jó h írt, örömhírt, hanem  a jó h ír hozójának adott jutalm at is jelentette. 
Á m arathoni csata hírvivője élete árán  is továbbította a vereség hírét.) 
Ä pletyka voltaképpen abban a pillanatban válik pletykává, am ikor tovább
adják, a szó jelentésébe belefoglalódik az elmondás ak tusa is.

A közéleti, politikai pletykáknak legjobb ellenszere a nyilvánosság. Amint 
az információk szabadon hozzáférhetőek, ellenőrizhetőek, számon kérhetőek,
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a közéleti pletyka ta la já t veszti. Ez a folyamat nyomon követhető mégoly 
feldúlt politikai közéletünkben is. A levitézlett rendszerben pletyka szintre 
szorultak azok az információk is, am elyek megismerése elemi joga le tt volna 
minden állampolgárnak, m int például a  bősi vízierőmű, az államadósság. 
Most, szerencsére, a hírek előbb-utóbb napvilágra kerülnek, elvesetik bizal
mas, pusmogó hangulatukat. Ebből a szempontból jó szolgálatot tesz még a 
botrány is, ami a homályban tarto tt, eltitkolni kívánt információ napvilágra 
kerülésének pillanata. A m agánéleti pletykát ez a  változás nem érinti, illetve 
annyiban, paradox módon mégis, hogy közszereplőkkel kapcsolatos m agán
életi pletykák kerülnek a  nyilvánosság fényébe, am it az alapjában nagyon jó 
irányú változás salakjának kell tekintenünk. Nem igaz ugyanis, hogy a köz
életi szereplők magánéletének m inden pillanatára jogot form álhat a  publi
kum. Voltaképpen nem is akar jogot formálni, csupán leskelődni akar, annak 
a kétes értékű, ócska tanulságnak a kedvéért, hogy: „ő is csak olyan ember, 
m int bárki más, csalja a feleségét, veri a gyerekét”. Minek parázsra ültetni 
és tévékam erák előtt faggatni a fia ta l (méghozzá nagyon fiatal) sportolót, 
hogy volt-e és milyen kapcsolata a világszélhámos m enedzserrel. . .  Ha volt, 
ha nem volt, ha híres em berről van szó, ha nem, ez a legszigorúbban vett 
magánügye.

A pletykát mindig a rosszindulat színezi (a nyelvész azt mondja erre, hogy 
van ilyen konnotációja, mellék jelentése), érzelmileg elidegenítő, „leleplező”. 
Ha a kajánság hiányzik az elmondásból, ha bármilyen közvetetten, elvontan 
is, de a  másik é r d e k é b e n  adjuk tovább értesülésünket, nincsen szó pletyká
ról. Az a hír, hogy X. e lé g te le n re  v i z s g á z o t t ,  attól lesz pletyka, hogy a beszé
lőt nem kérték fel a  terjesztésére, és kárörömmel adja elő. Az X. k itű n ő re  
v iz s g á z o tt  m ondat pedig attól, hogy kontextusában (a szövegben vagy a való
ságban) o tt rejlik az az információ is, hogy csa lá ssa l, p ro te k c ió v a l.

Némi kiegészítéssel elfogadhatjuk a francia Robert-szótár értelm ezését: a 
p le ty k a ,  a n n y i, m in t ta p in ta tla n u l e lm o n d a n i o ly a s m it ,  a m irő l h a llg a tn u n k  
k e lle n e , hozzátéve még, vagy pedig teljes nyíltsággal beszélni.

Révész István tábori naplójából
S o k o lo v — U n iz  44. VI. 22—30. — Gyülekezeteimben 14 istentiszteletet tarto t
tam. M eglátogattam a  13/11. zlj. vonalát. Minél közelebb a veszedelem, an
nál jobban megnyilatkozik a lélek. Míg a  honvéd törzsnél s vonatainál az 
istentisztelettel szemben lekicsinylő m agatartást tanúsítanak sokan, it t  lelke
sedve gyülekeznek valláskülönbség nélkül az ige köré. Figyelő szemükből 
hit és reménység árad. Nem is azt mondom, am ire készültem, önkénytele
nül s egyszerűen, felszabadulva ered lelkemből a szó. Ez a nap nekem is 
ajándék. Sajnos volt hely, ahol nem  énekelhettünk a muszka közelsége miatt. 
Csak a Dnyeszter vize választott el m inket az ellenségtől, s kicsi erdő rej
tett, ahonnan még a  suttyogás is áthallatszik a  túloldalra. Honvédeinket ér
zékenyen érintette, hogy a ném et hadosztály-parancsnokság velük végezteti 
a sorozást, a lengyel és ukrán férfiaknak, nőknek munkaszolgálatra való 
„befogását”. Mert ez a feladat. A nép erdőkbe és m inden elképzelhetetlen 
rejtekhelyre menti magát, ahonnan erőszakkal, fegyverrel kell előhorgászni 
őket. Van, aki trágyadom b alá ásatja  be magát, csakhogy a kényszerszolgá
la t elől megmenekülhessen. Kéménylyuk és zsupfedél egészen közönséges 
búvóhelyek és túlhaladott ötlet. A sorozás sokhelyt em bervadászattá fajult.



GYŐRI JÁNOS SÁMUEL

Láttatás a színről-színre látás előtt

B E V E ZE TŐ Ü L
A látás világát éljük. Az emberi látás soha nem láto tt dimenziókba pillant
hat bele. Soha nem volt olyan nagy látószöge, s nem volt oly erős nagyítása 
sem, m int napjainkban.

Mindezek természetes, várható jelenségek. M ondhatnám úgy is, hogy nem 
több mint quantitativ, mennyiségi változás. Am iért mégis izgalmas szá
m unkra ez a téma, az egy egészen új, qualitativ, totálisan új jelenséggel kap
csolatos. Ez az új jelenség a látás m ellett a láttatás lehetősége, hatalma.

Ma tehát nem az a nagy probléma, hogy az em ber számára hihetetlenül 
kitárultak a látás lehetőségei, hanem az, hogy az em ber kezébe újabb, eddig 
nem tapasztalt hatású fegyver került, a láttatás fegyvere.

Nézzük meg, valóban az egyháztól idegen dolog a szemléltetés, vagy csu
pán a technikai fejlettség ad ta lehetőség, vagy a hit lényegéhez a látás is 
hozzátartozik?

1. A  L Á T Á S  F IZ IK Á JA
a) A leggyorsabb érzékszervünk a látás. Ki ne élte volna át a fizikai kísérle
tet, m iszerint a hang jóval lassabban érkezik meg a távolban dolgozó em ber
től.

Elgondolkodtató számomra, hogy a h it hallásból való növekedése mennyire 
a kegyelmes Isten műve, hiszen az elillanó események, így maga a teremtés, 
de a megváltás is reprodukálhatatlanok lennének. M aradt tehát az elhangzó 
szó, mely a megtérésre lassú ember számára is megfogható. Isten szeretete 
nem  azért felfoghatatlan, m ert követelhetetlen, m ert a „bűvészm utatvány” 
gyorsaságával láthatatlanná válik, hanem éppen azért, m ert azt a lehetetlen
séget valósítja meg, hogy alkalmazkodik a bűnös emberhez. M indent megra
gad annak érdekében, hogy az em ber egyszer megláthassa Istenét.

A látás, m int a leggyorsabb információszerzés, egyre inkább nélkülözhetet
len, hiszen a gyorsuló világban csak a szemvillanásnyi idő adatik, s fékezni 
vagy gyorsítani kell. A gyorsuló világ jellemzői közé sorolható jelenség, hogy 
egyre kevesebben hallgatnak a másikra. Egyre kevesebb az a türelem, mely- 
lyel két em ber gondolatot válthatna, érvelhetne. Ehelyett képek villannak, 
klippek vibrálnak, gyorsul a világ, a „gyors érzékszervé”, a szemé a jövő.

b) A látás korlátái a fény terjedésének fizikájából adódnak. A fény s a 
fénnyel komponált kép csak egyenes irányban terjedhet. Ha összehasonlítjuk 
a hanggal, érzékelni tudjuk a különbséget. A régi, klasszikus állatmesék sze
rint a kecskegidák még zárt ajtón keresztül is felism erték anyjuk hangját,
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de a báránybőrbe bújt farkas látványa sokakat megtévesztett. E példa is m u
tatja, hogy a látás és a lá tta tás korszakának egyik legnagyobb kérdése lesz 
a hitelesség, a valódiság. Korlátái és veszélyei ellenére nagy hiba lenne kiik
tatni életünkből, szolgálatunkból.

2. A  B E V E T I T E T T  V I L Á G

a) A Szentírás szerint a gonoszság a sötétséget, a fényhiányt használja ki, 
hogy re jte tten , és alattomosan munkál’kodhassék (Lk 22, 53). Ugyanakkor a 
személyes gonoszt Lucifernek, azaz fényhozónak is nevezi, ami a rra  utal, 
hogy elvakit. Nemcsak a sötétség, hanem a tú l sok fény is vakít. Lucifer nem 
csak csillogással csábit, hanem vádló vallatóként ültet lám pával szembe.

A Biblia sajátságos „fénytana” szerint lényegében mégis csak a fény a lé
tező, s a sötétség csak a fény hiánya. A bűnbe esett em ber a fény és az ár
nyék világában kell hogy éljen és tájékozódjon. Amikor az emberiség felfe
dezte a fényképes megörökítés technológiáját, akkor gondolkodhatott el azon 
a valóságon, hogy a mindenséget a fény teszi láthatóvá. A fénynek van kép
alkotó energiája.

b) A fény által megvilágított világ azonban láthatatlan lenne fény gyűjtés, 
leképezés nélkül. Az ember esetében nemcsak egy vetítési sík létezik: a bí
borhártya, hanem a látott képek például az érzelem, a fantázia, a depresszió, 
a reménység, a gyűlölet, a szeretet, a kételkedés és a bizalom vetítőernyőjére 
kerülnek. Itt megint csak hangsúlyoznunk kell, hogy a látáson keresztül tö r
ténő befolyásolás igen mély területekig hatolhat.

c) A szelektálás lehetősége igen érdekes a látás esetében. Gondoljunk arra, 
hogy nehéz dolog egyszerre több hangforrás közül egyre odafigyelni. A szem 
nemcsak azzal tud szelektálni, hogy valam erre néz, kiválaszt egy látószöget, 
hanem tud koncentrálni rétegekre. A térben különbséget tud  tenni síkok kö
zött. A művészi kifejezés nagy eszköze a mélységélesség. Arról van szó, hogy 
egy bizonyos irányba tekintve kiválaszthatjuk azt a síkot, amit élesre aka
runk állítani. Az előtte és mögötte elhelyezkedő síkok homályosak m arad
nak. Ott vannak, de nem kötik le a figyelmet, m ert az élesre figyelünk. 
Ä mélységélesség érdekes törvényei a hívő ember számára is sok tanulsággal 
szolgálhatnak. Minél kevesebb a fény, annál kisebb az a térbeli mélység, m e
lyet élesen láthatunk, s fordítva, minél nagyobb a világosság, annál nagyobb 
mélységet, térbeli távlatot láthatunk egyszerre élesen. Vagy minél távolabbra 
nézünk, annál nagyobb a mélységélesség. A közeire néző szem számára mi
nim álisra csökken az élesen látható  térbeli síkok száma. A közeire fókuszáló, 
önzó látásmód reménytelenné tesz mások m eglátására.

d) Egyik legkegyetlenebb jelenetét olvashatjuk az Ószövetségnek 2Kir 25, 
7kk.-ben. Sedékiás király szeme láttára  lemészárolják fiait, s hogy a szen
vedését fokozzák, azonnal megvakítják, hogy a tragikus jelenet utolsó láto tt 
képként m aradjon meg. A szemen bejövő információk mély rétegekbe éghet
nek a tudatba. Sőt az amerikai reklám tudom ány nagy fölfedezése szerint in
formációk a tudat kikerülésével is beégethetők. Gondoljunk a filmkockák 
közé bevillantott reklámokra.
3 .  L A T T A T  A S ,  A  K I V E T Í T E T T  B E L S Ő

a) A test lámpása a szem, m ondja Jézus. A szemünk nemcsak egyirányú! 
Nemcsak a kinti információ áram lik ra jta  keresztül befelé, hanem a belsőt is 
kivetíti. Em bertársunk szemébe nézve a beszélgetés közben egy új dimenziós
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párbeszéd alakul ki. D inam ikus kapcsolat a  szem kétirányú vetítésében. A ki 
nem  mondott, vagy ki nem  m ondható áram lik ki a szemen keresztül. A szem 
nemcsak lát, hanem lá tta t is.

4.  N A G Y Í T Á S O K ,  K I C S I N Y Í T É S E K ,  T O R Z Í T Á S O K

Az emberi szem leképezési aránya optikailag állandó. A fényképezés techni
kája lehetővé teszi, hogy bizonyos dolgokat nagyítsunk, illetve kicsinyítsünk. 
Sőt bizonyos m anipulációkkal torzíthatunk is. Mégis azt kell m ondanunk, 
hogy mindezek nem a technika találm ányai. Az em ber az optikai látáson tú l 
(tehát anélkül, hogy valam i technikát, lencserendszert venne igénybe) képes 
a fen t em lített m űveletekre. A m ár em lített belső, lelki „vetítővásznon” to r
zult képek jelenhetnek meg. Ennek legegyszerűbb form áját a filmművészet a 
nézőpont, a perspektíva beállításával végzi el. Pl., ha valakit nagynak aka
runk láttatn i, akkor alsó kam eraállásból kell leképeznünk. Kis jelentéktelen 
alakok válhatnak ily módon hatalm asakká és fordítva. Az em ber lélektani 
„kam eraállásától” függően lehet a  nagyítás vagy kicsinyítés „áldozata”.

A fentiekből egy reális kép kell, hogy elénk álljon: a lá tást nem lehet a 
hallás elé vagy mögé helyezni az egyházi szolgálatban sem. Terem tettségünk- 
nél fogva a kettőnek egymás mellé rendelt szerep kell, hogy jusson.

5. L A T T A T Á S  E S  T E R E M T E S

A különböző világnézetek világlátását egy vagy több perspektíva torzítja. 
A Szentírás világnézetfelettiségét az biztosítja, hogy itt nem  az em ber hely
zetéből fakadó perspektíva látta t, hanem  maga a terem tő Isten. Nem vélet
len a Genesis első fejezetének szóhasználata: „látta I s t e n . . . ”. Isten lá tta tja  
a világot. A keresztény h it m egpróbálja Isten szemével lá tn i a világot. Isten 
szemével látni a világ szépségét, de a  kegyelemre szoruló bűnöst is. Sokan, 
a szemléltetés ellenzői nem  veszik komolyan a  terem téstörténet kettős isteni 
cselekvését. Isten szól, és Isten lát, látta t.

6.  L Á T T A T A S  E S  L I T U R G I A

Az em ber számára a bűnért való bűnhődés nem abban van, hogy nem szól 
hozzá Isten, hogy nem  szólhat Istenhez, hanem  abban, hogy megszűnik a 
színről színre látás lehetősége. Ezzel kezdődik azonban az áldozatbem utatás 
kultusza. Az ember lá tta tn i akarja készségét a békülésre. Az ószövetségi ál
dozatokat Isten látható  módon fogadja el, vagy veti meg. Ezekben azonban 
m indig benne van Isten végleges terve, hogy végül is ő fogja lá tta tn i m ajd 
irgalm át, megbocsátását. Isten nem szavakon keresztül fogja helyreállítani a 
viszonyt az emberrel, hanem  egy látvánnyal. Isten nem  elégszik meg a fü l
tanúk szolgálatával. A Golgotán szem tanúkat hív el.

7. L Á T T A T A S  E S  1 G E R E T

Isten ígér. Nemcsak szóval. Egy nép történelm ével lá tta tja  ígéretét. Így az 
ígéret kiemelt szolgái, a próféták, m ás nevükön a látók, nagyon gyakran fo
lyam odnak a szólott ige m ellett a látható prófétai cselekedetekhez. Ha külö
nös feladata az egyháznak a m indenkori prófétai szolgálat, akkor, a prófétai 
lá tta tás is.
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8. L A T T A T A S  E S  M E G V Á L T Á S

A kereszténység születése nem  a szólott igével, hanem az ínkam ációval, a 
látható testbe költözéssel, a forgalmas útkereszteződésben való nyilvános ki
végzéssel, valam int a feltám adt ŰRRAL való találkozásban történik. Jel
lemző, hogy az egyetemes képzőművészeti kincsek egyik legfőbb tém ája az 
előbb em lített megváltási események kiábrázolása. Túl a B ib lia  P a u p e ru m  
kényszerűségén, hangoztatnuk kell, hogy nemcsak az írástudatlanság miatt, 
hanem a  m egváltás lé n y e g é b ő l fa k a d ó a n  á b r á z o l t  a z  e g y h á z !  Jó lenne végre 
leszámolni a reformáció egyik nemkívánatos, és Luther által is elítélt meg
nyilvánulásával, a képrombolás puritanizmusával. Az elméleti kereszténység 
kijátssza önigazolásra Pál szavait, m iszerint a hit hallásból van.

Még azon a praktikus szemléleten is tú l kell jutnunk, hogy csupán a jobb 
megértés m iatt kell a szemléltetés. Szeretném  hangsúlyozni, hogy az evangé
lium lényegéhez tartozik az ábrázolás, a  láttatás. Az Ige testté lett, vagyis 
láthatóvá! „És láttuk az ö  dicsőségét” . . .  folytatja János a bizonyságtételt.

9 .  E G Y H Á Z  A  S Z Í N R Ő L  S Z Í N R E  L Á T Á S  E L Ő T T

Pál nem azt mondja, hogy most nem kell látnunk, hanem azt, hogy tükör ál
tal homályosan. Ezzel lényegében m agasra értékeli a látást, hiszen ez folyta
tódik odaát. O tt ahol megszűnnek prédikációk és hitv iták , folytatódik az, 
am it it t  homályosan kezdtünk el. Tehát az egyház nem vak  a színről színre 
látás előtt, nem  szolgálhat becsukott szemmel. Használja a  láttatás eszközeit.

Révész István tábori naplójából
P o to k  Z lo ty —P o rch o w a — K o r o p ie c  44. V I. 4—10.-ig . — O jra kezdem köruta- 
mat. Most a tapasztalatok alapján erkölcsi oktatást tartok  ill. előadást 
„A m agyarság háborúi” címmel. M egmutatom, hogy népünknek alig volt egy
két esztendei békés élete, hogyan viselte a nagy próbákat s a háborúkban 
hogyan állotta meg helyét. Mit tanult a háborúkból. A török időkön kezdem, 
a nagy m agyar szenvedés idején, s bem utatom  azt az általános népi m egúju
lást, amely a török idők a la tt m ár érezhető volt. A nép egyszerre értékelni 
kezdette azt, ami az övé: hitét, nyelvét, fa jtá já t. B em utattam  a reformáció 
erkölcsi m egújító erejét. A háborúk bűnbánatra késztették a népet s m egté
résre. A m egtérésnek jele volt azután a reménység, amely a pusztulás korá
nak irodalmából, mint az egész m agyarság hite árad felénk, hogy bennün
ket is tanítson jókedvre, h itre akkor, am ikor az egész világ a pusztulást látja 
csak, de új világ kialakulásában nem m er hinni.

„Uram ha velem lesz, s ugyan kitül rettegjek? / Ezeren volnának is, tőlük 
meg nem ijjedek, /  Ha táborral reám erővel jönnének, /  Mégis semmit sem 
félek . . . ” P a p p  B e n e d e k  1550. k ö rü l
Jó  ha m a az ősök háborúin, bátorságán és hitén okulunk. Mivel „Egriek” va
gyunk, m agam  mindenhol elénekelem Tinódi Lantos Sebestyén „Eger vár 
viadaláról” szóló énekének legszebb részét, melyben Dobó István és az egri 
asszonyok hősi harca jelenik meg (1553).
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Biblia a számítógépen

Az információ kérdéseiről ma a számítástechnika megkerülésével nem lehet 
beszélni. Üton-útfélen találkozunk olyan munkahelyekkel, szolgáltatásokkal, 
amik elképzelhetetlenek számítógép nélkül (repülőjegy-kiadás, üzleti vonal
kódos áruazonosító, nyilvántartási rendszerek stb.). Ezek kapcsán sokak 
szeme előtt lebeg egy olyan — am erikai filmek által gerjesztett — rémkép, 
miszerint a világ a gépek irányítása, uralm a alá kerül.

Aki ak ár üzleti, akár valamilyen tudományos m unkát végez, az tudja, hogy 
mekkora érték az információ. Valótlan vagy nem ism ert mérlegadatok tönk
retehetnek beruházásokat. Korábbi eredmények nem tudása tévútra enged
het kutatókat. A világ mai bonyolultsági szintje m inden szakterületen igényli 
és megköveteli a szoros és naprakész kapcsolatrendszereket. Ezeket pedig 
működtetni is kell.

Az adatok — szinte mennyiségi korlát nélküli — tárolása, szállításuk se
bességének minimálisra csökkentése olyan igények és kihívások a technika 
számára, amire ma az egyértelm ű választ a számítógép adja.

Az az érzésem azonban, hogy ezzel kapcsolatban sokakban félelmek éb
rednek. Hadd vegyek sorra ezek közül néhányat, amiknek végiggondolásához 
nem kell számítástechnikai szakembernek lenni.

A gép soha nem fogja tudni pótolni teljes egészében az embert. A gép csak 
azt „ tu d ja”, amit az em ber „mond neki”, legfeljebb csak gyorsabban, ponto
sabban, kevesebb hibával és kevesebb fáradságos m unkával. Alkotni, ú ja t te 
remteni is csak olyan szabályok m entén tud, am iket az ember határoz meg. 
Létezik m ár pl. zeneszerző program, de a gépnek soha „magától eszébe nem 
ju tn a”, hogy zenét szerezzen. A kulcskérdés itt talán az önreprodukálás le
hetősége. Alkalmas lesz-e valaha is a gép arra, hogy önmagát fenntartsa, 
energiaszükségletének kielégítéséről maga gondoskodjon? Fog-e a gép a sza
porodásáról gondoskodni? Ezek már tényleg elvezetnek a tudományos/talan- 
fantasztikus irodalom területére. A gép csak a neki közölt ismeretanyag alap
ján tud működni, döntéseket hozni. Ez pedig nem lehet soha teljes. Nem ké
pes a saját tudását maga fejleszteni. Adatokat gyűjthet, de gondolatmenete
ket, algoritm usokat m agától nem tud fejleszteni. Meg vagyok győződve a r
ról, hogy minden erre irányuló kutaías dacára, a gép soha nem tudja pótolni, 
helyettesíteni teljesen az embert. Nem véletlen, hogy a veszélyes helyzetek
ben a kapitány átveszi a robotpilótától a repülőgép irányítását.

Az előbbivel szorosan összefüggő kérdés a mesterséges intelligenciák ku ta
tása. Az a szándék, hogy m egpróbálják modellezni az emberi gondolkodást.
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Egy traum atológiai intézetben sokszor másodpercek állnak csak rendelke
zésre annak eldöntésére, hogy m it kell egy sérülttel tenni. Egy gépbe betáp
lálva rengeteg m egtörtént m űtét adatait, ezen a ponton adhat felbecsülhetet
len segítséget. De nem fog holnap m ár maga a gép műteni? Nem, m ert hiány
zik belőle az a képesség, amivel felismerheti a szabályostól eltérőt, nem tud 
az eddigi tapasztalatokkal ellenkező döntést hozni, nem tud eredetit alkotni. 
Ezért érezzük üresnek, tartalom  nélkülinek a gép írta zenét, szerkesztette 
rajzot.

Egy másik félelem m ár jogosabbnak mondható. A gépi adatábrázolás elő
térbe helyezte a kódalkotási elméletek fejlődését, valam int a statisztika tu 
dományát. A digitális rögzítési elv igényli, hogy az adatok valamilyen „ért
hető form ában" diszkrét azonosítóval legyenek ellátva. Erre a feladatra leg
inkább valamilyen szám alkalmas. Ennek során a nyilvántartási rendszerek 
és az ezekben gondolkodók számára m inden csak egy kóddá válik. Az em bert 
ez odáig sodorhatja, hogy képesnek érzi m agát a világ leírására. Ezáltal pe
dig azt állítja, hogy a világ véges, ő pedig képes azt rendszerezni, minden lé
tezőt nyilvántartani. (Ennek a kérdésnek a személyekhez kapcsolódó jogi vo
natkozásait mérlegelte az Alkotmánybíróság akkor, amikor rendeletben eltö
rölte a személyi szám használatát. Ha az egyes ember mindenhol csak egy 
kóddá válik, és ez a kód mindenhol megegyezik, akkor olyanok is hozzájut
hatnak információkhoz, akiknek ehhez nem lenne joguk.)

A harm adik húsbavágó és gyakorlatban is félelmetesen megjelenő kérdés 
az, hogy bár a gép a teljes emberiséget nem tudja pótolni, egyes em bereket 
mégis fölöslegessé tehet. Azáltal, hogy gyorsabban és pontosabban végez bi
zonyos műveleteket, hatékonyabb és olcsóbb, m int az emberi munka. Ez pe
dig munkanélküliséghez vezet, sokak érzik önmagukat feleslegesnek, életü
ket céltalannak.

Azt gondolom, hogy mindezek a kérdések megválaszolásra várnak. A vá
laszok között pedig a teológus szavának is szerepelnie kell.

Mégis ezen negatívumok, téveszmék és veszélyek ellenére a számítástechnika 
adta lehetőségek sok helyen használhatók és használandók. A nagy adattá
rolási lehetőség, a gyorsaság, a leírt dolgok javíthatósága mind olyan tu la j
donságok, am ik tám ogathatják a gyülekezeti és a tudományos teológiai m un
kát is. Hadd írjak erre egy példát. Olyan programról van szó, ami sokaknak 
nagy segítség lehet. (Itt meg kell jegyeznem, hogy a term ék reklámozásához 
semmilyen anyagi érdekem nem  fűződik.)

Az Arcanum  Bt. létrehozott egy teljes szövegű adatbázist és egy ezt ke
zelő program rendszert, ami a Bibliát dolgozza fel. Károlyi Gáspár fordításá
nak 1908-ban revideált változatát vették alapul. A szöveget m egtekinthetjük 
a maga folyam atában is, de hierarchikusan is megközelíthetünk egy könyvet 
(először kiválasztjuk hogy az Ó- vagy az Üjtestám entum  könyvei közül akar
juk valam elyiket megnézni, m ajd a könyvek közül választva a kívánt rész
nél „ü thetjük fel” Bibliánkat). M egtekinthetjük a szöveget úgy is, hogy m in
den versnek csak az első sora szerepel a képernyőn. Ez gyorsítja keresésün
ket.

Az adatbázis tartalmazza a hivatkozásokat is. Bármely versről átugorha
tunk azokra a helyekre, am iket a fordítók lábjegyzetekben megjelöltek. Így 
együtt lá thatjuk  a párhuzamos igehelyeket is.

A legnagyobb lehetőség viszont az, hogy a program egy teljes és tökéletes
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konkordanciaként is működik. Nemcsak egy szót kereshetünk ki, hanem szó
párokat, szókapcsolatokat is. Le lehet kérdezni, hogy pl. az „Isten” és a 
„gyermek” szavak mely versekben szerepelnek együtt. K érhetjük csak azo
kat a helyeket, am ikben közvetlenül egymás m ellett állnak, azokat, amikben 
pl. m aximum két szó áll még közöttük, vagy azokat, am ikben a két szó sor
rendje mindegy.

Kereshetünk csak szórészeket, vagy szóvégeket is. M egadhatunk olyan ke
resési feltételt is, hogy két szó közül legalább az egyik szerepeljen az igehe
lyekben.

Megtehetjük, hogy böngészésünk eredm ényeit egy .jegyzetlapon” össze
gyűjtjük, m ajd am ikor m ár m inden lényeges helyet m egtaláltunk, azokat 
együtt megnézzük.

Természetesen a program  nyom tatni is tudja a szöveget. M egadhatunk m ar
gót, lapm éretet. N yom tathatjuk a teljes könyvet, vagy csak keresgetésünk 
eredményét.

A program  — bizonyos feltételek teljesülése m ellett — a teljes magyar 
ábécét használja.

(A program és az adatbázis beszerezhető: Arcanum Bt. Budapest XI., Dávid Fe
renc u. 2/a. IV/1. Tel.: 185-4749, Az ára csupán 9900, — forint, ami egy részletes 
felhasználói leírást is magában foglal. A programról egy nagy cikk jelent meg a 
Számítástechnika című lap 1992. szeptember 29-i 40. számában.)

A program  szerzői nem  kereszténynek vallják m agukat. Áldott legyen az 
Isten, hogy hitetlenek emberi tehetségét is fel tu d ja  használni üzenetének 
terjedése érdekében.

Gondolom, hogy problém át vet fel egyesekben, hogy egy ilyen eszköz se
gítségével mivé lesz a  Biblia. Az íro tt szöveg olyan form át ölt, am it „szabad 
szemmel” nem tud az egyszerű földi halandó kontrollálni. Szabad ebbe bele
menni? Nekem meggyőződésem, hogy Isten az em bernek ajándékként adta a 
technika lehetőségeit, am ikkel élni lehet. Nem nagyobb váltás ez az üzenet 
rögzítésében, m int am i akkor volt, am ikor a szájhagyom ány elemeit először 
papírra vetették. Nem „papíros-pápánk” van, am inek anyagához, módszeré
hez kell ragaszkodnunk, hanem  üzenet bízatott ránk, amely felette áll a mi 
emberi lehetőségeinknek.

Nem tartom  szerencsésnek azokat a zengzetes okfejtéseket, amik arról szól
nak, hogy ha Jézus m a élne, akkor hogyan használná ki a technika külön
böző lehetőségeit. Nem szerencsések, m ert öncélúak sokszor ezek az érvelé
sek, és a „mi lett volna, h a” nem  történelm i kategória. Én sokkal inkább úgy 
gondolom, hogy ez az em berre van bízva. Hordozd, hirdesd az üzenetet, ahogy 
tudod! Ez bízatott ránk.



GYULAI ÁRPÁD

Gyermekeink az információs korszak küszöbén

A századelő fejlett technikájáról, a rádióról olvastam érdekes beszélgetést Ka
rácsony Sándornak Fehér Gáborról 1942-ben ír t megemlékezésében. (Éppen 
a m últ évben emlékeztünk az író, tan ár Fehér Gáborra, születésének száza
dik évfordulója alkalmából.)

— „ É r te s z  a  rá d ió h o z?  — f o r d u l t  h o zzá m  h ir te le n  e g y  m á s ik  a lk a lo m m a l.
— E r te k fo rm á n  — f e le l te m  ó v a to sa n , m e r t  n e m  eg é sze n  le h e te t t  tu d n i,  

hor>a s z e r e tn e  k i ly u k a d n i v o l ta k é p p e n .
— M eg  tu d n á d  m a g y a r á z n i n é k e m  is?
— M e g p ró b á lh a tju k .
— Várj csa k  e g y  k ic s it ,  n e  a z  e le jé n  k e z d d , m e r t  e g y  d a ra b ig  m a g a m tó l  

is é r te m . A z t  se  m o n d d , h o g y  a  k is  M a g y a ry  n e m  a s z o m s z é d  szo b á b a n  
h ú zza , m e r t  ú g y  s e m  h is ze m  el, h o g y  m e s s z e b b r ő l id e h a lla n i. A z t  h á t n e  is  
m o n d d , n e m  m e g y  a f e je m b e ,  a k á r h o g y  is  e r ő lte te d . C sa k  a z t  a z  e g y e t  m a 
g y a r á z d  m e g  n é k e m , k in e k  m ic so d a  é r d e k e  p a ra n c so lta , h o g y  id e h o za s sa  a  
k is  M a g y a r y t  b a n d á s tú l a z  én  e lk é p p e s z té s e m r e ?  M e r t én  e b b ő l  a z  eg é sz  
rá d ió b ó l c sa k  e z t  a z  e g y e t le n e g y e t  n e m  é r te m .”
Elképzeltem Fehér Gábort, am int ül szobájában, és a  szomszédból áthallat- 

szik „kis Magyary bandástúl”. Én is ülök a szobámban és a  szomszédból át- 
hallatszik, de m ár nem kis Magyary, hanem  a szintetizátor, a dobgép és a vi
deojáték hangja a rádióból, tv-ből és egyebekből. „Kinek micsoda érdeke pa
rancsolja ezt?”

M ennyire fontos, hogy ki m ire használja a m odem  eszközöket, jóra-e vagy 
rosszra, am ikor m ár gyakorlottan kezeli azokat. A felhasználás m a sokkal 
aktuálisabb probléma, m in t a század elején volt. Nagy szerepe van  az infor
m atikát és bármely tan tárgyat tan ító  tanárnak, m ert arra  is kell nevelnie, 
hogy gyermekeink m ire használják a  m odern eszközöket és m iként éljenek 
a technika adta lehetőségekkel. Negatív példaképpen leírok egy esetet. Az 
egyik osztályban „puskát” készítettek a gyermekek. Fénymásolóval kimásol
ták a könyvből a megfelelő részeket, egymás mellé helyezték, m ajd  kicsinyí
tették.

Iskolánkban a gyermekek játékos formában ism erkednek meg a számító
géppel és egyéb inform atikai eszközökkel. Fontos a játékos forma, m ert így 
nem tantárgyként fogják fel az inform atikai műveltség megszerzését. A jó 
oktató programok segítői a tanulásnak. Főleg gyermekeknél láttam , de na
gyokra is igaz, nem hagyják, hogy a gép győzzön. Ezért lehet sok mechani



44 GYULAI ÁRPÁD: GYERMEKEINK ÉS AZ INFORMÁCIÓS KORSZAK

kus m űveletet begyakoroltatni számítógép segítségével, pl. szorzótáblát, he
lyesírást.

Napjainkban sok szó esik az információról és az inform atikáról. Az infor
matika egyik meghatározása: az információszerzés, -tárolás, -továbbitás és 
-feldolgozás rendszereinek és módszereinek gyűjtőfogalma. Az információnak 
is több értelmezése van. Egyik szerint az adatnak tulajdonított jelentés, má
sik szerint m atem atikai fogalom; köznapi értelem ben ismeret, amely külön
böző form ákban jelenhet meg; olyan hír, amelynek újdonság jellege van. In
formáció tehát a hagyományos értelem ben vett adat is, de információ a hang- 
és képinformáció, üzleti számla, irodalmi alkotás, levél, valamint a tudás is.

Korunkban — az információ forradalm ának korában — rohamosan növek
szik az egyes ember és az egész társadalom  számára fontos információk meny- 
nyisége. A modem technika segítségével nagy mennyiségű információ táro
lását tudjuk megoldani. Az információ tárolásának fejlődésével együtt a to
vábbítás és a feldolgozás technikája is hasonló ütem ben fejlődik. Űj eszközök 
jelennek meg, mint pl. képlemezek, holografikus tárolók, műholdas rendsze
rek, számítógépek stb. Ezek után, ha lépést akarunk tartan i a technika eme 
gyors fejlődésével, többet kell tanulnunk, és gyermeki kíváncsisággal kell for
dulnunk az új eszközök felé.. A jövő nemzedéket fel kell készítenünk ezen 
eszközök kezelésére és okos használatára. Az eljövendő időszakban ugyanis 
nem csupán kiváltságosok használhatják m ajd az új gépeket, eszközöket, ha
nem valószínűleg az átlag háztartások részei lesznek. Természetesen nemcsak 
az a cél, hogy ezeket az eszközöket kezeljük, hanem használjuk is fel min
dennapi életünk könnyítésére, vagy az eddig készített írásunk, fényképünk, 
filmünk stb. sokkal szebb, jobb m egjelenítésére (video, képlemez, hanglemez, 
CD-lemez, írás). Móricz Zsigmond például írógép segítségével írta regényeit, 
a kor technikájának legmodernebb eszközével. Ma talán számítógépes szö
vegszerkesztővel dolgozna.

Hogyan kam atoztatják ma tanulóink az inform atikai ism ereteiket? Egy 
vagy két szöveg-, illetve kiadványszerkesztő program  ismeretében lelkesen 
és szívesen szerkesztenek iskolaújságot, készítenek alkalm azott grafikai al
kotásokat, az iskola különböző rendezvényeire plakátokat, m eghívókat, h ir
detéseket. Segítenek az iskola videofilm, audiovizuális eszközeinek katalogi
zálásában, nyilvántartásában. Ennek során megismerkednek az adatbevitel
lel cs -kezeléssel, valam int a táblázatkezelő programok alkalmazásával. Az 
iskolarádió műsorainak összeállításában élhetnek a 'különböző hangtechnikai 
eszközök lehetőségeivel, a számítógépes zeneszerzéssel. Maguk készíthetnek 
videofelvételeket az iskola életéről, am elyeket az utóm unkálatok során vág
nak, szerkesztenek, feliratoznak, szinkronizálnak stb.

Jó lenne, ha az idegen nyelv, m atem atika, fizika, kémia, biológia, földrajz 
stb. szakos tanáraink élnének a meglévő software adta lehetőségekkel, ame
lyek a tanulást színesebbé, élményszerűbbé, eredményesebbé teszik.

A világháborúk előtt az ifjúság nagy sportolásba kezdett. Mint később ki
derült, így tudták elviselni a háború m egpróbáltatásait. A mai ifjúság reflex
fejlesztő nagy játékszenvedélye mire lesz jó?
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Titok

J-nak

J-om, én szerelmesem,
óh, m ennyire irigylem azokat, akik értik  a dolgokat! Azokat, akik megma
gyarázzák a jelenségeket, kapcsolatokat és történéseket bennünk és körülöt
tünk. Azokat, akik ahogy hallják, m ár értik  is a sokféle információt, miköz
ben én alig hallom, s am it mégis, azt is csak dekódolgatom. Ráadásul több
nyire hiába, bár azt tudom, hogy Te vagy a Kulcs.

Már az is olyan furcsa volt, amikor először hallottam  Rólad. F. T. bácsi 
(azóta m ár nem bácsizom) beszélt — korrekt úriem ber létére — megkapó lel
kesedéssel Rólad, hogy ugyanis vagy és hogy közel vagy hozzám. Hittem is, 
meg nem is, am it mondott. Aztán, am ikor egy román te tt bizonyságot jósá
godról — hátam on épp egy nagy zsákot vittem  —, m iért, m iért nem, megtö
retett cinizmusom. Egyébként nem á r t tisztázni: nem én mentem először Hoz
zád, Te jöttél hozzám. Először meg sem m ertelek szólítani neveden, csak idéz
tem m agamban valakit, hogy menj el tőlem, m ert én bűnös em ber vagyok, 
misztérium trem endum, de Te m aradtál. És én meg hirtelen boldog lettem. 
Misztérium faszcináns. Jelenléted messze felülmúlt m inden Felőled hallottat. 
Aztán eljött a pillanat, am ikor lélegzetem is elállt, m ert nyelvem ínyemhez 
tapadt. A jkad ugyanis azt mondta — persze szavak nélkül — hogy szeretsz 
Ezzel nevemen szólítottál és Tiéd vagyok.

A nagy és fontos dolgok ugyanis mindig csendben történnek, vagy leg
alábbis csenddel kezdődnek és csendbe torkollanak. A többi csak zaj, lárma, 
recsegés. A dolgok végén aztán finom an ott a hallgatás, akár ama aquinói- 
nál. Amíg én beszélek, fecsegek, flörtölök és panaszkodom, addig Te hall
gatsz, hiszen szavammal nem hagylak szóhoz jutni. Akkor szólalsz csak meg, 
amikor m ár elnémultam és elfogytak szavaim. De akkor, szemben a többiek
kel, akik m indent ígértek, de a tizedét sem adták, Te keveset ígértél, de min
dent adsz. Az ember nem tudja hogyan, de nő a vetés. Magától. Miközben az 
ember lefekszik. És fölkel. Első nap.

Aztán, am ikor megszólalsz, szavaid mágikusak, megbűvölők és rabulejtőek. 
Az életem rámegy, hogy értelmezzem, vonatkoztassam és magyarázzam. 
Többnyire azért, hogy kibújjak a kötelezettség alól. Azonban kevés sikerrel. 
Csak forgatom magamban, s azok á thatják  sejtjeim  és zsigereim. Nem is be
szélve a szívemről, ahogy mondani szokták.

Emlékszem, azt mondtad, hogy tudod a dolgaimat. Bár adakozásaim titok
ban történtek, arra  hivatkoztál, hogy nem lévén oly dolog (titok), mely ki ne 
tudódnék, hagyjam abba. Persze Te közben — m ár amennyire lehetett, ti
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tokban — a fővárosba m entél, bogy megismerjed kétségbeesésemet, trükk- 
jeimet, sumákolásaimat, meg persze álmaimat. Nyomorúságos bűneim et, kí
sérletezéseimet és re jte tt vágyaimat. Am ikor nyögvesziiletett és izzadság
szagú felismeréseimre könnyedén azt felelted, hogy: tudom, és?, hatelj még 
mélyebbre, akkor kénytelen voltam ezt a sátoros ünnepet azóta is évről évre 
megünnepelni.

A Te titkod sejlett m ár kamaszkorom pince- és padlásrejtekhelyén búvó
helyet kereső csavargásaiban. A belvárosi srácok ötvenhatos lőporszagú be- 
avatottságában, hiszen a pince az óvóhely pokla, a padlás meg a m ennyor
szág volt. E lrejtett fegyverek, jó kis lőszerlelőhelyek, dugdosott térképen 
megjelölve. Mondd meg, ki érti ezt, wie m an ’s verstehen kann. Titkok tudása 
formál személyiséget. Csak később jö tt a  szamizdatos idők cinkos konspirá
ciója. Hiszen a közös titok szabadságunk záloga, amely összeköt és közössé
get terem t. Már a  héber nyelvben is egyazon gyökből ered a titok és a kö
zösség szó, ha jól tudom. A latinok a titok szóval m intha inkább a  dolgok 
nyilvánosság előli elrejtettségét jelölnék. Nekik állam titkaik voltak, azóta 
lettek szabadalmi, meg üzleti és banktitkok, nekem csupán naplóim, levele
zésem és fiókom titkai m aradtak. Ám a hatalm asak félnek a kicsik titkaitól: 
az az igazi alattvaló, akinek m agántitkai sincsenek. Így aztán levelek felnyi
tódnak, jegyzetek házkutattatnak, telefonok le hallgattatnak. Mindezek elle
nére, vagy éppen ezért(?) a titkok a szabadság jelei. Megyek tovább: a né
m et m intha az otthon, a privátszféra magánügyeire gondolna, am ikor titkot 
mond. Jó kis történet, tudod, am ikor albérlőnek álcázva épült be még laká
somba is a tégla, amíg rá  nem  vettem  őt, hogy a főkapitányságon jelentse 
fel megbízóját, a titkosrendőrséget. Ü lt is erre szegény, rendesen, a fordula
tig. Most jö tt el azonban annak az ideje, hogy a görögökre térjünk, akik a 
titkot hallgatásnak és szájbefogásnak értik , hallgatok egy s másról én  is, ki
vételesen én fogva be saját szám és nem  más.

De m ily csekélység mindez a  Te szerelmed titkaihoz képest! Tested ízét 
a számban m indig szerettem  s véred is a legjobb: nullás, mely m indenkit 
gyógyíthat. Nyilvános bizonyságtételre küldettem , de hadd vallj am be, m in
dig is jobban bíztam az intimitás, m int a publicitás erejében. M ert hát az 
életek is az intimitásból születnek, ahogy egyik, bár nekünk legdrágább gyer
meked, H. is, aki a nagy víz m ellett tem ettetett el veled együtt a halálba, 
hogy azonképpen feltámadásodban is részesülvén s meghalván a  bűnnek, 
igaz és szép és jó életben járjon. Végül is az em ber elhagyja aty já t és any ját 
és ragaszkodik feleségéhez és lesznek ketten  egy testté. Felette nagy titok  ez. 
De én Rád és két házunkra értem.

* * *

Drága sáfártársam , gyere m ár, hogy megvilágítsd a  titkokat! Nekünk, titkok 
tudatlan  sáfárainak, akik m ind az okok, mind a célok, mind az értelem  kér
désében oly homályosan látunk. Csak sejtjük , hogy az események nem  olyan 
szimplák, de sokkal-sokkal kom plem entárisabbak, m int azt vélnénk. Gyere 
m ár, hogy m egértsük a dolgok okát, célját és értelm ét, mely mindeddig csak 
nem  kanti lebegő logikád finom fonalával szőtte á t a dolgok képtelen össze
függését és lehetetlen kuszaságát.

Értesd meg m ár velünk, hogy nélküled nincs a jelenségeknek szufficiens, 
kielégítő Oka, nincs akceptábilis, nyilvánvalóan elfogadható célja és nincs vi- 
zibilis, látható és felfedezhető értelme!
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Zűrzavar, félreértés, céltalanság és értelmetlenség a dolgok, jelenségek és 
események önmagukban-valósága. Mi éppenhogy nem  titkok ismerői, hanem 
csak a titkok létezéséről tudó sáfárok vagyunk. Annak hirdetői, hogy van
nak és m aradnak titkok, minden információk ellenére, m ert az a Te dicsősé
ged, hogy elrejted a dolgokat, ahogy Te is álruhában és inkognitóban és abs- 
conditusként meg larva-ként vagy jelen s mi legjobb esetben is legföljebb 
hátadat láthatjuk. „Back”, akarom mondani „black box”, ami ránk  bízatott. 
Ezt a dobozt cipeljük, a lét nagy keresztrejtvényét megfejteni nem  tudván. 
De hidd el, kereszt ra jtunk  ez a rejtvény.
* * *

önm agukban, immanensen nézve dolgainkat, csupa megm agyarázhatatlan- 
ságg_al, elkeseredéssel vagy felháborodottsággal küszködünk. De közben tud
ván tudjuk, hogy a titkoknak lesz nyitja. Sőt, ha a jelenségeket nem  önma
gukban szemléljük, hanem  azok Veled-együtt-létét egy-egy pillanatra meg- 
érezzük, minden egészen más dimenzióba kerül.

Felsejlik a létezés egy másik logikája, ahol a dolgok látszólag fejetetejü- 
kön, valójában azonban épp a lábukon állnak. Az a titkos logika, ahol az ir
galom nagyobb lehet az igazságnál s ahol a szeretet nagyobb a determ inált- 
ságnál. Felsejlik az a titok, ahogyan a gyengeség lehet erő, a bolondság ér
telem, az értelem  bolondság, a rossz jó s a jó káros, az áldozathozatal szabad
ság s a szabadság kiszolgáltatottság. Á tüt néha a titok, hogy a vakság látás 
s a látás vakság, az értelm etlen és haszontalan értelmes, a sírás és szomorú
ság az öröm, a szegénység és üresség a  gazdagság.

Mint órá já t néző alkim istát, Te vagy, óh drága J-om , én szerelmesem, aki 
végül is az erényt teherré és a bűnt bocsánattá varázsoltad. Benned fejtődik 
meg a  nagy talány, ahol a csönd, íme, szóvá és a szó végül is feleslegessé 
vált. Ahogy az általában lenni szokott, csak egészen máshogyan.

TARBAY EDE

Befejezetlen mondatok
D á v i d  f i a m n a k

gyerek-hangodon Mikes Kelemen 
nehéz megállni súlyos kegyelem 
hallgatni ezt egy rövid kor halálát 
Rodostó-sorsú em ber számadását 
kérdésre választ a  fekete-sárga 
császárnak mégsem le tt a janicsárja 
akit szülőtől szülőföldtől messze 
m egpróbáltak — ő visszakeseredve 
oda ahonnan vétetett kibontott 
pro pátriája vetett tüzes lombot

1986. n o v e m b e r  30.
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Ma is hiányzik

Révész István élete és hagyatéka

M indenekelőtt ő maga hiányzik — atlétikus term etével, kemény arcvonásai
val, sasorrán nyolcdioptriás szemüvegével. Mindig volt benne valami külö
nös, valami meglepő. Álmélkodva nyitotta tágra szemét Oppel tan ár úr, a 
Fasori Gimnázium rajztanára, amikor 1933-ban, az érettségi után megtudta, 
hogy teológiára készül, Sopronba. Meg volt győződve, hogy a képzőművészeti 
főiskolára iratkozik be. A soproni teológusokat is meglepte az új „bagoly”. 
Ilyent még nem láttak. Kis íróasztala fölé hajolva egy barackmagot farig
csál, majd gyönyörű Luther-rózsát metsz ki tenyérnyi diófa deszkából. Ó ra
közi szünetben az auditorium  maximum fel-le tóiható fekete táblájára pilla
natok alatt karikatúrákat rajzol. Még most is látom. Podmaniczky professzor 
teveháton baktat. Missziói ú tra  indul. Bal kezében napernyőt ta rt emeletes 
homloka fölé. Jobbjával előre m utat India felé, ahol Christananda várja é r
kezését.

Intenzíven és gyorsan dolgozott. Amíg izzadva készültünk utolsó vizsgá
inkra, kidolgozta a Prőhle professzor által k iírt pályázatot és a jelentős ösz- 
szeg'ű pályadíjat el is nyerte. Olyan sebesen írt, hogy Isten nevét csak nagy 
„I”-vel, Jézus Krisztust csak „KR” betűkkel helyettesítette. B írálatában a 
professzor ezt szóvá is tette, és saját kezűleg igazította ki a rövidítéseket Ré
vész István dolgozatában. — Még később azt csodáltuk, hogy hadaró beszéd
módja m iatt nem vesztette el kedvét. Amikor szószékre lépett vagy előadást 
tartott, nem hadart. Sőt, az ige szolgálata kordában tarto tta  és gyógyította 
hadrikálását. Berlini tanulm ány út já r ól visszatértekor lakását csodáltuk meg. 
Ä kápláni rezidenciát műteremmé varázsolta. A falon szúette régi szobrocs
kák torzói, szőttesek, egy kiterített, hímzett parasztszoknya. Innen kerültek 
ki oltárterítő, faliszőnyeg tervei, oltárkép vázlatai, ősi szimbólumokból kiala
kított levelezőlapjai, letisztult formájú gyertyatartói, kegyszerei. I tt írta  p ré
dikációit és teológiai alapossággal, meglepő művészettörténeti tájékozottság
gal készült tanulm ányait és cikkeit is.

Ma is érezzük hiányát. Kíváncsian hallgatnánk véleményét. M iként érté
keli új énekeskönyvünket és agendánkat? Az egyházi ének és liturgia mindig 
szívügye volt. Mit m ondana új templomainkról, pl. a siófoki „Makovec-temp- 
lomról” ? Hiszen a templomépítés, különösen a templombelső kialakítása elvi 
és gyakorlati kérdéseivel behatóan foglalkozott. M it tekintene giccsnek és 
mit előrem utatónak újabb egyházművészeti alkotásainkban? A fóti kán tor
képzést biztosan nagyra értékelné. Esetleg m egkérdezné ifjúságunkat: a g itár 
mellett m iért nem  szólal meg a furulya hangja is? Kitűnően érte tt a blokk-
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Révész István teológus 
társaival

flöte megszólaltatásához. Biztosan felcsillanna szeme teológusaink énekkará
nak szolgálata hallatán. Micsoda nívóemelkedés a Deák professzor által ve
zetett hajdani „missziós u tak ” alkalm ával zengett kedves, egyszerű, rom an
tikus énekekhez képest! Lehet, megkérdezné közbevetőleg: szoktatok-e m a
gatok között, szabad időtökben, csak úgy kedvtelésből népdalokat is éne
kelni? A zászlóavatások és egyéb társadalm i alkalm ak kissé felszínes „öku
menikus istentiszteletei” láttán  talán ráncolná homlokát. Az egyház első szá
zadainak istentiszteleti életével sokat foglalkozott. Innen és a  reformáció 
örökségéből táplálkozott ökumenizmusa. Valószínű megkérdezné: olvastátok-e 
„Üdvözlégy M ária” c., halálom után megjelent, 1943-ban írt tanulmányomat, 
m ert benne a M ária-tisztelet katolikus és protestáns sajátossága között ma is 
érvényesülő alapvető különbséggel foglalkozom.

Hiányzik körünkből jelenléte, teológiájának spiritualitása és spiritualitásá- 
nak teológiai meghatározottsága. Teológiai tanulm ányait a him nikus hangvé
tel s nem a száraz fogalmi fejtegetés jellemezte, oktató hanghordozás helyett 
inkább Isten nagyságos dolgainak hitvalló dicsérete. Tárgyilagos, természe
tes, nem magamutogató. „De profundis” — mélységes mélyből — ad vissz
hangot az evangélium jó hírére. Form ai és tarta lm i szempontból egyaránt 
hatottak rá a magyar reform átorok hitvalló imádságai és énekei, a dunántúli 
pietizmus, pl. az „Üj zengedező mennyei k a r” népies bensőségessége. Nem 
véletlen vonzódása Szabó József akkor még győri lelkészhez.

A még m a is feszegetett népi-urbánus ellentétet művinek, mesterségesnek 
találná. Lelkesedett a folklórért és a nyelvújítás korát megelőző szavak za- 
m atáért. Sokszor emlegette, hogy Beziben született, ahol édesapja lelkész 
volt, a hajdani gyepük vidékén. Tréfásan m agát besenyő ivadéknak tartotta. 
De csak tréfásan, hiszen névváltoztatása előtt édesapját Hafenschernek hív
ták. — A ném et tudományosság emlőit szívta. A szabatosságot, precizitást 
elsajátította tőlük. Az elvek, princípiumok m erev érvényesítésétől tartózko
dott. Nem vetette meg a cigányzenekarok által játszott népies műdalokat. 
Mégis szívesebben énekelte az „Ifjú Erdély” kiadásában m egjelent népdalo
kat és Kern Aurél „Dalos kertjének” régi dalait. A főváros ostrom a alatt ké
szült „Révész P ista” c. írásában, az 1946-os Harangszó N aptárban így emlék
szik vissza jó barátja — Koren Emil — egy Ungváron együtt töltött havas



SÓ BENCZÜR LÁSZLÓ: MA IS HIÁNYZIK

alkonyaira: „Kiálltál a Landa feletti dombtetőre. A távolba néztél. Zengett 
mélységesen szép hangod. A régi m agyar dallamok végighömpölyögtek a 
szunnyadó város fölött: Én Istenem rendelj szállást, M ert meguntam a buj- 
dosást..

Amikor behívták tábori lelkészi szolgálatra — ez is meglepő — nem  ta r
totta nyűgnek szolgálatát. Nem is ta rth a tta  annak, hiszen hamarosan a keleti 
frontra vezényelték. M ostanában került elő gondosan vezetett tábori naplója. 
Megrendítő olvasmány. Ism erte a hadsereg hangulatát. Nem volt kétsége a 
háború kimeneteléről. A nemzeti szocializmust különben is gyűlölte. Szá- 
molt-e azzal, hogy szovjet megszállás alá kerül országunk? Valószínűleg. Szo
ros barátság fűzte Dezséry Lászlóhoz, aki akkor egyetemi lelkész volt, s tudta, 
hogy Jaltában  megpecsételődött sorsunk. Szekfü Gyula professzor m ár jó 
előre igyekezett felkészíteni az egyetemi ifjúságot a várható eseményekre. 
Ehhez kérte  az egyetemi lelkészek segítségét is. Nem véletlenül jelentek meg 
ekkor Dezséry megfontoltan, mégis céltudatosan írt cikkei az Evangélikus 
Élet hasábjain „Kibontakozás felé” címmel. Miért kapo tt lóhátra Révész Ist
ván mégis, amikor az Alföldre vezényelték hadtestével s az ütközetre roha
mozó csapatot lekaszabolták az orosz gépfegyverek? Nyilván a közkatonák 
iránt tanúsított szolidaritása késztette erre és természetesen a rá sokszor jel
lemző vagányság is. Számolt közeli halálával. Laci báty ját lelkipásztori gond
jaim ra bizta. Könyvei felől úgy rendelkezett, hogy Dezséry Lászlóval osszuk 
meg egymás között.

A M agyar Vöröskereszt által 1944. novem ber 30-án kiállított irat szerint: 
„ . . .  a szovjet ellen vívott keresztes had járat alkalmával, hazája védelmében 
1944. október 21-én a Tiszavárkony—Tószeg-i harcokban hősi halált h a lt és 
baj társai a hősöket megillető kegyelettel a nagykőrösi hősi temetőben he
lyezték nyugalom ra.”

Hiányzik m a is közülünk. Csak sejtjük, de nem tudjuk, m it válaszolna kér
déseinkre. És mit válaszolnánk mi, ha ő kérdezne? Valószínűleg zavarba jön
nénk. Ki próbálta felkeresni síromat? — kérdezné. Én nem  próbáltam, pedig 
nagyon jó barátok voltunk. M iért nem próbáljátok kritikusan, de szeretettel 
és némi hálával értékelni másik jó barátom nak, Dezséry Lászlónak szerepét? 
Olvassátok-e tanulm ányaim at? Örülök, hogy festőállványom Szita Istvánhoz 
került, de összegyűjtöttétek-e, számbavettétek-e hagyatékom at? Többen ja 
vasolták, m iért nem sikerült eddig egy szerény kiállítást összehozni? M iért 
hiányzik ebből az írásból is gyülekezeteinkben és barátaim  tulajdonában fel
lelhető m unkáim  részletes felsorolása? Bizony e nehéz kérdések m iatt készült 
oly nehezen Révész Istvánról emlékező írásom.

Ki volt Révész István tulajdonképpen? Országos egyházi levéltárunkban 
elhelyezett személyi karto téka ennyit mond el róla: született Bezi-ben (Győr 
megye) 1915. április 3. A pja Révész Sándor ev. lelkész, anyja Laucsek M ar
git. ev. Érettségi vizsgát te tt a  budapesti ev. gimnáziumban 1933-ban jó ered
ménnyel. Teológiai tanulm ányait a M. kir. Erzsébet Tudományegyetem Hit- 
tudományi K arán végezte Sopronban 1933—37 között és Berlinben 1937—38 
között. Lelkésszé szentelte D. Raffay Sándor bányakerületi püspök 1937. jú 
nius 21-én, Budapesten. Segédlelkész Galgagyörk, Kőbánya, Gyula, Kelen
föld, Budapest-Fasor, B udavár gyülekezeteiben. 1943 szeptemberétől tábori 
lelkész. 1944 őszén a tiszai harcokban hősi halált halt.

A „Keresztyén Igazság” utolsó, m ár színes borítólap nélkül megjelent, 1944
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Nagytarcsai szárnyas oltár csukva A nyitott szárnyas oltárból a középső
Révész István munkája tábla Révész István munkája

novemberi példányának utolsó lapján, lent fekete keretben szerepel neve. Ezt 
írta  róla K arner Károly professzor, a folyóirat szerkesztője:

„Lapzártunkkor érkezett a fájdalm as hír, hogy Révész István tábori lel
kész, folyóiratunk szerkesztőbizottságának tagja, Tiszavárkonynál október 
20-án (sic!) délután hősi halált halt. Révész István Istentől nyert különleges 
tehetségével egyházunk egyik nagy ígérete volt. Nemcsak széles tudással is
m erte az egyházművészet gazdag területét, hanem értékes alkotásokkal maga 
is gyarapította. — Mélységes fájdalomm al búcsúzunk Révész Istvántól. Neki 
az élet nem  volt drága, csakhogy elvégezze futását örömmel és azt a szolgá
latot, amelyet vett az Űr Jézus Krisztustól. — Seregek Ura Istene! Állíts 
helyre minket! Világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk.”

Ki volt Révész István? Személyes emlékeim felidézésével és hagyatékának 
figyelembevételével megpróbálok három  jelző segítségével személyisége tit
kához közeledni. A jelzők filozófiai felhangját figyelmen kívül hagyom.

1. „Homo jaber” volt a szónak abban az egyszerű értelmében, hogy folyton 
fabrikált. A barackmagot m ár említettem. Az em berkéz m unkálta nemes 
ariyag szépsége gyönyörűséggel töltötte el. Amikor elkészült a kelenföldi gyü
lekezet általa tervezett ezüst úrvacsorakészlete, ezt írta : „Gyönyörű munka, 
valósággal érezni lehet benne, hogy a kéz m unkájának és az anyagnak is ön
álló művészi értéke lehet és nemcsak a formának. I tt  volt Berlinből profesz- 
szorom, Gerke, akit szintén elhoztam a tem plom unkba s m egm utattam  neki 
az úrvacsorái edényeket, hadd lássa, hogy nálunk is folyik a m unka.”

Érzéki örömöt jelentett számára a kézírás is. A m ikor jegyzeteimből készült 
egyik kollokviumára, hosszabb ideig az én betűim szerint form álta kézírását.
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Érzékenyen reagált m indenre és hallatlanul nyitott volt. Rudolf Koch művé
szetéhez elsősorban nem a szimbólumok kifejező ereje vonzotta, hanem  az a 
felismerés, hogy egy szabad kézzel meghúzott vonal, így a kézírás is, kép — 
művészi alkotás. E felismerés nyomán hagyott fel a szűrhímzést utánzó „ma
gyaros” motívumok festésével. Még ilyen modorban dekorálta a nevezetes 
„bagoly bullát” 1935-ben. A Teológus Ifjúsági Kör tréfás bagoly vizsgájára 
készítette. Közösen szerkesztett, latin és magyar szavakat keverő szövege így 
kezdődött: „Bulla atyakórum , ad bagolos netalán fe lveendos. . . ” ö t-h a t egy
máshoz ragasztott rajzlap tekercsére írta míves betűkkel a szöveget, és színes 
m ustrákkal ékesítette. (Vajon megőrizték-e?)

Játékos örömöt jelentett számára vonalat húzni ferdén metszett hegyű nád- 
tollal, vagy az ecsettel nem pepecselve tájképet kialakítani lazúros színekkel, 
kontúr nélküli foltokkal. A m unka játék volt számára, az impresszió érzék
letes vízióvá vált, amikor tá ja t festett. A sok közül ma m ár csak kettőt isme
rek. Az egyiket szüleimnek adta: utcarészlet a győri belvárosban. A másikat 
a külváros sivár házfalai között folyó Ikva-part mellett festette Sopronban. 
Dezséry Lászlónak ajándékozta. Berlini tanulm ányútjáról nyári szabadságra 
hazatérve, felkeresett 1938-ban Cegléden. Ekkor tervezte meg a „Gyermek 
vasárnapja” c. kétkötetes, északi gyermekprédikációk gyűjtem ényének fedő
lapjait, és volt ‘soproni professzorainak ex libris-eit. Könnyedebbek, játéko
sabbak Koch kissé merev és absztrakt szimbólumainál. Kétségtelenül hato t
tak rá  a csömöri templomban látott „ige-ábrázolások”. („Evangélikus tem p
lomok”, 450—452. o.) Ezeket G álát György ihletésére Ruzicskay György ké
szítette. Sajnos, a háború után tönkrem entek.

2. Aki egyszer kiránduláson vett részt Révész Istvánnal, megérti, m iért 
tartom  „homo ludens”-nek. Nagy mókam ester volt. 190 cm-re nőtt örök ka
masz. A tléta term et gyermeki lélekkel. A századunk végét jellemző infanti- 
lizmus azonban távol állt tőle, akárcsak a század eleji kiábrándultak komédiá- 
zása. Komolyan vette a játékot, m int a gyermekek. A kelenföldi evangélikus 
leánykor tagjai részére k irándulóruhát tervezett fehérpettyes piros anyagból 
és ugyanilyen vállra akasztható oldaltáskát linóleum vászonból. Bibliaóra 
előtt és u tán folyt a szabás-varrás. Nem tű rte  a hanyagságot. Többször is fel
bontatta a varrást, amíg olyan nem lett a darab, amilyennek lennie kellett.

Ha tüzetesebben és nem  csupán külső jelenségekre szorítkozva akarjuk 
„homo ludens” voltát jellemezni, mélyebbre kell hatolnunk. Teológus volt. 
Mélyen hívő lélek. Ez azt jelenti, hogy komolyan vette Istent és komolyan 
vette az életet is, de nem vette  túlságosan komolyan önmagát, kiváló képes
ségeit és fogyatékosságát sem. Nem hallgathatjuk el fogyatékosságait. Emlí
tettem  m ár hadaró beszédét. Em iatt önmagával kellett megküzdenie. Egy m á
sik fogyatékossága m iatt környezetével került olykor konfliktusba. Lobba
nékony, ingerlékeny ember volt. H am ar begerjedt. Könnyen lehetett ugratni. 
Önérzete eleinte tiltakozott az ellen, hogy „Lobó”-nak becéztük. Beleszeretett 
ugyanis a „Lobó, az em berlelkű ku tya” c. akkor játszott filmbe. Később bele
m ent a játékba s önként vállalta furcsa becenevét.

A komor komolyság távol állt tőle. Mindig kereste és m egtalálta a feloldó
dást. Az „örök harag” nem jellemezte. Egyszer a Teológus Otthon igazgató
jával, Deák professzorral kerü lt komoly konfliktusba. A professzor végiglá
togatta a szobákat. Ellenőrizte még a szekrényekben ta rto tt rendet is. Révész 
István nem volt hajlandó kinyitn i szekrényét. Illetéktelen beavatkozásnak te 
kintette. Olyan szenvedélyes szóváltás tám adt kettőjük között, hogy m ind-
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ketten sírva fakadtak. Mégse fu to tt ki egyikük se sértődötten a szobából, be
csapva maga mögött az ajtót. Végül egymás mellé ültek az ágy szélére és 
együtt kértek bocsánatot Istentől, am iért ennyire m egsértették egymást. — 
Érdemes ilyen háttérrel elolvasni Révésznek az imádkozó Máriáról ír t tanul
mányát. „Magasztalja lelkem az U ra t . . . ” A protestáns ember az Ür angya
lával együtt nem  erényei m iatt üdvözli M áriát, hanem azért, mert „a nyomo
ru ltaka t megmentő Istenbe vetett hitnek és a Krisztusban való jó rem ény
ségnek, a Krisztus-várásnak példája”. Nem az ég királynője, hanem az Ür 
egyszerű szolgálóleánya. Amit Isten tesz, az teremtés a szó szoros értelm é
ben. Az em ber alkotása — a művészé és a teológusé is — csak játék  hozzá 
viszonyítva. Ilyen értelem ben is „homo ludens” Révész István.

3. A „homo theologus” többek között olyan ember, aki kész tanulni és ta
nítani. Ilyen volt Révész István is. Berlini tanulm ányútja idején, G erke pro
fesszornál, az ókori keresztény művészet tanulm ányozásával foglalkozott. Ta
nulmány út járói írásban számolt be püspökének, R affay Sándornak. A püs
pöki hivatal iktatókönyve jelzi is beszámolójának leadását. A levéltári akták 
között helyette csak egy feljegyzés található: az ira to t a püspök ú r magához 
vette. Talán egyszer előkerül. így az egyházművészettel kapcsolatos teológiai 
alapfelfogását csak a „Keresztyén Igazságában, az „Evangélikus É let”-ben és 
m indenekelőtt az „Evangélikus Templom” c., 1944-ben megjelent gazdag ta r
talmú album ban található írásaiból ism erhetjük meg. Ez utóbbiban olvashat
juk a templom belső teréről írott 87 oldalas és a templomi param entum okról 
írott 25 oldalas tanulm ányát. Ha életben m arad, m indkettőt doktori disszer
tációul fogadták volna el.

Később állami ösztöndijat kapott Pannónia őskeresztény m űvészeti emlé
keinek kutatásához. Ezekről sincs tőle származó feljegyzés. Hagyatékából vi
szont hozzám kerültek Németországban és idehaza készített különböző felvé
telei régi templomokról, oltárokról és keresztelő medencékről. Egészen más 
tém ákat dolgoz fel fényképalbuma. Nagyított képei arról tanúskodnak, hogy 
a fotózásnak is művésze volt.

Az egyházművészetet a gyülekezeti istentiszteleti élet — a liturgia —- függ
vényének tekinti. Tehát nem öncélúan szolgálja a szépet. Szolgál, nem pro
pagál és nem dekorál csupán. Szerepe szerény, m ert képtelen láthatóvá tenni 
az igét. Példázza, szolgálja csupán. Szerepének éppen ez a szerénysége bizto
sítja szabadságát. Az őskereszténység és a reformáció templomainak tanul
mányozása során az a meggyőződés alakul ki benne, hogy a keresztény temp
lom lényegét nem külső megjelenési formája, hanem  belső tere  határozza 
meg. A templom mindig olyan, amilyen a benne lüktető, esetleg torzuló, vagy 
éppen pangó istentiszteleti élet.

Legnagyobb tanulm ányában hatalm as történelmi anyagot dolgoz fel. Szem
pontjai határozottak, de nem merevek. Szerkezete áttekinthetően tagolt, stí
lusa élvezetes. Tanulm ánya lényegét egy az Evangélikus Életben közölt in
terjú ja segítségével foglalhatjuk össze. Az in terjú t Dezséry László készítette 
vele 1941-ben „Az egyházművészet m űhelye” címen, amikor képzőművészeti 
főiskolai hallgatók társaságában kereste fel otthonában. Többek között ezt 
mondta: „Az egyházművészet csak akkor érdem li meg az egyházművészet 
nevet, ha valóban az egyház céljait szolgálja. Ez nem más, m in t az ige és a 
szentségek szolgálata. Az egyházművészet lényegében a templom művészete. 
Ez abból is látszik, hogy az ősegyház művészete nagyszerű harm óniában van 
az ősegyház liturgikus, istentiszteleti életével, s a legújabb egyházművészeti
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Fent: keresztény jelkép — Kovács Sándor ex librise 
Lent: Deák János és Karner Károly ex librise 
Révész István munkái
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Fent: Sólyom Jenő ex librisei
Lent: Podmaniczky Pál és Jánossy Lajos ex librisei 
Révész István munkái
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Fent: Wolf (Ordass) Lajos ex librise
Lent: keresztény jelkép — Benczúr László ex librise Révész István munkái
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mozgalmak is a legújabbkori liturgikus mozgalmakból nőttek ki [. . .] A temp
lom nem  az építőművész stílusa, vagy díszítőkedvének tárgya, hanem a litu r
gikus célok szolgáló eszköze kell legyen. A templom berendezése is erre a 
célra megfelelő [ ...]  A templom gyújtópontja az egymással szerves összefüg
gésben lévő oltár és szószék. A templom beosztása pedig erre  vonatkoztatva 
alkotandó meg . . .” Komolyan veszi a reformáció által hangoztatott elvet: a 
hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Ezért mondja: „Az isten- 
tisztelet elsősorban akusztikus élmény és tapasztalat. Ezzel az alapvető kér
déssel együtt a templom vagy az egyházművészet minden részletkérdése is 
felvetődik.”

Figyelemreméltó tanulm ányt ír maga is az 1941-es budapesti egyházmüvé- 
szeti kiállítás kapcsán ugyancsak az Evangélikus Életben. Világosan, közért
hetően fejti ki teológiai meggyőződését. Milyen telitalálat, am it Molnár C. 
Pálról ír: benne „azt a művésztípust kell felismernünk, akit a mai egyház 
m agára hagyott, hogy ő azután a régi egyházművészetből m erítse ere jé t”. 
Aba Novák „Jézus szent szíve” c. monumentális freskóvázlatával kapcsolat
ban óvja az egyházművészetet, nehogy az egyházi propaganda eszközévé vál
jék. „A propagandának mai világában ez a művészet hatásos — írja —, de 
hallgat a jövőről.” Kiemeli Gádor István kerámiáit, Pekáry goblenjeit, Ar- 
kayné Sztehló Lili üvegfestményeit, Okrutzky Erzsébet oltári edényeit, „mert 
nem halmozza el a kelyheket felesleges díszekkel”. Örömmel említi meg, 
hogy nem véletlenül „két protestáns művész, Deéd (Dex) Ferenc festett fe
születén, oltárképein és kis házi feszületéin, Borbereky Kovács Zoltán Ma
gyar Golgotáján érezhetjük meg azt az elemi erőt, amely a régiek alkotását 
annyira jellemzi. Nem a privát ember alkalmi vallásos beállítottságának a 
lárvái ezek a munkák, hanem az ősi hagyományokban gyökerezett mai él
m ényt ontják m agukból.” Alapvető m egállapítása: „Ezen a kiállításon újra 
azt kellett m egállapítanunk — és ez ne tűnjék fel kegyeskedőnek vagy vas
kalaposnak —, hogy az egyházi művészet jövője ma sem függ mástól, mint 
a Krisztusba ve te tt személyes hittől.”

A teológus Révész Istvánnak három jellemző, ma is elgondolkoztató voná
sára szeretném még felhívni a figyelmet.

a) Tartózkodik a túlzásoktól. Az ige teológusa. Az egyházművészet felada
tát mégsem az igehirdetésben látja. Az istendicséret egyik lehetséges formája. 
Ezért nem találkozunk nála ilyen megfogalmazásokkal: „a templomtorony 
igehirdetése”, „mit prédikálnak a param entum ok, az oltári gyertyák” stb. 
Ezek a megfogalmazások szerinte inkább a poézis, m int a teológia területé
ről származnak.

b) Józansága óv a kritikátlan álmélkodástól (pl. a gótikával kapcsolatban) 
és a rigorózus ítélkezéstől (pl. az ún. „szószék-oltárok” védelmében). A góti
káról többek között ezt írja: „A dómot csend tölti be. Még a mise se zavarja 
a magános imádkozót.” „A szemre ta rt igényt. A szem élménye pedig való
ban ősi időktől fogva alapja minden misztikának, legyen az pogány vagy Jé
zus-misztika.” — Védelmébe veszi a „szószék-oltárokat”. A hazai templom- 
építés virágkorában, a 18. században és a 19. század elején legtöbb templo
m unkban egybeszerkesztették az o ltárt és a szószéket. „Nem a racionalizmus 
találm ánya ez” — írja  a templom belső teréről írt nagy tanulm ányában (264. 
o.). „Ne lássunk a szószék-oltárban alárendeltséget. A központosítás szándé
kát becsüljük meg benne, s ezt a reformáció különös hitvallásának tartsuk, 
bármilyen jobb megoldást is találjunk ma helyette.
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c) Világosan különböztet vallásos művészet és keresztény egyházi m űvé
szet között. A vallásos művészet nézete szerint az „önmegváltás illúziójának 
élm ényét” kínálja. Jelentkezését m ár a gótikában és a rk. barokk művészet
ben is kim utatja. A 19. századot „a m agára m aradt vallásos művészek korá
nak” tekinti. Az egyház „m ár nagyon fárad t volt és nem tudott erőt adni 
ezeknek a tehetségeknek”. Az em ber természetes áhítatának és miszticizmu
sának hangot adó művészek „bármely egyház számára gátlás nélkül dolgoz
hattak .” Később „az egyház hallgatása m iatt a vallásos művészetre rávetette 
m agát az üzlet és ezt azután olcsó portékáival ízléstelenségbe fullasztotta”. — 
Posztmodern korunkban, amikor az irracionális, a mágikus, az arhaikus, sőt 
sokszor tudatosan a pogány nézetek „spiritualitás” címen szivárognak be a 
köztudatba, érdemes Révész Istvánnak nem szűkkeblűén kezelt, mégis hatá
rozott disztinkcióját figyelembe venni.

Van Révész Istvánnak egy számunkra eddig ism eretlen arca: a tábori lel
készé. M ostanában előkerült, 1944. március 29. és augusztus 31. között kéz
írással vezetett 38 oldalas lelkészi naplója arról tanúskodik, hogy az ukrajnai 
harcok és a visszavonulás viszontagságai között is megőrizte rendszerető ak
tivitását, csüggedteket erősítő derűjét és lelkipásztori szolgálatát hatékonnyá 
tevő hitét. A „Lelkészi napló”-hoz csatlakozó „Ügyködési napló” a végzett 
szolgálatok helyét, idejét, igehirdetésének alapigéjét és a résztvevők számát 
közli. Minden alkalm at megragad, hogy a legénységgel kapcsolatban m arad
jon. Tiszttársai közül is azokhoz vonzódik, akik ilyenek. „Tóth Ferenc had
nagy hívő ember, ö  kísért körül az egész zászlóalj körletében. Katonái sze
retik. Éjjel a sáncokban, nappal az erdei szakaszoknál vezeti a m unkát” (So- 
kolov-Uniz 1944. IV. 22—30.). „A visszavonulásnál példás fegyelmet tanúsí
to tt a 20. hadoszlop, s ez Karácsony Dezső főhadnagy érdeme. Oszlopa élén 
láttam  többször és az egész u ta t majdnem gyalog te tte  meg” (Felsőbísztráról 
Alsóbisztrára júl. 31. 12 órától 20 óráig).

Naplója tömör, szabatosan fogalmazott. Hű tükre a háború szörnyűségének 
és a maga helytállásának. Kézírása jól olvasható, egyenletes, önfegyelem ről 
tanúskodik stílusa is. 1944 tavaszán küldik ki a frontra. Egerben nem tud  fel
szerelni magas term ete m iatt. Vissza kellett térnie Budapestre. Felhasználta 
ezt az alkalmat, hogy búcsút vegyen az angyalföldi gyülekezettől, ahol több 
m int egy évig szolgált. Régi m agyar istenes költők énekeit ism ertette és éne
kelte. Kinn a fronton is gyakran beszélt azokról, akik háborúk által gyakran 
sebzett népünk életében tarto tták  a lelket. Furu lyáját is magával vitte.

M iként látja szolgálatát? „A tábori lelkészi szolgálat lelkipásztorkodás. P ré
dikációnk igehirdetés, és semmiképpen sem hadicéloknak megfelelő s azok
tól függő, eszközi jelentőségű beszéd.” „Naponként úton vagyok.” „Terme
temhez illő hátaslovat néztem, azonban eredm énytelenül.”

Egy pillanatkép: „Ürvacsorai istentiszteletet tartottam . Német segélyhe
lyen Éva Istvánnak adtam  úrvacsorát. Délután a görögkatolikus lelkésznél 
az ukrán ifjúság énekét hallgattam , istentiszteletükön is résztvettem .” Ta
nulja a lengyel és ukrán  nyelvet.

Véleménye a háborúról: „Ahogy beszélgetek a honvédekkel, érzem, hogy 
ez a harc nincs megokolva lelkűkben.” „Ez az egész háborúság Istennek nagy 
próbája, s igyekszem az t m entesen az általános politikai szemlélettől lehető
ségeiben és eredményeiben felm érni.” „A négy őselemhez hozzácsatolnak 
egyet, ennek neve: sár . . . Autóink beleragadnak . . . ”

A későbbi, a Tisza m enti harcok idejéből nem m aradtak tőle feljegyzések.
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Mindig á t tudta érezni kora emberiségének nyögését és sóhajtozását, s igye
kezett azzal a tudattal élni, hogy „a terem tett világ sóvárogva várja az Isten 
fiainak m egjelenését”.

Befejezésül ismét Koren Emil m ár em lített prózában írt elégiájából idézek: 
„Ceruzával jártak  gondolataid és érzéseid is. Művész lelked képekben látott 
m indent. így szívtad magadba ezt a világot.” Sűrűn hullotok m ost is hópely- 
hek. Fedjétdk be emlékét és domborodó katonasírját melegen. Szeretett tite
ket nagyon.”

Révész Is tván  tábori naplójából
Potok Z lotytól—Jasliwiceig (44. VI. 8—31.) és Korpiecig m eglátogattam a hon
véd alakulatokat s 29 alkalommal végeztem istentiszteletet ill. erkölcsi okta
tást és ellenőrzést. Naponként úton vagyok s szállásom naponként változó. 
Sajnos járm űvem  nincsen. — Amilyen kemény m unkát je len tett a felvonu
lás,' olyan kemény m unkát igényel a fedezékek, a lövegállások, futóárkok 
ásása.'A z ellátás minősége nincs arányban a végzett teljesítménnyel, amely 
elsőrangú. Sokfelé hallani panaszt s méltán. M agunk is a legénységi kony
háról kapjuk ételünket, s ezek a panaszok nem lepnek meg minket. így 
kényszerül legénységünk arra, hogy segítsen m agán élelmességgel, s ha na
gyobb m éretű  „zabrálásról” nem is hallani, ez a megengedett eljárás feltét
lenül honvédségünk és honvédeink erkölcsi érzékének tompulásához s elfa
julásához vezet. Sokan megengedhetőnek m ondják a „rekvirálást”, hatását 
azonban nem ismerik. Pedig hatása messze a békébe nyúlóan is érvénye
sül. Kellő szigorúság, önbírálat, erkölcsi fék s Isten m egalkuvást nem tűrő  
törvénye nélkül az egész ember „éhező vaddá” válhatik, sóvárságának semmi 
ú tjá t nem  állhatja. Sajnos honvédeink a ném et szövetséges katonák részé
ről sem látják az önfegyelmet. Beremiany rk. tem plom át a m agyar katonák 
szem eláttára fosztogatták. Jó próba a háború: a hitnek valóságos próbája.

A harci kedv semmivel sem jobb, m int induláskor. Többször találkozom 
ezzel a kérdéssel: „Miért vagyunk i t t . . .? ” Ennek a benső bizonytalanságnak 
eredm ényei felm érhetetlenek lehetnek.

Istentiszteleteinken azokat a bibliai textusokat olvasom fel, amelyek Isten 
népének háborúiról szólnak. Bemutatom az Isten választott népének sorsán 
Isten különös m unkáját. Isten az ő népét nem különböztette meg a többitől, 
a világtól, s nem kivételezett vele. Ugyanúgy szenved, háborúskodik, éhezik, 
szomjuhozik és pusztul, m int a többi nép. Egyetlen különbség Istennek népe 
vagy az egyház, a keresztyénség és a világ között, hogy az Isten igéje az övé, 
és a szenvedéshez, háborús próbákhoz néki Istennek kegyelme is megadatik. 
Sokolow 44. VII. 13. — A hadisírokat nyilvántartó  tiszti gyűlés alkalmával be
osztott lelkészeimmel m unkánkra, feladatainkra vonatkozó megbeszélést ta r
tottunk. M indnyájan lelkesedésről te ttek  tanúságot. Sajnos nem minden elöl
járó becsüli meg m unkájukat. A lelkészektől általában nem hivatásszerű tel
jesítm ényeket várnak. Az igehirdetéstől meg éppen nem. Ennek ellenére mi 
m egm aradunk ama meggyőződésünkben, hogy a tábori lelkészi szolgálat 
„lelkipásztorkodás”. Módszerei nem különbözhetnek az ún. polgári lelkészi 
m unkáétól. Természetesen a front szabadabb élete s a fegyveres élet más
féle em bert terem t, ennek ellenére ugyanannak az igének és igehirdetésnek 
cs lelkésznek kell közöttük munkálkodnia. Prédikációnk =  igehirdetés, és 
semmi esetre sem a hadicéloknak megfelelő s azoktól függő eszközi jelen
tőségű beszéd.
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A barcasági tíz csángó egyházközség története

Erdélyben az idők folyamán három nemzet — a magyar, a Székely és a szász1 
— élt együtt politikai egyenrangúságban. A protestantizm us terjedésével e 
három nemzet négy vallásba csoportosult,1 2 s e négy vallás egyenjogúságát 
nemcsak a törvényben m ondták ki, hanem egyenesen az állam alkotm ányá
nak alapfeltételévé vált. Ha csak vallási kérdésekről volt szó, két felekezet 
mindig a kizárólagosság álláspontjára helyezkedett, de a protestantizmus so
hasem ju to tt ellentétbe a hazafisággal. Mindig több volt benne a hazaszere
tet, a nemzeti ügy irán t való lelkesedés, m int a más vallásúak iránti gyűlöl
ködés.

Mivel a Barcaságon ez a vallás hódított, most csak az ágostai hitvallású 
evangélikus egyházat emelem ki. Az evangélikus vallás, a barcasági csángó 
falvak lakóit kivéve, kizárólag a német ajkú szász nemzetiségre szorítkozik. 
A városi élet szervezésén, az ipar és a kereskedelem fejlesztésén túl e nem
zetségnek alig van szerepe a m agyar nemzeti művelődés történetében.

A ném et lakta területek közvetlen m agyar szomszédai is követték Luther 
tanításait. Ma 32 evangélikus gyülekezet van Romániában, 30—32 000 lelket 
számlálva. A legnagyobb evangélikus tömbnek számít a brassai és a barca
sági tíz csángó egyházközség.

A Barcaság m agyar lakói eredetileg (feltételezhetően) székelyek voltak, 
akiknek hivatásuk a Barcaság négy szorosának őrizete volt. II. Géza király 
idejében bevándorolnak az első szászok, amely csak egy 1224-ből származó 
okiratból, az Andreanum ból derül ki. Az Andreanum, II. András királytól 
származó privilégium, a szász népnek igazi aranybullája. András király meg
erősíti őket korábbi jogaikban. Két legfontosabb intézkedése: az egyházi és 
világi tisztviselők szabad választása, és az egyházi és világi ügyekben való 
saját bíráskodás. Ez a nép egyéni jellemvonásainak megőrzésére, szabad ki
fejtésére, az egész népnek egy politikai nemzetté alakulására, és mint ilyen
nek politikai és társadalm i nagy súlyára szilárd alapokat rakott le. A lelké
szeknek fizetett tized pedig, mely ezen szabadalomlevélnek nem utolsó fon
tosságú engedménye, a közművelődési viszonyok nagyfokú fejlődését vonta 
maga után. A két szabadalom mentessé tette a népet a klérus nyomásától és

1 A románságnak nem volt külön nemzeti joga.
2 A görög-keleti és a görög-katolikus egyházaknak külön helyzetük volt, a refor- 

málási kísérletek ellenére is.
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nagyobb szabadságot biztosított neki egyházi téren is, m int amilyennel a m a
gyarok vagy a székelyek bírtak. És e szabadság mellett, ugyancsak az And- 
reanum alapján, községeikben és városaikban polgári társadalm i élet fejlő
dött ki, illetve kifejlődött az a polgári középosztály, melynek társadalmi 
irányzatával a protestantizmus vallásos elvei is olyan nagy m értékben meg
egyeztek, a társadalom ra ható tényezői pedig egyenesen annak továbbvite
lére m unkáltak.

Luther tételei és könyvei azonnal eljutottak a német területekre. Először 
Nagyszebenben tanítottak Luther értelmében, majd 1522-ben m egjelentek az 
első szász diákok W ittenbergben. 1542-ben Johannes Honterus teljesen ke
resztülvitte a Barcaság reformációját.

A Barcaság csángómagyar lakói ebben az időben m ár minden jogától meg
fosztott nép; a korábbi adóbeszedőkből adófizetők lettek. A csángó községek 
Brassó zálogát képezték és e tény fokról fokra jobbágyi sorba süllyesztette 
az önálló csángó községek szabad népét.

így a reformáció, az evangélikus hit elfogadása ugyanolyan gyorsan és 
megrázkódtatás nélkül m ent végbe, m int maguknál a szászoknál.

A reformáció tulajdonképpen áldás volt a csángók számára, hiszen a do- 
mokosrendi szerzetesek elhanyagolták lelkigondozásukat, misét csak nagy r it
kán hallhattak; így az akkori vallás inkább babonaságból állott. Az evangé
lium tiszta tanai m érhetetlen vigasztalást nyújtottak az elgyötört népnek, és 
nemsokára m egjelent az első iskola.

Némely hírforrás szerint, nem sokkal a lutheri elvek felvétele után, a csángó 
nép a helvét hitvalláshoz csatlakozott, s az erdélyi kálvinista püspökséghez 
tartozott, de a XVII. század végén Brassó nyomására ismét az ágostai evan
gélikus hitvallást fogadták el, bár istentiszteleti rendjük némileg eltér a szá
szokétól.

Abban az időben a Brassó megyei m agyar anyanyelvű evangélikusok csak 
kötelességeket ismertek, jogok nélkül. Lelkészeiket, akik egyébként a lelkész 
nevet sem használhatták, hanem őket a brassói szász pap káplánjainak te 
kintették, a városi tanács nevezte ki, helyezte át, vagy csapta el kénye-kedve 
szerint. Ezért egyes egyházközségekben néha esztendőről esztendőre változ
tak a lelkészek. Nemegyszer m agyarul nem is tudó lelkészek kerültek az egy
házközségekbe. Pl. Barcaújfalunak 1788-ig alig volt egy-két m agyar lelkésze, 
és hasonló példákkal más egyházközségek is szolgálnak. Egy T artler nevű 
egykorú krónikás szerint az indító ok az összlakosság elnémetesítése volt.

1758-ban külön rendeletek erősítették meg a m agyar lelkészek, gocsmánok 
és harangozok alárendeltségét a szász inspektorral és patrónussal szemben. 
A megbízatások időtartam át egy későbbi rendeletben határozták meg: ..vala
meddig a patrónusnak és inspektornak tetszenek, addig h ivata lokban  m a
radjanak.”

Bár a jobbágysági viszony 1848 után megszűnt, az egyházi viszonyokban 
semmi sem változott; sőt oda jutottak, hogy anyakönyveiket is ném etül ve
zették, holott azokat azelőtt m agyarul vezethették. Ez a tény lassan az elsza
kadási mozgalmat készítette elő.

Egy senioralis lelkésztestület létezett már, mely védelmezni kívánta a nép 
és a maguk érdekeit a mostohának érzett egyházi korm ányzattal szemben. 
1842. január 7-én m egalapították „Az ágostai vallástételt követő barczai m a
gyar papság társaságát”, azzal, hogy tagjai „vallási, erkölcsi, egyházi és ne
velési tárgyakról beszélhessenek, a gyülekezetek vallási és erkölcsi javairól
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tanácskozzanak, iskolákról, tanm ódról értekezzenek és a magyar irodalmi vi
lággal ismerkedjenek, s ennek elérésére könyveket, folyóiratokat és lapókat 
hozassanak”. Az Erdélyi Híradóban panaszaikat is ism ertették, ezért igen eré
lyes rendreutasításban részesültek s minden gyülekezéstől eltiltották őket. 
Elkeseredetten, de nem  kedveszegetten, 1844-ben, helyzetüket feltárva, pa
nasszal fordultak az Erdélyi Guberniumhoz, és kérték  a kiválás és egy önálló 
egyházmegye alakításának engedélyezését. A kormányzó tanács a kérést nem 
teljesítette ugyan, de panaszjogot biztosított a barcasági m agyar evangélikus 
lelkészeknek. Ennek alapján éltek is vele, de sem az esperesség m egalakulá
sát, sem a szász papokkal való egyenjogúságot nem érték  el ezúttal sem.

De a kitartás, a hosszú küzdelem mégis meghozta a maga gyümölcsét. Az 
1860-ban, ifj. Köpe János és K. M olnár Viktor által készített mem orandum  
hatására a csángó lelkészeket is felvették a kapituláris lelkészek sorába, és 
két képviselőjük az egyházi korm ányzatba is bekerült. Mindez ta rto tt tíz 
évig. Azután se egyházi, se világi tisztségre nem választottak m agyar anya
nyelvűt. Jogaikban megtépázva, elégedetlenségüknek hangot adva, m egpró
báltak egy magyar esperességet alakítani, de a szászok ebbe sem egyeztek 
bele. Ekkor m ár a kultuszminiszterhez fordultak, s hiteles adat szerint, ez 
17-szer szólította fel a szebeni szuperintendenst a m agyar papok jogainak 
visszaállítására, de minden eredmény nélkül. A kiküldött miniszteri biztos 
sem já rt több sikerrel. Így a magyar egyházközségek számára csak az elsza
kadás m aradt. Nemzeti érdekkel telítve m egpróbáltak létrehozni egy ág. hitv. 
ev. esperességet az erdélyi reform átus püspökség alatt. Ha sikerül, ez lett 
volna a kapocs, amely e maroknyi elszigetelt népet a többi erdélyi m agyar
sághoz fűzi. De ennek beteljesülését megakadályozta K. Molnár Viktor ha
lála 1882-ben.

Számos nehézséggel az esperesség mégis létrejött. 1886. május 15-én a ti
szai egyházkerület részévé vált, s ezzel megszakítottak minden összeköttetést 
a szász országos egyházzal. 1886 novemberétől megkezdődött a magyarhoni 
egyház törvényeinek átvétele. Az 1887. október 17-én vett rendelet szerint a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter is jóváhagyta a brassói magyar egyház
megye megalakulását.

A nagy küzdelem ezzel befejeződött, de 30 évi viszonylagos nyugalom után 
nemcsak az egyházmegye, hanem a magyarság helyzete is válságba került.

Az első világháború után, a trianoni békeszerződéssel a magyarság és a 
brassói egyházmegye sorsa tulajdonképpen ugyanoda kanyarodik vissza, 
ahonnan elindult. Mivel a szászok Romániához csatlakoztak, megszűnt a m a
gyar önállóság. A m agyaroknak viszont még nem kellett katonai szolgálatot 
teljesíteniük, hisz a románok sem akartak  a békeszerződés előtt magyarokat 
mozgósítani. Lassan alakul a kisebbség érdekközössége, tömörülése.

Az országhatárok változásával a brassói egyházmegye is kiszakadt a tiszai 
egyházkerületből. Ezért Kirchknopf Gusztáv, kolozsvári lelkész tárgyal a 
nagyszebeni püspökkel. Javasolja egy m agyar egyházmegye szervezését a 
szász egyházon belül, az anyanyelv függetlenségének biztosítása szempontjá
ból is, de a szász püspök elképzelhetetlennek ta rtja  a csángók visszafogadá
sát.

A kolozsvári és aradi szervezkedések nyomán, 1920. április 11-én Aradon 
kimondták az Erdélyi-Bánáti ág. hitv. ev. Egyházkerület megalakulását, 
melynek székhelye Kolozsvár és változatlanul a m agyarhoni egyházegyetem 
ötödik szerves része. . . . . . .  . ..
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A gyülekezeti tilalm at feloldva, a román hatóságok jóváhagyásával, 1921- 
ben Kolozsváron összejött az alakuló és alkotmányozó egyházi gyűlés, m ely
nek nevezetessége, hogy nemcsak m agyar gyülekezetekből áll. Csatlakozott 
az aradi esperesség területén élő öt szlovák gyülekezet és a bánáti esperesség 
több sváb gyülekezete is.

Az em lített két esperességen kívül lé tre jö tt még az ötvárosi és a Brassó 
megyei, Szórády Lajos főesperessel és dr. Papp Endre felügyelővel.

Az egyházi gyűlésnek 28 szavazattal és 23 tanácskozási joggal bíró tagja 
van. „Kimondta az önálló egyház alakulását, követelte a vallásszabadság el
ismerését, elismerte a román király és utódai legfőbb felügyeleti jogát, de
m okratikus zsinat-presbiteri, az egyházközösségben gyökerező önkormányza
tot valósított meg.” (Idézet a jegyzőkönyvből.) Más egyházakkal szemben az 
egyenlőség és viszonosság elveihez ragaszkodnak.

Hosszabb előkészület és várakozás után 1926-ban hatósági beleegyezéssel 
m egalakult presbiteri alapon a  szuperintendencia.

Az 1948-ban kiadott alkotmány m eghozta végre az annyira óhajtott, álla
milag elism ert felekezetek közé tartozást. Ekkor négy esperességből, 30 m a
gyar, 5 szlovák és egy román gyülekezetből, m integy 32 000 lélekből állt.

A tíz csángó falu evangélikusai tizenegy egyházközségbe tartoznak a bras
sói esperesség fennhatósága alatt. (Az esperességek száma azóta kettőre csök
kent.)

Bácsfalu

Csángó népe 1808-ig a csernátíalusi egyházhoz tartozott s annak fenntartásá
hoz já ru lt hozzá. Az ez időre vonatkozó feljegyzések az 1848-as szabadság- 
harcban elpusztultak.

Temploma 1811-ben épült, iskolája 1862-ben.
1808-tól (a neveket most nem sorolom fel) 12 lelkész szolgált a gyülekezet

ben. Lelkésze ma Veres Károly.
Az 1986-os adatok szerint lélekszáma 1040.

Türkös

A viszonylag új egyházközség temploma 1865-ben épült és 1885-ben lett fel
szentelve. Ma lelkésze Domokos Jenő és 1115 lelket számlál.

Csernátfalu

Az egyházközség keletkezésére vonatkozólag nincsenek közelebbi adataink, 
azt azonban biztosan tudjuk, hogy 1472-ben m ár szerepelt Szent Mihály ek
lézsia néven és a brassói domokosrendű szerzetesek dékánságához tartozott. 
Ebben az időben Bácsfalu, Türkös, Nagyfalu (Hosszúfalu), Tatrang, Zajzon és 
Pürkerec leányegyházai voltak.

A templom a reformáció előtti kápolna anyagának felhasználásával épült 
az 1777—78-as években. Az egyházközség népiskolája m ár a legrégibb idők
ben is o tt állott a templom mellett. A jelenlegi iskola 1865-ben épült.

1620-tól 20 lelkészt jegyzett fel az egyházi krónika. Ma szolgáló lelkésze 
Török László.

Lélekszáma 1756.
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Hosszúfalu- Alszeg

A z  egyházközség 1550 táján  önállósult, addig Csem átfaluhoz tartozott. Erre 
vonatkozó adatok hiányoznak a levéltárból.

A templom jelenlegi form áját 1866-ban nyerte el.
Lelkésze Daragus Endre, lélekszáma 1419.

Hosszúfalu-Fűr észmező

A  lélekszám növekedésének következtében alakult az egyházközség 1887-ben. 
Az alszegi gyülekezet leány egyháza.

1860-ban épült fel iskolája, melyet istentiszteleti célokra is használtak. 
1857-től „felszegi m este rek én t tarto tt istentiszteletet a tanító, összesen 18 

lelkész szolgált a gyülekezetben.
Temploma 1895—99 között épült.
Szolgáló lelkésze Kovács László, lélekszáma 983.

Zajzon

1445-ig Csernátíalu leányegyházaként szerepel, m ajd Pürkerec leányegyháza 
lesz négy évszázadon át.

Az 1600-as évek elején megépül az első kápolna, m ajd 1759-ben egy kis 
templom, m ajd 1799-ben a m ai templom. Az 1700-ban épült parókiát isko
lává alakították, ez volt 1872-ig a felekezeti iskolájuk.

1818-tól 13 lelkészt ta rto ttak  nyilván, ma Rab Gyula szolgál és lélekszáma 
838.

Pürkerec

1444-ben épült egy kápolna Mária-Magdolna tiszteletére, és 1445-ben önálló 
egyházközséget létesítettek. Mai temploma 1883-ban épült.

1631-től 27 lelkész szolgált a gyülekezetben, m a pedig Mátyás Lajos. 
Lélekszáma 1886-ban 1716 volt, ma m ár 715-re apadt.

Tatrang

1427-ben m ár a Szent Mihály eklézsia leányegyháza, önálló  egyházzá 1686- 
ban alakul.

Hívei sokáig Pürkerecre já rtak  templomba. 1513-ban Szűz Mária tisztele
tére kápolnát emeltek, 1759-61-ben épült a templom, mely az 1802-es föld
rengés által életveszélyes le tt és 1816—1821 között felépült a mai templom. 

1686-tól 21 lelkész, ma A ntal László szolgál a gyülekezetben.
Lélekszáma 1600 körül van.

Apáca

A z  egyházközségre vonatkozó adatok az 1794-es tűzvész alkalmával elvesz
tek. Az egyházközség kb. 1400 körül létesült, a templom 1428—30-ban épül
hetett.

Üj templomát 1806-ban szentelték fel.
1775-től tíz lelkész, 1987-től pedig Rudolf Ede végzi a gyülekezett munkát. 
Lélekszáma 1569.
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Krizba

A krizbai önálló egyházközség 1427 körül alakult, de pontos feljegyzések csak 
az 1700-as évekből m aradtak fenn róla. 1750-ben 707 lelket szám lált és isme
retlen időben épült, zsindellyel fedett öreg tem plom a az 1758-as egyházláto
gatási jegyzőkönyv szerint nagyon rossz állapotban volt. A templom mellett 
evangélikus iskola állott.

A szabadságharc keserveit egy új templom építésével igyekeztek feledni, 
melyet 1854-ben szenteltek fel.

Első lelkésze 1641—1665 között végezte egyházi szolgálatait, azóta 9 lelkész 
teljesítette kötelességét. Ma Szász Etelka hirdeti Isten igéjét.

Lélekszáma 1886-ban 1365 volt, m a 568.

Barcaújfalu

A barcaújfalusi evangélikus magyar egyház a legrégibb eklézsiák közé tarto
zik, 1400 körül keletkezett, a brassói szász egyház leányegyháza lett, s lelké
szei m int a brassói főpap káplánjai szerepeltek.

Á lelkészek nevei 1633-tól m aradtak fent, szám szerint 26.
Népiskolája létezett, de keletkezésének időpontját nem tudjuk. Űj épülete 

1847-ből származik.
Lelkésze Fehér Csilla, lélekszáma 707.

Bukarest

Meg kell említenem a bukaresti egyházközséget is, hisz alakításához a 
csángók járu ltak  hozzá, akik először csak m unkáért szekereztek át Romá
niába, majd egy részük letelepedvén, alkotta a mai fővárosi m agyarság mag- 
vát. Letelepedett m agyarokról m ár 1690-től léteznek adatok, és egy imaház 
is szerepelt a jelentések között.

Az egyházközség csak 1933-ban alakult meg, bár a gondolat m ár 1912-ben 
felmerült.

1933—45 között a reform átus iskola díszterme az istentiszteletek helye. 
A templomot 1957-ben építették.

1933-tól 9 lelkész h irdette  Isten igéjét, ma A dorjáni Dezső.
Lélekszáma megalakuláskor 2000 körül volt, m a 560.
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A  Pax Rádió

Az elmúlt esztendő hónapjainak utolsó 
péntekjein — márciustól kezdve — meg
szólalt a PAX Rádió. Petress István és 
Katona Terézia vezetésével egy marok
nyi csapat, lelkes munkatársak az első 
hónapokban fél órás, majd szeptember
től egy órás műsoridőben kezdték ki
alakítani ennek a közös ügynek sajátos 
arculatát.

Közös ügy: a négy nagy történelmi 
egyház, illetve felekezet képviselői (ka
tolikusok, reformátusok, evangélikusok 
és a zsidók) már több mint két eszten
deje érlelik ezt a rádiós körökben szü
letett, s az egyházi vezetők által támo
gatott tervet, hogy közösen lépjünk a 
nyilvánosság, a világ elé, s szóljunk az 
embereknek hitünkről, az életről, a vi
lág problémáiról. Nem akar ez a most 
még nagyon kísérleti szakaszban lévő 
kezdeményezés versenytársa lenni a rá
dióban megszólaló vallási műsoroknak. 
Más akar lenni. Nem akar közvetlenül 
vallási műsorokat szerkeszteni, nem 
gondol istentiszteletek közvetítésére. De 
tervei között szerepel, hogy — ha a 
műsoridő is lehetővé teszi majd — úti
társa legyen a hívő és a kereső ember
nek egyaránt. Terveiben szerepel, hogy 
irodalmat, zenét is közvetítsen; szeret
né, ha sikerülne megszólítani az em
bert, aki benne él a „profán”-nak mon
dott világban, amely azonban egész lé
tezésével sóvárog és vágyakozik a 
„szent” után.

Mi történt eddig?

A PAX Rádiót 1990. december 11-én 
a Magyar Katolikus Egyház, a Magyar- 
országi Református Egyház, a Magyar- 
országi Evangélikus Egyház és a Ma
gyarországi Zsidó Hitközségek Szövet
sége alapította meg. A négy felekezet 
ügyvivő testületet hozott létre, melybe 
a felekezet képviselőin kívül a közéleti 
és tudományos életből egymással egyet
értve neves személyiségeket hívtak meg: 
pl. Benda Kálmán, Komoróczy Géza, 
Mensáros László, Szokolay Sándor.

Dr. Seregély István egri érsek, a Ma
gyar Katolikus Püspöki Kar elnöke, dr. 
Kocsis Elemér püspök, a Református 
Zsinat lelkészi elnöke, dr. Harmati Béla 
püspök, a Magyarországi Evangélikus 
Egyház elnöke és Zoltai Gusztáv igaz
gató, a Magyarországi Zsidó Hitközsé
gek Szövetsége képviseletében közös le
vélben fordult Antall József miniszter- 
elnök úrhoz és Szabad Györgyhöz, az 
országgyűlés elnökéhez. Ebből a levél
ből idézek: „Szeretnénk önt tájékoztat
ni arról, hogy a Magyar Katolikus Egy
ház, a Magyarországi Református Egy
ház, a Magyarországi Evangélikus Egy
ház, valamint a Magyarországi Zsidó 
Hitközségek Szövetsége a Magyar Rádió 
Elnökségével történt többszöri egyezte
tés után megállapodott abban, hogy Rá
dió Pax néven ökumenikus rádióadót 
kívánnak indítani. Ez alapítványi for
mában működne, azonos nevű korlátolt 
felelősségű társaság (KFT) anyagi tá
mogatásával, hogy a rádióadások segít
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ségével hozzájáruljanak elsősorban a 
fiatal generáció jellemformálásához, eti
kai neveléséhez, a társadalom lelki és 
morális megújulásához. A Rádió PAX 
megindítását azok az 1991-ben hazánk
ban megrendezésre kerülő, az egész vi
lág figyelmére számot tartó nagy jelen
tőségű egyházi események is indokol
ják, mint II. János Pál pápa látogatása 
és a II. Református Világtalálkozó.”

Az alapítók természetesen frekvenciát 
is igényeltek az önálló sugárzáshoz. Az 
adások — kísérleti jelleggel — 1991. 
márciusában indultak volna, 1991. má
jusában pedig az első tervek szerint 
megkezdődött volna a rendszeres adás.

Az elmúlt két esztendőben az ún. 
„frekvencia-moratórium” nem szűnt 
meg: az önálló adó létrehozásához az 
egyik legfontosabb feltétel nem jött még 
létre. Nem készült el az oly sokszor em
legetett és annyi feszültséget hordozó 
„média-törvény”, amely jogi kereteket 
teremt a rádiózás számára is. A szán
dék megfogalmazódásától két esztendő 
eltelt.

A PAX RÁDIÖ ügyét továbbra is 
fontosnak tartják az egyházak képvise
lői. Rendszeresen összejött a PAX RÁ
DIÓ ALAPÍTVÁNY kuratóriuma, és 
keresték a lehetőségét a meggyőződé
sünk szerint rendkívül fontos szándék 
ébrentartásának, ökumenikus rádióadók 
léteznek szerte a világon: de ilyen kez
deményezés, amely a zsidósággal együtt 
óhajtja képviselni a hit értékeit, tudo
másunk szerint teljesen egyedülálló. 
Napjainkban, amikor azt tapasztaljuk, 
hogy a legkülönfélébb módokon próbál
nak ellentéteket szítani közösségek és

E g y ü tt Európában

Prágában, Európa közepén gyűltek ösz- 
sze Európa egyházai az E u r ó p a i  E g y h á 
z a k  K o n f e r e n c i á j á n a k  10. nagygyűlésé
re. Az „együtt” valóságos testet öltött 
ezen a nagygyűlésen. A 120 tagegyház 
küldöttei Európa egyházainak eddigi

csoportok között, meggyőződésünk, hogy 
a közös történelmi múlt vállalása, az 
értékeinkről való közös tanúságtétel ki
emelkedően fontos.

A közös tervezgetések, megbeszélések, 
viták igazi ökumenikus munka lehető
ségét kínálták már eddig is. A témák 
kiválasztása, a feldolgozás módjának 
megbeszélése, az elvárások megfogal
mazása azt is jelentette eddig, hogy a 
szerkesztőbizottságként működő kurató
rium baráti légkörű munkaközösséggé 
alakult, amelyben természetes az egy
másra figyelés, a manapság oly sokat 
emlegetett „másság” elfogadása és meg
becsülése és az értékek kölcsönös tisz
telete. Az Alapítvány elnöki feladatát 
az egyes egyházak képviselői sorban 
látják el: 1991-ben az evangélikus egy
ház, 1992-ben a katolikus egyház, 1993- 
ban a református egyház képviselője 
tölti be a soros elnöki tisztet.

Az Alapítvány nyitott: támogatók
csatlakozására természetesen van lehe
tőség, minden anyagi segítség erősíti a 
kezdeményezést. A Magyar Rádió El
nökségével rendszeres kapcsolatban van 
a PAX RÁDIÓ: az eddigi adások a Ma
gyar Rádió segítségével jöhettek létre. 
Reméljük, hogy ez az együttműködés a 
továbbiakban sem szakad meg. Ugyan
csak reméljük, hogy önálló adóvá vál
hat ez a rádió: olyan műsorokat sugá
rozhat a nap több órájában, amelyek 
erősítik a hallgatókat emberségükben, 
közelebb segítik az embereket a hit vi
lágához és bizonyságot tudnak tenni Is
tenről, akinek mindnyájan gyermekei 
vagyunk.

K o r z e n s z k y  R i c h á r d  O.S.B.

legszélesebb körű részvételét jelentet
ték. Az újak közt Albánia, a balti álla
mok, Szlovénia stb. küldötteit mindenki 
örömmel köszöntötte. Az új tagegyhá
zak (szám szerint 12) felvétele közelebb 
hozta a reményt, hogy a legrégibb ke
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resztény kontinens egyházai együtt gon
dolják a jövő Európájában való jelen
létüket.

Együtt: erre ad bátorítást az EEK 
múltja. Minden kritika ellenére ez a 
szervezet a hidegháború legnehezebb 
éveiben valóságos hidat jelentett Euró
pa egyházai közt. A megalakuláskor 
(1959) kitűzött cél, hogy „a Kelet és 
Nyugat jelenlegi feszültségei közt Euró
pa egyházainak egész egyértelmű fel
adata, hogy ti. egymásra hallgassanak, 
egymás közt beszéljenek, együtt dolgoz
zanak, egymásért imádkozzanak” —, ma 
sem vesztett aktualitásából. Amennyi
ben ez az elmúlt évtizedekben megva
lósulhatott, azért való hála csendült ki 
a szervezet régi tagjainak visszaemlé
kezéseiből.

Együtt hordozzuk Európa megválto
zott helyzetének nehézségeit. A konfe
rencián újra és újra szembe találkoz
tunk az új Európa születését megelőző 
fájdalmas jelenségekkel. „Néha a jég 
veszélyesebb, amikor széttörik és olvad
ni kezd” — idézett J. Fischer egy félel
metesen valósággá vált mondatot az 
1989. évi elnökségi ülés dokumentumá
ból. Hiteles tanúk beszámolóit hallottuk 
a balkáni véres háborúról, a belfasti 
terroreseményekről, az azerbajdzsáni 
tragédiákról. Sajnos, ezek a konfliktu
sok gyakran lépnek fel vallási köntös
ben. A konfliktusok széles spektruma 
kicsit mindnyájunk előtt relativizálta 
saját nehézségeink nagyságát, de ugyan
akkor világossá tette Európa népeinek 
— benne egyházainak — közös sorsát és 
felelősségét.

A nehézségek mellett szó esett az 
egyházak szolgálatának együttkeresésé- 
ről. Nemcsak nemzeti és etnikai feszült
ségek fenyegetik Európát, hanem a kü
lönböző vallási és félvallásos áramla
tok elözönlése. Ezek a jelenségek a 
nyugati egyházakat ugyanúgy érintik, 
mint a hivatalos materializmus alól fel
szabadult országok egyházait. Jövőnk 
talán a „hit piacgazdasága” lesz? — ve
tette fel valaki —, melyben nyílt kon

kurencia alakul ki a piacgazdaság ke
mény törvényei szerint?

A szolgálatról való együttgondolkodás 
másik nagy kérdése szociáletikai kér
dés. Nyugati egyházak képviselői hív
ták fel a figyelmet a számunkra oly 
áhított új gazdasági rend veszélyeire: a 
növekvő munkanélküliségre, a könyör
telen profitéhségre, az egoista, pénzköz
pontú gondolkodásra stb. Tudnak-e Eu
rópa egyházai magasabb értékekre rá
mutatni, a társadalmi harcban a gyen
géket védelmükbe venni? Különben az 
a veszély fenyeget, hogy a vasfüggöny 
helyére „ezüst függöny” kerül, mely 
gazdaságilag választja el Keletet Nyu
gattól, de még országokon belül is el- 
hordozhatatlan feszültségeket hoz létre.

Együttes feladatunk az is, hogy meg
találjuk az evangélium továbbadásának 
új lehetőségeit a múltjával mélyen a 
kereszténységben gyökerező, tömegei
ben ma ettől mégis távolkerült földrész 
lakói számára. Milyen modern hírköz
lési eszközöket lehet pl. ebbe a szolgá
latba beállítani?

Jó példát adott erre az a műsor, me
lyet a vendéglátó ország mutatott be 
egyik este. A hazai történelem esemé
nyei mellett egy filmet láthattunk „A 
kereszt útja a 20. században” címmel. 
A kálvária egyes stációit összekapcsolta 
Európa történelmével. így kerültek a 
stáció képei közé a történelem esemé
nyei: háború miatt romba dőlt házak, 
éhező gyermekek, Maximilian, Kolbe, a 
Waterlooi csatamező stb. Modern, mű
vészi és keresztény alkotás volt, a mai 
embert megszólító.

Az „együtt” szava mögé néha kérdő
jel is került. A külső nyomás alól fel
szabadult egyházak együtt tudnak-e ma
radni a szabadságban? Van-e jövője az 
ökumenének?

Jézus imádsága ad erre reménységet. 
Benne megújulva tudják csak Európa 
egyházai betölteni a rájuk bízott szol
gálatukat a jövő Európájában.

Sárkány Tibor né
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W. Pannenberg: Mi az ember ?

Egyházfórum Budapest—Luzern, 1991

„Az antropológia korszakában élünk. Az 
emberről szóló átfogó tudomány meg
alkotása jelen korunk szellemi törekvé
sének egyik fő célja.” Pannenberg köny
vének bevezető sorai már utalnak arra 
a sajátos helyzetre, amely a teológia és 
az emberrel foglalkozó tudományok vi
szonyát jellemzi századunkban. Míg ko
rábban a teológia (vagy metafizika) 
volt hivatott meghatározni az embert és 
helyét a teremtett világban, ma a teo
lógia igyekszik lépést tartani a „szeku- 
láris tudományokkal” és feldolgozni 
azok felismeréseit a keresztény tanítás 
fényében. E tény már önmagában fe
szültséget sejtet, s utal arra, hogy a 
könyv szerzője — „teológiai antropoló
giát” írva — kényes feladatra vállalko
zik. Ha fenntartás nélkül átveszi a mo
dern antropológia eredményeit, akkor 
a keresztény tanítás centruma, a „ki
nyilatkoztatás” szerepe és üzenete válik 
kérdésessé. Ha viszont a „keresztény 
igazságot” próbálja ráerőltetni a ko
rántsem egyedül Isten igéjén tájékozó
dó modern gondolkodás emberképére, 
könnyen légüres térben találhatja ma
gát.

Kétségtelen, hogy Pannenberg célja 
nem a feszültség további élezése, ám 
rövidre zárni sem kívánja a problémát. 
A Mi az ember? kísérlet hidat építeni 
az ember — a modern tudomány ered
ményei nyomán csak növekvő — „rej
télye" és a Jézus Krisztus Istenét valló 
keresztény hit között. Pannenberg tö
rekvését két, a modern antropológiára 
jellemző tény is alátámasztja. Egyrészt, 
a mai napig nincs jele egy egységes, 
átfogó antropológia kialakulásának. 
Ahogy az egyes szaktudományok ont
ják az újabb és újabb felismeréseket, 
az emberről alkotandó képünk nem
hogy mind jobban összeállna, de egyre 
inkább szétforgácsolódni látszik. E ten
dencia már önmagában sejteti, hogy

egyedül nem lelhetjük meg az ember 
rejtélyére adandó hiteles választ; azt a 
zárókövet, amelyben számtalan töredék
ismeretünk egységes egésszé állna össze. 
A másik tényező, amely Pannenberg 
szándékát támogatni látszik, ma külö
nösképp a kritikai gondolkodás hom
lokterében áll. A jelenség, amelyet 
„modern tudományos szemléletnek” ne
vezünk, a zsidó-keresztény kultúra ta
laján alakult (alakulhatott) ki. Az új
kori gondolkodás — bármennyire is 
igyekszik elvágni gyökereit — innen 
meríti sajátos dinamizmusát, s már kér
désfeltevései formáját is. Ebből a szem
pontból a szekuláris tudomány kitérője 
felfogható a keresztény történet szerves 
részeként, és igazolható Pannenberg tö
rekvése, hogy a modern elme visszata
láljon bölcsőjéhez. (Látnunk kell ugyan
akkor azt is, hogy napjainkban éppen 
ez az összefüggés állítja a nyugati ke
resztény és tudományos szemléletet 
együtt a posztmodern kritika kereszttü
zébe.)

Az ember világ iránti nyitottsága

A legtöbb antropológiai tárgyú írásra 
jellemző, hogy igyekszik olyan központi 
tételt —egy, az emberi lényeget a leg
meggyőzőbben kifejező definíciót — 
megfogalmazni, amelyben azután az 
emberi valóság egyes részproblémái 
összetalálkoznak és értelmeződnek. A 
Mi az ember? jelentősége mindenek
előtt abban áll, hogy Pannenberg egy 
olyan központi tételt talált, amely első
sorban épp az emberi lényeg meghatá- 
rozhatatlanságát érzékelteti; amely ki
fejezi az emberi valóság dinamikáját, 
az ember „végtelen befejezettlenségét”. 
Az ember világra való nyitottsága a lét 
valamennyi szférájában szembetűnő, 
Igaz ez mindenekelőtt a reflexió terüle
tén. Míg az állat a valóságnak csupán 
az önmagára vonatkozó szeletét érzékeli
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világként, az ember képes a maga köz
vetlen (’valóságos’) környezetén túllép
ve más léthelyzetekre, akár a létezés 
egészére, sőt önmaga korlátáira is ref
lektálni. Ugyanez a nyitottság jellemzi 
az ember működését, aktivitását is. Az 
ember túllép az adott természeti vilá
gon, és fantáziája, a technika, a kultú
ra által mintegy folyamatosan újrate
remti a világot; azt a maga világává 
formálja, miközben általa maga is for
málódik. Nem engedi önmagát azonosí
tani egyetlen pillanatnyi állapotával 
sem, újra és újra önmagára kérdez. 
Végtelen befejezetlensége egy végtelen 
„Szemközti-Valósághoz” utalja, ame
lyen keresztül önmagára találhat. Ez a 
világra való nyitottság az emberrel 
szemben Istent sejteti, méghozzá a zsi
dó—keresztény hagyomány Istenét, aki 
teremtett bennünket és a bennünket 
körülvevő világot; aki a teremtett vi
lágtól független személyes és aktív va
lóság; aki az embernek teremtő erőt és 
szabadságot, ám ezzel járó felelősséget 
is adott; aki személyes kapcsolatra, ta
lálkozásra hívja a végtelen módon reá 
utalt embert.

Hogy hol érhető tetten, hogyan bon
takozik ki ez a nyitottság; hogy miként 
élhet és élhet vissza az em'-^r az isteni 
hívással — ez bomlik ki a mű további 
részében az emberi lét egy-egy jellemző 
problémacsoportján keresztül. Noha va
lamennyi kérdéskör mögött felfedezhe
tő a keresztény tanítás valamely köz
ponti eleme, Pannenberget szemmel lát
hatóan nem klasszikus, dogmatikai 
megfontolások, hanem a huszadik szá
zadi létre való érzékenysége vezérli. Az

’énesség’, mint az emberi bűn fő moz
gatórugója; az időiség és a pillanat, a 
történetiség és az örökkévalóság fe
szültsége; az individuális és a társadal
mi lét konfliktusa; a szeretet és a jog 
összefüggései — csupa olyan probléma, 
amellyel nap mint nap, tudatosan vagy 
végig nem gondolva szembesülnünk 
kell. Végigfutva a tartalomjegyzék cím
szavain még egy érdekes dolgot fedez
hetünk fel. Valamennyi fejezet olyan 
kérdéskört tárgyal, amelyben felismer
hető az újkor egy-egy jellegzetes antro
pológiai szemléletének kiindulópontja. 
Felbukkan a rahneri bizalom-gondolat, 
Ebner és Buber perszonalizmusa épp
úgy, mint az egzisztencializmus idő- 
szemlélete, vagy az ember társadalmi
ságának marxi koncepciója. Pannenberg 
tehát megpróbálja együttlátni, szinteti
zálni a korábbi antropológiai vállalko
zások jelentős felismeréseit, de Úgy, 
hogy azokat a maga alapfelismerése, az 
ember önmagába zártsága és a világ 
iránti nyitottsága konfliktusának össze
függésébe állítja.

Közel húsz esztendő telt el azóta, 
hogy a M i  a z  e m b e r ?  első kiadása nap
világot látott. Ha a nyugati keresztény 
kultúra általános érvényét alapjaiban 
megkérdőjelező új kritikai szemlélet ol
daláról nézzük, Pannenberg írása el
avultnak tűnik. A könyv azonban hit
vallás is, és ennyiben elébe megy a 
posztmodern kritikának. Pannenberg 
korántsem kívánja szentesíteni a nyu
gati kultúrát, ám az ember egyetlen 
esélyét abban látja, ha felismeri, hogy 
Jézus Krisztus Istenének vonzásában él.

i f i .  C s e r h á t i  S á n d o r

Gosztonyi Péter: A magyar honvédség 
a második világháborúban

Európa Kiadó, Budapest 1992.

A szerzőt a Magyar Köztársaság elnöke 
1991. október 23-án kiemelkedő tudomá
nyos tevékenységéért a Magyar Köztár

saság Érdemrend középkeresztjével tün
tette ki.

Gosztonyi Péter — miután 1956-ban
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a budapesti Kilián laktanyában harcolt, 
majd elmenekült — Svájcban telepedett 
le. Előbb zürichi diák, majd 1963 óta a 
berni kelet-európai könyvtár vezetője. 
Hadtörténész. Kutatási területe: a XX. 
századi Magyarország, és különöskép
pen a második világháború, meg az azt 
követő korszak, tehát az az idő, amely
ről itthon a 40 évesnél fiatalabb évjá
ratok alig tudhatnak valamit. Lényege
sen kevesebbet, mint a trójai háborúról 
vagy Periklészről, mert az elmúlt évti
zedek tankönyveiben erről az évszázad
ról csak ködös frázisok, gazdasági szak- 
kifejezések, politikai csúsztatások szól
tak. Nem is lehetett csodálni, ha kedvét 
vesztette a diák. Kivételt csupán egy- 
egy rendkívül bátor, kiváló tanár je
lentett, és néhány leküzdhetetlen ér
deklődéstől űzött diák.

Gosztonyi Péter történészi munkássá
ga ebbe a nemzedéknyi sötétségbe hoz 
világosságot. Művei megbízhatók, mert 
munkamódszere az alapos kutatás, ál
lásfoglalása a tárgyilagosság. Nem szol
gál ideológiát, nem agitál: tényeket kö
zöl. Minden elérhető forrást felkutat, és 
minden adatközlőnek remélhető szemé
lyiség után elmegy, éljen az akár a vi
lág másik végén. Levelezése több má- 
zsányi lehet. Könyvei 1989 óta Magyar- 
országon is rendre megjelennek, ezek 
sorában lett az 1992-es könyvhét legke
resettebb sztárja a jelen kötet, mely a 
történelem iránt érdeklődő vagy a tör
ténelemmel hivatásszerűen foglalkozó 
embernek nélkülözhetetlen kézikönyve.

Tágan értelmezi témáját: a magyar 
hadsereg szerepét, sorsát történelmi 
körképbe állítja, erre készteti egyik 
legfontosabb, öngyötrő kérdése is: „ki
maradhattunk volna-e a háborúból? A 
válasz: nem. Sajnos — nem!” Nem tö
rődik a történésznek szóló régi tiltással, 
mely historikusnak véli a feltételes mód 
használatát, a „mi lett volna ha . . .? ” — 
kezdetű fantáziajátékot. Nem, Gosztonyi 
szembenéz az adott döntési lehetősé
gekkel, és lehetetlenségekkel, majd le
szűri belőlük, hogy „útbanálló” földraj

zi helyzetünk folytán'mindenképp béle- 
sodorta volna hazánkat a háborúba a 
német hadigépezet előretörése. És a ba
rátságtalan szomszédok közreműködé
sével történő, évekig tartó megszállás 
még több halottat, még több deportá
lást, még több bombázást jelentett vol
na.

A háború tehát kényszerpálya volt, s 
a benne való részvételt nem egyesek 
szándéka vagy ellenkezése határozta 
meg (mindkettőre volt példa bőven), 
hanem a történelmi forgószél külső ha
talmaktól irányított ereje. Gosztonyi ál
lítja, hogy az akkori magyar hadsereg, 
amelyet immár fél század óta „átok
szitok hadjárat” sújt, nem előidézője, 
hanem áldozata volt ennek a háború
nak. Létszámát, kiképzését korlátozták 
a trianoni békefeltételek; felszerelésé
nek hiányosságát az ország szegénysége, 
nyersanyaghiánya, fejletlen hadiipara 
okozta. Szekerekkel ment tankok ellen; 
könnyű öltözetben a kegyetlen télbe; 
kézifegyverrel a gépágyúk elé. Mégis 
helytállt és pusztult, rágalom volt gyá
vának mondani, mint némely németek 
tették. Mint ahogy azok is rágalmazták, 
akik „nácibarátnak”, „nyilasérzelmű
nek” mondták.

Itt jutunk el a szerző másik alapkér
déséhez: mi történt volna, ha megvaló
sul Horthy kormányzó 1944. okt. 15-i 
terve, és sikerül kiugrani a háborúból? 
Jobb békefeltételeket kaphattunk vol
na? Kevesebb lett volna az áldozat, a 
rombolás, az elhurcolt ember? Szerzőnk 
igennel felel. Még akkor is kedvezőbb 
helyzetbe kerültünk volna, ha — ami 
aligha kétséges — utóbb Magyarország 
is osztozik a többi kelet-európai ország 
sorsában. Mégsem a hadsereget, nem is 
a tisztikart vádolja a kudarc miatt, sok
kal inkább a parancsok és információk 
elakadását a zavaros helyzetben, s a 
megszállók éberségét. Hozzátéve: a szél
sőjobboldali őrségváltást a magyar ki
rályi honvédség, ha nem is örömmel, 
de bizonyos megnyugvással fogadta. Ki
mondja: ha nincsenek a katyini tömeg
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sírok, talán erősebb az ellenállás. Talán 
eredményesebb is. A sok ezer legyilkolt 
lengyel tiszt példája mementónak bizo
nyult.

A háború utolsó pillanataiban, ami
kor még Ausztriában szóltak az ágyúk, 
itthon, jórészt hadifoglyokból, megala
kult az új, demokratikus hadsereg. En
nek rövid történetére is kitér a szerző, 
valamint azoknak a honvédtiszteknek a 
sorsára is, akik ezt az új hadsereget lét
rehozták, megszervezték, és akiket az
tán, a koncepciós perek során likvidált 
az akkori hatalom. A mór megtette a 
kötelességét, a mór mehet: börtönbe, 
halálba. Legjobb esetben kitelepítésbe, 
segédmunkás nyomorúságba. Ugyanazt 
kapták jutalmul, amit az át nem álltak

büntetésül. A kötetből kiderül, hogy 
egyetlen európai országban sem büntet
ték olyan kegyetlenül a legyőzött had
sereget, mint Magyarországon. Mintha 
az egész háborút ő okozta volna. És se
hol annyi tragédia nem sújtott embere
ket csak azért, mert katonák voltak.

Gosztonyi Péter a tárgyilagos törté
nész tudományos megállapításaival fe
jezi ki mindazt, amit egy régebbi szép
írói mű (Nemeskürty Istváné) a címé
vel mondott: „Requiem egy hadsere
gért”.

A nagyalakú, 420 oldalas kötetet bő
séges jegyzetanyag, névmutató és sok 
eredeti fénykép egészíti ki. (Európa, 
1992.)

Bozóky Éva

A  negyedik Levelező Teológiai Tanfolyamról

1992. június 20-án harminckét társam
mal együtt átvettük a Levelező Teoló
giai Tanfolyam végbizonyítványát. Ez
zel egy nehéz, kemény tanulással, kín
lódásokkal, de sok örömmel is teli, há
roméves időszak ért véget.

Hetvenhat volt az induló létszám 
1989-ben, így fogytunk el kb. negyven
re, mert reménység szerint ősszel még 
néhányan le fognak vizsgázni. Volt kö
zöttünk 18 és 62 éves, egyetemi hallga
tó és nyugdíjas, orvos és lakatos. Jöt
tünk Budapestről és messzi vidékről.

Valamennyien bizakodással és vára
kozással indultunk neki a Tanfolyam
nak. A bizakodás egyrészt annak szólt, 
hogy lesz erőnk, kitartásunk a napi 
munka mellett helytállni és megfelelni, 
másrészt maga a teológia, a Tanfolyam 
felé irányult: az egyházban, a gyüleke
zeti közösségekben végzendő munkák
hoz, szolgálatokhoz szükséges alapokat, 
tudnivalókat fogjuk megkapni. Ehhez 
kapcsolódott a várakozás is: úgy kap
juk meg az ismereteket, hogy azokat 
maximálisan hasznosítani is tudjuk a 
szolgálatban.

Nos, a szükséges és a rendelkezésre

álló időbe beszorítható tananyag elő
adása becsülettel meg is történt. Pro
fesszoraink és tanáraink szeretettel, lel
kiismeretesen adták át tudásukat. Mi is 
lelkesen és egyéni lehetőségeink szerint 
mindent beleadva készültünk és tanul
tunk a kollokviumokra, vizsgákra. Bár 
önként vállalt feladat volt ez, ennek 
ellenére, illetve éppen ezért nem volt 
mindegy, hogyan állunk helyt, mit és 
mennyit sajátítunk el a leadott anyag
ból. Sok izgalom, idegeskedés, sok mun
kából kivett szabadságnap, sok éjsza
kai óra kísérte végig a három évet, 
hogy azután hol boldogabban, hol szo
morúbban jöjjünk ki a megméretteté
sekről.

Tehát minden „rendesen” ment, aho
gyan annak egy normális iskolában len
nie kell. És mégis, van valami hiány
érzetünk. Nem véletlenül kérdezte egyik 
társam: „Szerinted megérte?” És itt 
nem magára a tanulásra gondolt, ha
nem, hogy valóban szükség volt-e erre 
a tanulásra, megérte-e a három évi 
munka, a leendő szolgálatokhoz ez kel
lett-e?

Nem tudom igazán. Néhány éve ol-
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vasiam a levelezősök identitás-zavará
ról. Ügy érzem, ehhez a zavarhoz maga 
a Tanfolyam is hozzájárul. Többségünk 
nem határozott, konkrét céllal jött. A 
vágy hozott bennünket, hogy szolgálni 
tudjunk, mégpedig jól szolgálni. Ehhez 
vártuk a segítséget, a célratörő segítsé
get. Hogy meg is kaptuk?

Az induló létszám fele végzett. Há
nyán fognak tényleges és hathatós szol
gálatot végezni? Isten adja, hogy minél 
többen, de az előző évfolyamok tapasz
talatai nem ezt jelzik. Sokan elvesznek, 
az elvégzett munka és a megszerzett 
tudás nem lesz igazán hasznosítva. És

ezért kár. Kár a szolgálni akaró test
vérnek és kár az egyháznak.

Szükség van jól képzett, tanult mun
katársakra. A Levelező Tanfolyam nagy 
lehetőség volt, hogy ezeket a munka
társakat kibocsássa. Istennek adjunk 
hálát, hogy sokan kívántak ezzel a le
hetőséggel élni. Amit kaptunk a három 
év alatt, nem marad nyomtalanul. In
dítás volt a későbbi szolgálatokra, ka
punyitás a megértéshez, a további tu
dáshoz.

Éppen ezért még nagyobb kár a Tan
folyamban rejlő kihasználatlan lehető
ségekért.

W i s z k i d e n s z k y  A n d r á s

A  nagykanizsai gyülekezet története

S z ó r v á n y s o r s b a n  é lő  e v a n g é l i k u s  g y ü l e k e z e t e i n k  t ö r t é n e t é t  e g y r e  t ö b b e n  t a r t j á k  
m e g ö r ö k í t e n d ő n e k  s p r ó b á l j á k  m e g  í r á s b a n  ö s s z e f o g la l n i .  E l s ő s o r b a n  a  h e l y i  g y ü 
l e k e z e t  n é p é n e k  t a n u l s á g u l ,  d e  m i n d e n  b i z o n n y a l  a  s z é l e s e b b  n y i l v á n o s s á g  s z á 
m á r a  s e m  h a s z o n ta l a n u l .  A  k ö v e t k e z ő  k é t  í r á s  e z e n  g y ü l e k e z e t t ö r t é n e t i  k u t a t á s o k b ó l  
a d  í z e l í t ő t .  M i n d k é t  g y ü l e k e z e t t ö r t é n e t  k ö n y v a l a k b a n  t ö r t é n ő  k i a d á s  e l ő t t  á l l .

A kanizsai várban és a körülötte lévő 
településen a reformáció első évtizedei
ben szolgáltak evangélikus prédikáto
rok, köztük Szeremlyéni Mihály, aki 
később Sopron első magyar lelkésze lett. 
A törökök uralma alatt a vár és a tele
pülés elpusztult, és így megszűnt min
den keresztény közösség. Három évszá
zadon át nincs feljegyzés arról, hogy 
Kanizsán evangélikus gyülekezet lett 
volna. 1845-ben fiókgyülekezetté szer
veződtek az akkor itt élő evangéliku
sok és Szepetnekhez csatlakoztak. 23 
éven át iskolát tartottak fenn. Tanítóik 
közé tartozott Péterfy Sándor, „a taní
tók atyja”. Az ő munkássága révén a 
város felfigyelt az evangélikus iskolai 
oktatásra és nevelésre. A templom 1891- 
ben épült, a gyülekezet pedig 1899-ben 
önállósult. Amikor templomépítési kér
vényüket a városi tanács közgyűlése 
tárgyalta, a városplébános azt kérdezte: 
„Kik azok az evangélikusok?”, és egy 
zsidó ember válaszolt rá: „Azok az

evangélikusok, akik szeretik és segítik 
egymást.” Ez volt az ismertetőjel, és
pedig nem külsőleg, hanem a hit és a 
szeretet tettekben való megnyilvánulá
saként.

A gyülekezet, habár sok anyagi gon
dot hordozott, mégis megmaradt a hit 
és a szeretet közösségében. A kifelé 
való adakozás terén is az elsők közé 
tartozott. Lelki élete a tisztán hirdetett 
evangélium alapján fejlődött, erősö
dött. Az adakozás fokozódott. így tud
ták beszerezni a templomi felszerelése
ket és a harangokat. A Nőegylet buzgó 
munkája révén széles körben végezhe
tett segélyszolgálatot a rászorultak kö
rében. Az első lelkész, Hütter Lajos, 
nyugdíjba vonulása után Horváth Oli
vér került a gyülekezet élére. Hütter 
Lajos felépítette a templomot, Horváth 
Olivér benépesítette azt. Az ő igehir
detésein keresztül a gyülekezet mindig 
tisztán és igazán kapta az igét. Az 1931- 
ben épült Gyülekezeti Otthonban kapott
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helyet a szép gyermek- és ifjúsági, va
lamint minden belmissziói munka. 
A 20-as és 30-as évek reverzális harcá
ban azonban sok sebet is kapott a gyü
lekezet, de Isten a veszteséget a meg
győződésből betérők számával pótolta. 
1939-ben a hívek adakozásából orgonát 
és két új harangot szereztek be.

Az elmúlt négy évtized történései a 
gyülekezet életét bár külsőleg befolyá
solták, de lelki életét tönkretenni nem 
tudták, mert az mindig Isten kezében 
volt és van. Fónyad Pál lelkész mellé 
is ő adott hűséges gondnokokat, felügye
lőket, presbitereket, segítőket és imád
kozó egyháztagokat. A templomba járók 
száma ugyan megcsappant, de a hűsé
gesek imádsága volt a háttér a gyüle
kezet élete mögött. A gyermek- és ifjú
sági munka is folytatódott. A betegek 
és családok látogatása által a lelkész és 
a gyülekezeti tagok testvéri kapcsolat
ban voltak egymással. Élő reménység
gel vártuk azt az időt, amely az egyház 
számára új lehetőségeket nyit. A 23 
szórványban élő testvérek rendszeresen 
részt vettek a gyülekezet életében. A ki
adásokat önkéntes egyházfenntartási já
rulékból és adakozásból fedeztük. Hor- 
tobágyra elhurcolt testvéreinket lehető

A paksi gyülekezet története

Minden gyülekezetnek van története, hi
szen ami a gyülekezet alakulásától ab
ban a gyülekezetben történt, részeleme 
a gyülekezet történetének, de hogy 
mindez írásban is rögzítést nyerjen, ah
hoz már többféle különös tényezőnek 
kell hatnia. Mindezt a számomra igen 
világosan mutatja a paksi gyülekezet
ben töltött 40 éves szolgálatom. Volt 
már egy 1812-ből való latin nyelvű gyü
lekezeti történet, amit az akkori lelkész 
Straner János György írt, de ez a nyolc 
lapnyi szöveg csak a Türelmi Rendelet 
utáni újjáéledés és anyagyülekezetté vá
lás körülményeit fogta össze. Indítéka 
éppen ennek az újjáéledésnek megörö

ség szerint szeretetcsomagokkal és az 
ige üzenetével közvetett úton megke
restük. A kitelepítetteket hazatértük 
után is támogattuk lelkileg és anyagi
lag. Ugyanezt tettük a menekültekkel 
is. Határainkon túl élő több magyar 
testvérünkhöz rendszeresen eljuttattuk 
a sajtóosztály kiadványait. A templom 
100 éves ünnepén hálát adtunk Isten
nek, és kértük kegyelmét, hogy továbbra 
is tudjuk egymást szeretni és segíteni, 
úgy mint az alapító ősök.

Gyülekezetünk történetének eddigi 
szakaszát csak írásban lehet befejezni, 
hiszen élete Isten kezében van. Urunk 
a folyamatos cselekvő élet teremtője, 
vezetője és megáldója. Csupán az em
beri rész után tehetünk záró szót, de a 
valóságban sohasem. Jézus mondja: 
„Íme én veletek vagyok minden napon 
a világ végezetéig” (Mt 28,20). A mi vá
laszunk: „Áldjad én lelkem az Urat és 
egész bensőm az ő szent nevét” (Zsolt 
103,1). Itt ideig és majd ott vég nélkül 
zeng az ének: „Ó, áldott egység, boldog 
szent sereg, / Míg mi itt küzdünk, ők 
ott fénylenek. / Mind egyek mégis ben
ned és veled. Halleluja!”

F ó n y a d  P á l

kítése volt, de nem foglalkozott a gyü
lekezet korábbi, a magyar reformáció 
eseményeibe beleilleszkedő történetével. 
Üjabb hosszú idő telt el, amely során 
az 1848-as szabadságharc, az első, majd 
a második világháború eseményei moti
válták a gyülekezet életét, mégsem volt 
senki, aki ráérzett volna a gyülekezet 
történetének írásban való rögzítésének 
elkötelezésére.

Számomra is úgy vált feladattá 1951- 
ben paksi lelkésszé megválasztásom
kor, hogy megérintett a gyülekezet 
múltja, amely 1550 körüli időre nyúlik 
vissza és aminek felbecsülhetetlen tár
gyi emlékeit, az irattárát, anyakönyvei-
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nek, jegyzőkönyveinek kétharmadát a 
második világháborús pusztítás meg
semmisítette, csak alig valami emlék 
maradt meg. Ugyanakkor megérintett a 
hely történelmi levegője, hagyományok 
izgalmas sokasága, és mindez olyan elkö
telezettséget keltett bennem, hogy a sok 
napi gyülekezeti feladat, és a későbbi 
növekvő közegyházi munkám mellett 
gyűjtöttem idős emberek emlékezéseit, 
minden kis feljegyzést, a padlásokra ke
rült régi egérrágta könyveket, bibliá
kat, énekeskönyveket, áhítatos, imádsá- 
gos iratokat, német, magyar nyelvű 
anyagot. Később az egyházmegyei irat
tárat, egyházkerületi irattárat, vizitációs 
feljegyzéseket, régi fényképeket, min
dent, amiről csak valami utalást lehe
tett találni a gyülekezeti múltra, a volt 
lelkészekre. Akit egyszer ennek a ku
tatásnak, nyomozásnak szenvedélye ra
bul ejtett, az nem tud megállni benne. 
Izgalmasabb, mint egy jó krimi és 40 
év alatt óriási anyag jött össze.

Egy gyülekezet történetének mindig 
van tanító jellege is. Célja megmutatni 
a tanulságot. Lehetnek ezek pozitívak 
is, negatívak is. Paksi viszonylatban 
ilyen pozitív jelek voltak a német gyö
kerű württembergi és a magyar pietiz- 
mussal való sokféle kapcsolódása. A sze
mélyes hitélet gyülekezetei építő, vál
ságos időkben megtartó ereje. Olyan 
lelkészek idekerülése, akik hűséggel 
szolgáltak. Volt negatív vonása is. Volt 
valami, amit igazán pontosan kideríteni 
nem lehetett, ami mégis háromszor ve
zetett hosszú pereskedésekhez a lelké
szek és a gyülekezet között. E perek kí
sérő jelenségei megkeseredett lelkészek 
és súlyos lelki károk a hívek körében, 
de az igazságot valóban nem lehetett 
kiderítenem. Talán valaki más több rá- 
érzéssel fog majd e kérdéshez nyúlni.

Egy speciális igénynek is eleget kel
lett tennem. A városi vezetőség kérése 
volt, hogy munkámmal bizonyos érte
lemben egészítsem ki a már jó tíz év
vel korábban megjelent paksi monográ
fiát, amely annak idején éppen az evan

gélikus gyülekezet történetét csak érin
tően tárgyalta, másrészt illesszem mun
kám elejére a közben értékes eredmé
nyeket feltárt lussoniumi (Paks római 
neve) ásatások ügyét is. Ezt azzal a belső 
meggyőződéssel vállaltam, hogy a gyü
lekezetünk története egyenes folytatása 
a paksi ókereszténység történetének. Az 
a meggyőződésem, hogy a pannóniai ré
szeken a kereszténység kontinuitása a 
római kortól az Árpádok koráig létező 
valóság még akkor is, ha a történelmi 
viharok sokszor átzúgtak a terület fe
lett, de az egyszerű nép életében, szívé
ben tovább vitte Jézus ismeretét és min
dig újra felépítette a régi helyeken a ke
resztény kultuszhelyeket. (Vö. Árpád
kori templomaink római alapjai.)

Paks lutheránus múltja a Sztáray-féle 
tolnai reformációhoz kapcsolódik. Bár a 
hercegszöllősi zsinaton a tolnai refor
máció fővonala a kálvinista lett, Pak
son egy számában talán kicsiny, de igen 
buzgó lutheránus közösség élt tovább, 
sőt átélve a török időket is, az 1720 kö
rül kezdődő német telepítés evangéliku
saitól is gyarapítva, egyre számottevőbb 
közössége lett a paksi mezővárosi rangú 
településnek. Igaz, eleinte a szomszédos 
Györköny filiája volt és különösen 1740 
körül sokat szenvedett a helyi plébá
nos zaklatásától, de mindezt hitéhez ra
gaszkodó hűséggel, néhány utcában szo
rosan Összebújva, szilárd közösséget al
kotva vészelte át, amíg a Türelmi Ren
delet 1783. december 3-án hivatalos 
anyagyülekezetté válását megengedte. 
1786-ban felépült a lelkészlak és a fa
templom. Meghívhatták első lelkészü
ket, Medzibrodszky Pált, és ezzel újjá
éledt a gyülekezet. Eddig 10 rendes lel
késze volt, akik közül ketten is 20—20 
éven át a Tolna-Baranya-Somogyi egy
házmegye esperesei is voltak. Templo
mai kétszer is tűzvészben pusztultak el. 
A jelenlegi 1880—1884-ig épült, kiemel
kedő értékű neoklasszikus stílusú épü
let.

A paksi gyülekezet azon kevés gyü
lekezeteink közé tartozik, amelyik az
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utolsó 5—6 évet leszámítva mindig ter
mészetes szaporodást mutató közösség 
volt (több a keresztelés, mint a teme
tés). Ugyanilyen ritka vonása, hogy a 
hívek nagy százaléka egy tömbben la
kott és ezt csak a legutóbbi évek urba
nisztikai változásai bontották meg rész
ben. Mindig jelentős volt a tiszta evan
gélikus párok házassága. Ez is csak az 
utóbbi 10—15 évben fokozatosan billent 
át a vegyes házasságok többségére. 
A foglalkozást tekintve közel 90%-os 
volt a földművelés a gyülekezet múltjá
ban; igazán csak a második világhábo
rút követően változott ez is, és ma már 
a hívek 80%-a az iparban, a kereskede
lemben, a szolgáltatásban, legújabban az

atomerőműben dolgozik. A föld szere- 
tete azonban megmaradt, és ritka csa
lád, akinek kertje, szőlője ne volna, 
amit szorgalmasan művelnek, segítve ez
zel életszínvonaluk emelését.

Könyvemet elsődlegesen a híveim szá
mára írtam, hogy ezeket a sajátosságo
kat tudatosítsam és az újabb nemzedé
kekre is átszármaztassam. Ha Isten 
megáldja munkámat és az idősebbek 
számára a múlt drága emlékévé, az if
jabbak számára elgondolkoztató tanul
sággá fog válni, akkor nem volt hiába
való a negyven év kutató munkája.

S ó l y o m  K á r o l y

Az aszódi evangélikus leánynevelő története

c í m ű  k ö n y v  1 9 9 1 -b e n  k é s z ü l t  e l  a z  i s k o l a  a l a p í t á s á n a k  100. é v f o r d u l ó j á r a .  A  d o l 
g o z a t o t  D e t r e  J á n o s  a s z ó d i  l e l k é s z  k é s z í t e t t e  é s  a z  a s z ó d i  P e t ő f i  M ú z e u m  j e l e n t e t t e  
m e g  a  G a l g a  M e n t i  M ű h e l y  4. s z á m a k é n t .

Sok tanulsággal gazdagítja a mai nem
zedéket is ennek az iskolának a törté
nete. Nem csak azokat, akik még visz- 
szaemlékezhetnek régi iskolájukra és az 
évenkénti találkozókon végigjárhatják 
az ismerős helyeket, melyekhez sok-sok 
emlék fűzi őket. Tudjuk azt, hogy sok 
parókián, tanítólakban, családi otthon
ban váltak az innen kikerült leányok 
feleségként, édesanyaként igazi áldássá 
övéik számára. Az itt kapott nevelte
tés és a megszerzett elméleti és gyakor
lati ismeret további életük meghatáro
zója volt.

Tanulságos az iskola alapításának kö
rülménye is. Páratlan lelkesedéssel és 
tettrekészséggel találkozhattunk az ak
kori egyházi vezetők és különböző egy
házi tisztségeket hordozók iskolaalapító 
szándékában. Szándékukat nem bizony
talanította el a kishitűség, a félelem. 
Alig egy esztendő alatt a semmiből lett 
iskolaavatás Aszódon, 1891. szeptember 
8-án.

Példamutató azonban az az összefo

gás és anyagi áldozatvállalás is, amely 
megvetette az iskola alapjait, sőt végig 
is kísérte az iskolát működése idején. 
Pedig ez a leánynevelő, mely polgári 
leányiskola, internátus és gazdasági-ház
tartási tanfolyam volt, nem tartozott a 
gazdag iskolák sorába. Nem támaszkod
hatott gazdag mecénásokra. Nem épít
hetett nagy összegű alapítványokra. Nem 
állt mögötte földbirtok. Értékét, kincsét 
az ismeret, az erkölcs, az emberség, az 
evangélikus hit és a tudás jelentette. 
Ebben alkottak maradandót az iskola 
tanárnői, akik — kis fizetésük ellenére 
— erre a hivatásra szentelték egész éle
tüket !

Az iskolatörténeti dolgozat öt nagy 
egységre épül. A bevezetésben (1) ismer
kedhetünk meg röviden a nemzeti nő
nevelés ügyével, melynek lelkes szor
galmazója Fúy András volt. Áttekintést 
olvashatunk az evangélikus nőnevelés 
megtett lépéseiről is a 19, században. 
A Leánynevelő Intézet történetében (2) 
képet kapunk az iskola alapításáról, az
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intézeti élet és a házirend kialakulásáról 
és a megnyitó ünnepély eseményeiről. 
Az iskola megnyitását követő „hétköz
napi élet” pedig tanévenként szolgált 
újabb és újabb örömökkel és kudarcok
kal, amelyeket mindig sikerült áthi
dalni. Az első évtized ívelő pályája 
után a második sok gonddal telt el. De 
a megszervezett háztartási és gazdasági 
tanfolyammal országos hírűvé nőtte ki 
magát az intézet. Az első világháború 
évei sok-sok problémát hoztak, majd a 
két háború közötti általános elszegénye
dés nyomta bélyegét az iskola életére. 
Az 50 éves jubileumot új tervekkel és 
reményekkel ünnepelték meg, pedig ak
kor már tűz égett Európában. A háború 
végeztével az államosításig eltelt időben 
már nem volt az igazi leánynevelő, hi
szen akkor ez az iskolatípus nem illett 
a pedagógiai tervekbe. Külön fejezet 
foglalkozik a gazdasági és háztartási

tanfolyam történetével (3), mely a pol
gári iskolai képzés mellett vált igazán 
tanulóvonzóvá. Ezután az intézet ifjú
sági szervezeteivel (4) ismerkedhetünk 
meg, amelyek a leányok öntevékenysé
gét voltak hivatottak elősegíteni. Végül 
fontos része a könyvnek a nagy gonddal 
és gyűjtőmunkával összeállított mellék
let (5), ahol táblázatok szemléltetik az 
iskolai életet. Megismerkedhetünk a ta
nárnők fellelhető személyi adataival, 
visszaemlékezést olvashatunk és fény
képeket nézegethetünk.

„Bizonyos vagyok abban, hogy száza
dunk utolsó évtizedében, amikor egyházi 
iskoláinkat újjászervezzük, sok tanulni- 
valót találunk az Aszódi Evangélikus 
Leánynevelő Intézet történetében” — 
írta ajánlásában Harmati Béla püspök.

D e t r e  J á n o s

Ördögh Szilveszter: Dobol a hó
Pátria könyvek, Budapest 1991

Ha valaki — idők múltán, messziről ér
kezvén — sejteni szeretne valamit a 
XX. sz. második felének Magyarorszá
gából, annak légköréből, embereinek 
hangulatából, életérzéséből, az ördögh 
Szilveszter elbeszéléseiből igen sokat 
megtudhat, megérezhet. Torokszorító, 
gyötrelmes történetek ezek, hátterük 
kopár, dísztelen világ, szereplőiknek 
élet helyett csupán tengődés jut. Nem 
a nyomor tengődése (többségük nem is 
szegény), hanem az örömtelenségé. A 
szeretet lehetőségének elvesztése, a lé
lektépő fájdalom természetesként való 
elfogadása, mert hiszen számukra ez a 
világ rendje — ez az igazán szorongató 
ezekben a sötét ég alatt lezajló törté
netekben. A kisfiú, akitől a tsz-szerve- 
zés idején elviszik a családtagnak szá
mító lovat; a másik kisfiú, aki maga 
temeti el halott apját, az egyetlen em
bert, akihez tartozott; a házaspárok, 
akik között falat épít a csönd, mert lel

ki rokkantságukban már egymás felé 
sem tudnak fordulni — mind szinte vá
gyat ébresztenek bennünk, hogy rázzuk 
meg őket, mozduljanak, vessék le ma
gukról a gonosz varázst, de tudjuk, nem 
tehetik: körülményeik, emlékeik, élmé
nyeik sóbálvánnyá változtatták őket.

Mint Lót feleségét. Mert Lóiról is szól 
egy elbeszélés, és mennyire mai, meny
nyire örökérvényű is ez a hatezeréves 
Lót! Az író különös vonzódással fordul 
a Biblia felé. Tette ezt máskor, más 
történetben is, erősen elkanyarodva az 
írástól, s nagy felhördülést kiváltva, ám 
az e kötetben közölt elbeszélések híven 
követik a bibliai textust, az író annak 
alapján képzeli el alakjainak érzelmeit 
és gondolatait.

Empátiával költözik bele figuráiba, 
átéli sorsukat, és anélkül, hogy azon 
változtatna, e sorsok által is a maga 
szorongató, tövises szomorúságát fejezi 
ki. Lót elveszti feleségét, városát, szü-
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lőföldjét, vagyonát, mindenét, még a lá
nyait is, és magányos remeteként ten
gődve tűnődik a számára érthetetlen 
eseményeken. Ezt teszi Natanáél is (Ber
talan) a tanítvány, amikor a kétségbe
esés mélyén tipródik a tömegben a Gol
gota közelében. (Még nem sejtve, hogy 
nemsokára Arábia és Örményország 
apostola lesz, de hát ezt még nem is 
sejtheti, s ezért lelkiállapota hiteles.) 
Pál apostol azonban, aki maga volt a 
lázas cselekvés, a fáradhatatlan, min
dent lebíró erő, nehezen képzelhető el 
töprengő-tépelődő-kétkedő hamleti ál
lapotban („a tett halála az okoskodás”), 
neki pedig tennie kellett, mert erre in
dította küldetése.

A Bibliához újra meg újra visszatérő 
író lelkivilágára azonban jellemző a 
mottóul választott József Attila-idézet,

amelyből a kötet címlapját (dús réten 
heverő, feszületről levett corpus képe) 
is megértjük:

Te a lelkek összessége 
fönn az égbe, lenn az égbe, 
mindenségbe 
meghallgatsz-e Istenem?
Itt feküszöm elhagyottan,
Krisztus voltam 
beteg nárcisz eldobottan 
Hallgat így magában el.
A kötet — művészien formált — írá

sain érezni, hogy ha ez a szomjazó ke
resés csak egyszer, egyetlenegyszer ta
lálkoznék a kegyelem sugarával, akkor 
nyomban napfény ragyogná be ezt a 
zord írói világot. Ha sors, történelem, 
élet még oly kegyetlen volt is.

Bozóky Éva

Révész Is tván  tábori naplójából

Felsőbisztráról Alsószinevérre 44. VII. 31. (12 órától 20 óráig) Magam csak a 
vonatrészek visszavonulását láttam , de ez a kép is m egm arad bennem m ind
örökké. Bednarow után m in tha valami rossz sugallat lepte volna meg oszlo
painkat, minden kocsisor vad vágtázásba kezdett. Nem törődött egyik rész
leg a másikkal. Minden áron előzni! — ez volt a cél. Még a hadi-hídoszlop 
nehéz hatlovas fogatait is elfogta a futó láz, és több helyen torlódást keltve 
száguldtak. Sok helyen kellett m agamnak rendet terem tenem , m ert tiszt a 
láthatáron nem  volt. Ha a töm eget valahogyan csillapítanom sikerült is, egyet 
nem sikerült megakadályoznom, a pletykát. Mindenki hazamenetelről, le
szerelésről beszél, s volt, aki biztosan hangoztatta, hogy este már M unká
cson lesz. — O tt azonban, ahol a parancsnok jelen volt s m aga is együtt gya
logolt vagy kocsizott a csapattal, teljesebb volt a fegyelem. Példás fegyelmet 
tanúsított a 20. oszlop és ez Karácsonyi Dezső főhadnagy érdeme. Oszlopa 
élén láttam  többször, és az egész utat m ajdnem  gyalogolva tette meg. Wisz- 
kowon, a határállomáson aztán elértek bennünket az ezredek is. Puszta meg
pillantásukra elém tá ru lt a harcolók sorsa.

Alsószinevár 44. VIII. 1—3. — Elkínzottak és fáradtak a csapatok. Lovaink 
sántítanak, soványak. Ember és állat pihenést vár. Utón vagyok egész nap. 
Leülök ^ pihenők közé, hogy ne m aradjanak m agukra gondolataikkal. Soha 
nem éreztem ilyen nehéznek feladatomat. Fáradtakat, csüggedteket kellett 
puszta szóval erősíteni és felemelni.
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Summary

This issue examines information mani
pulation both from theological and non- 
theological viewpoints. As it may be 
seen from the Table of Contents, the 
essays approach the subject from the 
principles of general information theo
ry, semantics, theology, press ethics, 
psychology, the arts, and biology right 
up to the practical visual provision of 
Biblical information.

Assistant Professor of Theology Pas
tor A n d r á s  C s e p r e g i  addresses the uni
versal claim of the Bible to provide ba
sic information material. Though Scrip
ture is not independent from the spiri
tual environment of its time, it is above 
it. Not in the sense of being simply a 
’religious book’, but that it is in fact a 
’document on religion criticism’. The 
information it carries reacts to the gi
ven age, conforms to it, reflects its 
complexities, the differences in the in
tentions of its authors, so that when 
interpreting the Bible message both 
fundamentalism and humanistic relati
vity must be avoided.

S á n d o r  R é v é s z ,  editor of the opposi
tion’s weekly BESZÉLŐ, in his article 
on the ’heterocratic media’, while avoi
ding the trap of political actualities, 
addresses the issue currently claiming 
most interest in Hungarian public opi
nion, the independence of the media 
and the substance of the freedom of 
the press. He finds democratic mass 
communication an endless source of 
conflicts, because democracy itself is a 
continuously improving process. He 
points out the dangers of ’populariza
tion’ and ’naivization’ and the media’s 
inclination to present life the same way 
as a sport event instead of raising fun
damentally essential issues. He has no 
illusions concerning the future (objec
tivity), though he firmly believes in the 
long-term effectiveness of the doctrine 
of fairness.

What kind of hellish information is 
revealed to the person who day after 
day confronts the harrowing expression

P u b l i c a t i o n  o f  th e  
L u t h e r a n  C h u r c h  in  H u n g a r y  
E d i to r :  D. I m r e  V e ö r e ö s  
A s s i s t a n t  E d i t o r :  L á s z l ó  B í z i k  
E d i to r ia l  a n d  P u b l i s h i n g  O f f i c e :
H — 1447 B u d a p e s t  P. O. B. 500  
S u b s c r i p t i o n s  t o  t h e  a b o v e  a d d r e s s  
A n n u a l  S u b s c r i p t i o n :  720 ,— F ts .

of a demented mind? E m ő k e  B a g d y ,  re
nowned psychologist at the National 
Nerve and Mental Institute, calls this 
state the Tillich ’ontological reality’ in 
which symptoms turn into messages, 
into revelations of non-verbal informa
tion flowing through the metacommu- 
nicative channels. The essay pays spe
cial attention to the ’gates of the mind’, 
the eyes, the expression, and eye con
tact. With a comprehensive cultural 
historical review and heartbreaking cli
nical and semantic arguments the 
author impresses on everybody’s mind 
the ’courage to exist’.

With scientific elegance biologist E d i t  
K é z d y  goes beyond the philosopher’s 
dilemma concerning determination — 
indetermination. Examining the nature 
of the genetic substance DNS, she high
lights the important role of the ’error’ 
and man’s individuality in so far as it 
is capable of revolting against its role 
as ’surviving machine’ because the ge
netic information is replaced by increa
sed mental (extragenetic), even extra- 
somatic information. From stones, 
through books to the compact disks this 
enables man to pursue superfluous mat
ters, from the viewpoint of survival, 
such as art, games, science or religion.

Pastor and cameraman J á n o s  S á m u e l  
G y ő r y  is actually interpreting Paul’s 
definition of ’faith comes through hea
ring’ when he examines the function of 
seeing and making seen in spreading 
the Bible message. This namely is more 
effective, more subjective and more 
examplary than any other information. 
From the fall of man, through redemp
tion right up to salvation he places the 
events into the visuality system of 
coordinates, from ’the poor reflection 
as in a mirror’ to ’face to face seeing’. 
The author’s many ’visual’ works have 
this time been put into verbal form.

Besides the papers reviewed above, 
also a full Table of Contents is included 
in the English and German languages.
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Aus dem Inhalt

Die Studien der vorliegenden Nummer 
umkreisen das Thema I n f o r m a t i o n -  
M a n i p u l a t i o n  aus der Sicht der allge
meinen Informationstheorie, Semantik, 
Theologie, Presseethik, Psychologie, 
Kunst und Biologie bis hin zur prakti
schen, visuellen Mitteilung der bibli
schen Information.

Der Pfarrer und Theologiedozent 
A n d r á s  C s e p r e g i  befaßt sich mit dem 
universalen Anspruch der biblischen 
Botschaft als Grundmaterial der Infor
mation. Die Bibel ist nicht unabhängig 
von dem geistigen Medium zur Zeit 
ihrer Entstehung, erhebt sich aber über 
dieses, indem sie nicht einfach ein „re
ligiöses Buch” ist, sondern ein wahres 
„religionskritisches Dokument”. Sie 
enthält Informationen, die auf die ge
gebene Zeit reagieren, ihr entsprechen, 
ihre Kompliziertheit widerspiegeln, zu
gleich aber auch die Unterschiede der 
biblischen Autoren und ihrer Absichten. 
Bei der Deutung der biblischen Bot
schaft sind also Fundamentalismus wie 
humanistischer Relativismus zu vermei
den.

Der Redakteur der oppositionellen 
Wochenzeitung BESZÉLŐ S á n d o r  R é 
v é s z  umgeht die Falle der Aktualpoliti- 
sierung, obwohl er sich mit einem Reiz
thema der Öffentlichkeit beschäftigt, 
mit der Unabhängigkeit der demokrati
schen Medien und dem Wesen der 
Pressefreiheit. Die demokratische Mas- 
senkommunikation sei eine unversie- 
gende Konfliktquelle, da auch die De
mokratie selbst ein ständiger Vervoll
kommnungsprozeß sei. Gefahren seien 
„Populisierung” und „Naivisierung” so
wie die Neigung, das Leben nach dem 
Schema von Sportwettkämpfen zu schil
dern, statt wirklich wesentliche Fragen 
aufzuwerfen, wozu die Presse fähig sei. 
In seinen Erwartungen an die Zukunft 
(Unparteilichkeit) illusionslos, glaubt er 
unerschütterlich an die langfristige 
Wirksamkeit der „Fairness Doctrine”.

H e r a u s g e g e b e n  v o n  d e r  L u t h e r i s c h e n  
K i r c h e  i n  U n g a r n  
R e d a k t e u r : D. I m r e  V e ö r e ö s  
S t e l l v e r t r e t e n d e r  R e d a k t e u r :

L á s z l ó  B í z i k
S c h r i f t l e i t u n g  u n d  V e r l a g :
H — 1447 B u d a p e s t  P o s t f a c h  500  
E r s c h e i n t  v i e r m a l  j ä h r l i c h .
B e s t e l l u n g  a n  d i e  o b i g e  A d r e s s e .  
A b o n n e m e n t  p r o  J a h r :  720,— F o r i n t .

Die bekannte Psychologin der Lande
sanstalt für Nerven- und Geisteskrank
heiten E m ő k e  B a g d y  nennt es eine Til- 
lichsche „ontologische Realität”, wie 
sich Symptome zu Nachrichten, nonver
bale Mitteilungen zur metakommunika
tiv geschehenden Enthüllung formen. 
Besondere Aufmerksamkeit widmet sie 
der Rolle von Auge, Blick und Blick
kontakt, den „Toren der Seele”. Mit 
umfassenden kulturgeschichtlichen und 
erschütternden klinischen, ja sogar mit 
semantischen Argumenten ermuntert 
sie unser aller Psyche zum „Seinsmut”.

Die Biologin E d i t  K é z d y  schreitet 
wissenschaftlich elegant über das Phi
losophendilemma Determinismus-Inde
terminismus hinweg. Sie verweist auf 
die wichtige Rolle des „Fehlers” in der 
Natur des Erbmaterials DNS und auf 
die Individualität des Menschen, der 
fähig sei, sich gegen die Rolle als 
„Uberlebensmaschine” auch zu erheben, 
weil die genetische von der wachsen
den Hirninformation (extragenetisch) 
und sogar der „extrasomatischen” In
formation abgelöst wurde — vom ge
bauten Stein über das Buch bis zur CD. 
Dadurch vermag der Mensch sich mit 
fürs Überleben so überflüssigen Dingen 
wie Kunst, Spiel, Wissenschaft und Re
ligion zu beschäftigen.

Der Pfarrer und Operateur J á n o s  S á 
m u e l  G y ő r i  interpretiert im Grunde 
die Paulus-Definition „Glaube kommt 
aus dem Hören”, wenn er die Funktion 
von Sehen und Sehenlassen bei der 
Weitergabe der biblischen Botschaft 
untersucht, die effektiver, subjektiver 
und exemplarischer sind als die sonsti
gen Informationen. Von der Sünde über 
die Erlösung bis zur Seligwerdung stellt 
er alles ins Koordinatensystem der Vi- 
sualität vom „undeutlichen Sehen im 
Spiegel” bis zum Sehen „von Angesicht 
zu Angesicht”.

Außerdem bringen wir das v o l l s t ä n 
d i g e  I n h a l t s v e r z e i c h n i s  in englischer 
und deutscher Sprache.
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A DIAKONIA című Evangélikus Szemle országos 
GYERMEKRAJZ-PÁLYÁZATOT 
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nak, ha úgy gondolják, címet is adjanak.
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Pályázatunkat a protestáns hetilapok is közlik. • •
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B A R T H  K A R O L Y

A szeretetben nincs félelem
K a r l  B a r t h  (1886—1968), s z á z a d u n k  
k i e m e l k e d ő  s v á j c i  t e o ló g u s a ,  é l e t é 
n e k  u t o l s ó  s z a k a s z á b a n  s z in t e  k i z á 
r ó l a g  a  b á z e l i  f e g y i n t é z e t  i s t e n t i s z 
t e l e t e i n  p r é d i k á l t .  „ Ü g y  lá t s z ik ,  a z  
e m b e r n e k  b ö r t ö n b e  k e l l  j u tn ia ,  ha  
B a r t h  p r o f e s s z o r t  h a l l g a t n i  a k a r j a ” 
— m o n d t á k  a z  é l e s  n y e l v ű  b á z e l i e k .  
A l á b b i  p r é d i k á c i ó j á t  a f e g y i n t é z e t  
1961. a u g u s z t u s  6 - á n  t a r t o t t  i s t e n -  
t i s z t e l e t é n  m o n d t a  e l.  ( N é m i  r ö v i d í 
t é s s e l  k ö z ö l j ü k . )  B a r t h  k é t  a l k a l o m 
m a l  i s  j á r t  h a z á n k b a n :  1 9 36-ban  é s  
1 9 4 8 -b a n .

„A szeretetben nincs félelem: sőt a teljes szeretet kiűzi a félelm et.” ÍJn  4,18

Kedves Testvérek! Biztosan hallottátok m ár éltetek során valamikor ezt a 
szót: megtérés. A megtérés fordulat, új kezdet. É letünkben egy más, egy 
jobb ú t veszi kezdetét. Megtérés — m ennyit beszéltek, mily sokat elmélked
tek m ár keresztények róla. Az is megeshetett, hogy valaki így szólt egyik- 
másiktokhoz: tulajdonképpen arra van szükséged, hogy m egtérjél. Hogy meg
térjünk — bizony ez az, am ire mindennél nagyobb szükségünk van. Nemcsak 
egy alkalommal, hanem naponta ú jra  meg újra.

Tulajdonképpen a felolvasott igében is a megtérésről van szó. Amit itt a 
szeretetről és a megtérésről hallottunk, m ind-m ind arra u tal, hogy meg le
het és ezért meg is kell térnünk. Természetesen ez csupán elrejtve, am int 
mondani szokták: a sorok között bújik meg. Éppen ezért m ajd  csak befeje
zésül foglalkozom vele újra. Most elsősorban arra  ügyeljünk, ami világosan 
kivehető az igéből. Ez pedig így szól: A szeretetben nincs félelem. A szere
tetben! Nem különös? Mintha a szeretet valami hely lenne, valamilyen tér, 
egy olyan ház, amelyben az ember tartózkodhat, lakhat, ülhet, állhat és já r 
hat. A Bibliában sok ehhez hasonló kifejezéssel találkozunk. Többször olvas
hatunk ilyesmit: a hitben, vagy a lélekben, vagy az Űr ban, vagy a Krisztus
ban. Mindegyik kifejezés ugyanazt a házat jelöli meg, am elyet itt szeretet
nek nevez az ige. A szeretetben. Próbáljuk most tüzetesebben megvizsgálni. 
Ebben a házban — vagyis ,,a szeretetben” — van egy házirend. Ennek a h á
zirendnek egyik m ondata — hogy úgy m ondjam  első paragrafusa — így 
hangzik: A szeretetben nincs félelem. Más szóval: a félelemnek itt  nincs k e
resnivalója, ki van zárva. Szinte a vasúti kocsik felirata ju t  eszünkbe: Tilos 
a dohányzás! Vagy bizonyos építkezési területek kiírása: Idegeneknek tilos 
a belépés! Itt azonban nemcsak tiltásról hallunk. A szeretetben nincs féle
lem. Egyszerűen nem létezik. A szeretet kiűzi a félelmet, ahogyan a rossz le
vegőt is kiviszi a szobából egy jóravaló kereszthuzat. Vegyünk egy szebb 
hasonlatot. Amikor a színházban szétmegy a függöny, vagy amikor a kon
certen megszólal a zenekar, egyszerre megszűnik az emberek fecsegése. Ugye, 
milyen jó ennek a jó háznak jó házirendjében ez a jó első paragrafus.
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Igen, ha azonban most meg akarjuk érteni, ami itt meg van Írva, egy pil
lanatra azzal is foglalkoznunk kell, hogy valójában m it 'képzelünk arról a 
szeretetről, amelyet m i nevezünk szeretetnek, vagyis az emberi szeretetről. 
A szeretet tulajdonképpen kapcsolat az em berek között, ta lán  két vagy há
rom ember között, talán négy között, esetleg egy egész embercsoporton be
lül. A szeretet olyan kapcsolat, amelyben ezek az em berek nincsenek távol 
egymástól és nem idegenek egymás számára, m ár nem  közömbösek és nem 
kellemetlenek, m ert megismerték és m egértették egymást, megbíznak egy
másban és ezért olyannyira kedvelik egymást, hogy nem szeretnének egymás 
nélkül élni, m ert erőltetés nélkül is nagyon vágyakoznak egymás után, von
zódnak egymáshoz, szeretnének együtt lenni. Így tekintenek egymásra, így 
élnek egymással, m ert kölcsönösen igénylik a másikat. Bizony mindez na
gyon szép, szinte túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. Természetesen a valósá
gos életben m indnyájan csak töredékesen, csak kis m értékben és elég ritkán 
tapasztalhatunk ilyen szeretetet. Előfordulhat az is, hogy valaki őszintén el
m ondhatná: az én életemben nem láttam  semmi nyom át annak a szeretet
nek, amiről beszéltél. Engem senki se szeret és én se szeretek senkit. Nagyon 
egyedül vagyok, teljesen egyedül, m agam ra 'hagyottam Olyan világban élünk, 
ahol nincs szeretet, ahol az em berek távoliak és idegenek egymás számára, 
egymás nélkül, egymás ellen élnek.

Egyet teljes bizonyossággal m egállapíthatunk: ez az emberi szeretet nem  
űzi ki a félelmet. Ennek a szeretetnek a házában a legjobb esetben is sok a 
félelem : félelem attól, hogy csalódást okozunk egymásnak, félelem attól, hogy 
elveszíthetjük egymást, félelem a m últunk m iatt, amely sötét árnyat vet je
lenünkre, félelem attól a m ásik árnyéktól, amelyet a holnap idéz elő. Félelem 
az emberektől és félelem önmagunktól, félelem a sorstól, félelem a haláltól 
és bizony félelem még az ördögtől is. Az emberi szeretet házában ott tanyáz
nak a félelem kísérteiéi. E ttől még nagyon szép lehet ez a ház, egy kis kéj
lak, amelyben pompás az élet, azonban ez mégsem az a ház, amelynek első 
paragrafusa így szól: A szeretetben nincs félelem.

Most azonban egy egészen m ás házról és egy egészen m ás szeretetről sze
retnék mondani valamit. Ezt igénk „teljes szeretetnek” nevezi. Ez a másik 
szeretet is kapcsolat. Ez a kifejezés azonban túl gyenge a szó jellemzésére. 
Ez a szeretet szövetség. A szövetség pedig erős, rendezett, felbonthatatlan 
dolog. Ha valaki szövetségben áll valakivel, arra  rábízza magát. Kivel állunk 
szövetségben? Istennel állunk szövetségben, az Úrral. Vele, aki szabad, h a 
talmas, aki senkinek se tartozik. Vele, aki nélkül senki sincs és semmi sincs. 
Ö hozza létre és ta rtja  fenn ezt a szövetséget. S ki áll a m ásik oldalon? Hi
szen a szövetséghez kettőre van szükség. A másik oldalon m i állunk. Ennek 
a szövetségnek az alapja, hogy Isten veled, velem és m indnyájunkkal szövet
séget akar kötni. Ugyan mi készteti Istent, hogy e velünk kötött szövetségre 
rászánja magát, alapot vessen számára és m egtartsa? Talán az, hogy m i olyan 
kiváló, finom és jó emberek vagyunk? Nem. Mi nem vagyunk ilyenek. Ta
lán azért akarja, m ert Istennek szüksége lenne ránk, m ert nélkülözhetetle
nek vagyunk számára? Nem —, nélkülünk is eléri célját. Vagy talán azért, 
m ert noha szinte hihetetlen, mégis olyan jól tesszük dolgainkat, vagy leg
alábbis olyan jó szándékkal, hogy kiérdem eltük Isten szövetségét. Nem, sem 
miképp sem érdemeltük meg. Amit gondolunk és teszünk, bizony nem  jó. 
Azért hozta létre és azért ta rtja  fenn szövetségét velünk, egyes-egyedül azért, 
m ert ez az ő szabad, jó, hatalm as, irgalmas, szent akarata. Magától teszi, in -
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gyen. Ez a szeretet. Nem az a szeretet, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy 
ő szeretett minket. És úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta. 
Kicsoda Isten Fia? Nem más, m int saját maga. Azonban az az Isten, aki nem 
akar valami képzeletbeli magasságban és örökkévalóságban egymagában élni, 
és aki éppen ezért m inket se akar m agunkra hagyni, m ert ő az az Isten, aki 
eljött hozzánk, az az Isten, aki hasonlóvá lett 'hozzánk, aki mellénk állt, aki 
tehát maga is olyan em berré lett, m int mi. A betlehemi jászolban fekvő gyer
mek és a Golgotán m egfeszített ember. Ez a teljes szeretet. így ismer ben
nünket Isten. így kívánkozik utánunk. így keres és talál meg bennünket. így 
lett a m ienkké és így váltunk mi övéivé.

Ez a szövetség a teljes szeretetnek a háza, Isten szeretetének az otthona. 
Ebben a szeretetben nincs félelem. Kiűzi a félelmet. Isten azért szeretett és 
szeret most is minket, azért adta nékünk Fiát, és Fiában önmagát, hogy ne 
kelljen m ár tovább félnünk, hogy ne legyen alapja félelmünknek. Azáltal, 
hogy Isten szeretett m inket és most is szeret, elhárította, elvette, kiküszö
bölte, megsemmisítette félelmünk minden alapját, ^élsz attól az embertől, 
akiről úgy véled, nincs jószándékkal irántad, m ert bántó szavakkal fordul 
feléd és ártani is képes? Miért félsz tőle? Mit á rth a t neked az az ember, ha 
egyszer nem tehet semmit Isten ellen, mit tehet ellened, ha Isten oldaladon 
áll? Nem kell senkitől se rettegned. Mit tehetnek veled az em berek? Vagy 
attól félsz, hogy így vagy úgy azt az embert, akit szeretsz, akit pótolhatat
lannak tartasz, elvesztheted? Igen, ám de Isten nem veszíti el ezt az embert. 
És ha Isten nem ejti ki őt kezéből, te se vesztheted el igazán. Ez sem ok a 
félelemre. Vagy félsz m últad és jövőd és a halálod m iatt. Igen, de nézd: múl
taddal, jövőddel és haláloddal együtt, sőt még halálodon túl is, Isten által 
szeretett ember vagy. Mit félsz akkor ezektől a rémektől? Isten teljes szere- 
tete átfogja egész életedet kezdetétől a végéig, sőt még azon túl is. Vagy ta
lán önmagadtól kell félned, saját gyöngeségedtől és talán nem is csak gyön- 
geségedtől, hanem gonoszságodtól. Félsz a kísértésektől, hogy rád törnek és 
erősebbek lesznek nálad. Félsz az agyadba fészkelődé gondolatoktól és az 
emberi lelket elborítani képes ördögi indulatoktól. Vigyázz! Ez sem szolgál
ta that okot a félelemre. Isten nagyobb a szívednél, és erősebb annál, amitől 
félsz és félni kényszerülsz. Ha egyszer így van, m iért nem kezdesz dacolni a 
gonosz világgal, amely ott él benned is? Isten maga parancsolja, hogy száll
junk szembe a gonosz világgal. Csatlakozz hozzá! M egteheted. Nem kell fél
ned magadtól se. Vagy talán az ördögtől félsz? Hány em ber tartja  nevetsé
gesnek az ördögöt, alapjában véve mégis fél tőle. Ezzel kapcsolatban csak 
azt mondom röviden: Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit 
lerontsa és le is rontotta. Hagyjuk tehát összeomlani. Vagy van talán még 
valami más ok is a félelemre? Biztosan van még sokféle. A teljes szeretet 
házában azonban nincs alapja a félelemnek, nincs tere, se tám pontja. Ne fél
jünk  tehát senkitől és semmitől, m ert nincs olyan félelem, amit ez a teljes 
szeretet ki ne irtana és ki ne tudna űzni.

Persze egyikőtök-másikótok most mégis így szól m agában: Mindez nagyon 
szép és igaz. Szívesen hallgatom, hiszen ma vasárnap van és itt vagyunk a 
templomban. De mi van ezzel a házzal, ennek a teljes szeretetnék a házá
val? Vajon benne vagyok-e? Hiába beszélsz, én továbbra is félek; félek hol 
ettől, hol attól, éjjel is, nappal is; és éppen abból, hogy félek, következte
tem: én nem élek ebben a házban. Nem élek abban a teljes szeretetben, 
amely kiűzi a félelmet. Valahol kívül, az utcán vagyok, vagy az úttesten. Ott
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olyan veszedelmes. Állandóan jobbra vagy balra kell néznem, nehogy elüs
sön egy robogó jármű. így gondolkodik és így beszél a meg nem té r t  ember.

Aztán egyszerre még rosszabbá válik minden, m ert az ember így okosko
dik és így beszél tovább: ó, milyen szép lenne a szeréteten belül élni, milyen 
jó lenne, hiszen akkor nem  kellene m ár tovább félnem. De miképpen jutok 
be oda? Másszak át a falon? Netán törjek be néhány ablakot? Milyen trük 
kel, miféle görcsös erőfeszítéssel lehet oda bejutni? Ha képes lennék rá, nem 
félnék többé. — Most még egyszer és nagyon komolyan kell megmondanom: 
csak a meg nem tért em ber gondolkodik és beszél így. Ugyanis nem  arról 
van szó, hogy ennek a teljes szeretetnek a házába saját m agunktól jutunk 
be, és ezért másznunk, kapaszkodnunk kell; hanem arról van szó, hogy Is
tennek ez a teljes szeretete eljött hozzánk. Az Üdvözítőről van szó, aki itt 
van velünk. Mielőtt még gondoltam volna rá, eljött és szívére vette ügyemet. 
Egy olyan házról beszélünk mi, amelyet Isten a m ennyben alkotott m ind
nyájunk számára, hogy azután alászálljon közénk a mi szegény sötét Föl
dünkre. Most pedig itt van, méghozzá annyira  itt van, hogy nem tudunk se
hová se elmenni, ahol ne m aradnánk ezen a házon belül. M iért lenne szüksé
ges tehát továbbra is félnünk? Egyes-egyedül ott a hiba, hogy még mindig 
nem vesszük észre, hol vagyunk tulajdonképpen. Ezért a meg nem  té r t  em
ber cselekedetét, iparkodását, gondolkozását és beszédét éppen az jellemzi, 
hogy nem tudja, miről is van szó, hogy még mindig nem vette észre: nem  
kívül, hanem belül van. Ezt pedig azért nem  veszi észre, m ert alszik és al
vás közben álmodozik. Az álmok viszont megcsalják, m ert az álmok csaló
kák. Azt álmodja ugyanis, hogy még m indig félnie kell, és van m itől félnie, 
m ert bőven akad ok a félelemre.

És most: mi a megtérés? Mi a fordulat, m i a bűnbánat? Mi az az új út, 
amelyre ráléptünk, amelyre rá  kell lépnünk? Kedves Barátaim , a megtérés 
egészen egyszerűen azt jelenti, hogy felébredünk és félredobjuk azt a  csa
lóka álmot, amely szerint okunk lenne a félelemre. Hiszen úgy nyithatjuk 
fel szemünket, ahogyan kicsiny gyerm ekkorunkban, am ikor születésünk után 
először nyílt ki szemünk és m egláttuk, hol vagyunk. Nem kívül vagyunk, 
hanem minden mesterkedés és görcsös erőlködés nélkül benne vagyunk a tö
kéletes szeretetben; abban a szeretetben, amellyel Isten előbb szeretett m in
ket, és amelyben nincs félelem, m ert ez a szeretet kiűzi a félelmet. Ha a 
Szentlélek Isten szívünkre beszél, az em ber felnyitja szemét, m iként egy kis
gyermek születése után. Ezért nevezik a m egtérést az em ber újjászületésé
nek is. Egyszercsak észreveszi az ember, hol van, és akkor m ár nem  tud 
többé félni. A Szentlélek ugyanis ott szólítja meg, ahol nem tud kitérni 
előle, ahol meg kell hallania — a szívében, és ezt m ondja neki: ébredj ál
modból, kelj föl halálodból, m ert felragyog néked Krisztus! És így folytatja: 
ne félj, m ert megváltottalak, m ert neveden szólítottalak, enyém vagy! Adja 
meg ezt nekünk Isten, adja meg neked és adja meg nekem, adja meg ma, 
most és holnap és azután ú jra  meg újra. Ámen.

B e n c z ú r  László fo r d í tá s a



R E U S S  A N D R Á S

A szeretet mint a kereszténység alapmotívuma

Á szeretet keresztény értelmezését keresve m indmáig tanulságos kiinduló
pont a svéd Anders Nygren „Eros und Agape”1 címen m egjelent műve, mely
ről Vajta Vilmos többször adott ism ertetést és értékelést.2 Az erósz és az 
agapé meghatározásával, szembeállításával, de ugyanakkor az egyháztörté
net során gyakori összefonódásuk és keveredésük kim utatásával is, Nygren- 
nck sikerült a szeretet agyonkoptatott és k iüresített fogalmáról úgy szólnia, 
hogy könyve több m in t hatvan év távolából is lebilincsel a bibliai, kortörté
neti, filozófiai, kultúrtörténeti vonatkozások sokaságával, s eközben azzal a 
közérthetőséggel és egyszerűséggel, amely csak az igazán nagy műveknek 
sajátja.

A szeretetről sokat szólni gyanús lehet: a) akár azért, m ert a reform átori 
teológia hatása alatt attól tartunk, hogy a cselekedetekből való megigazulás 
veszedelmét idézi fel, s ezért inkább tartózkodóan em legetjük; b) akár azért, 
m ert tisztázatlan a tartalom , hiszen — közkeletű szó lévén — mindenki arra 
gondol, ami a saját tapasztalata; c) akár azért, m ert egyformán elege van a 
világnak az üres követelésekből, de a teljesít'hetetlenekből is. Amikor Nygren 
a szeretetet nevezte meg a kereszténység alapm otívum aként, akkor olyan 
lépést tett, melyet m inden esetleges gyanú ellenében következetesen és igen 
tartalm asán képviselni tudott. A bibliai agapé fogalm ával Nygren bem utatja, 
hogy a kereszténység egészen ú ja t hozott a vallásba és az etikába. A vallás 
dolgában a  kereszténység az egocentrikus kérdésfelvetést teocentrikussá vál
toztatta, az etikában pedig egymással kölcsönösen összekapcsolta a vallást és 
az etikát. „Joggal állíthatjuk tehát, hogy az agapé a kereszténység közép
pontja, minden m ást megelőző alapmotívum, felelet a vallási és az etikai kér
désre egyaránt. Az agapé a kereszténység teljesen új alkotása. Ez a motívum 
m indent meghatároz a kereszténységben, s nélküle elvesztené jellegzetessé
gét. Az agapé a kereszténység eredeti alapkoncepciója.”

1. A szeretetet a kereszténység alapmotívumának, alapkoncepciójának ta r
tani azt a gyanút keltheti, hogy elhagytuk a reform átori teológia alapját. 
A reformáció felületes értelmezése valóban úgy beszél, hogy a cselekedetek
ből való megigazulással, a kegyelemre való érdemességgel szemben a hit áll, 
és ez a vulgarizált reformátori teológia kimerül az olyan igehirdetésekben, 
melyek az érdemszerző cselekedetek helyett a hit „megcselekvésére” unszol
nak. Joggal m ondhatjuk, hogy ez a reformációból valójában csak a frazeoló
gia átvétele, annak tartalm a és igazsága nélkül.
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Mi sem áll távolabb a reformációtól, m int az az értelmezés, mely a 'hitet 
olyan módszernek, „know-how”-nak, tudásnak, fogásnak, furfangnak, esz
köznek tekinti, mellyel az ember az isteni erők és ajándékok „birtokába” ju t
hat. Ha azt kérdezzük, hogy az emberi m agatartások közül melyik az adek- 
vát az Istennel való viszony rendezésére, akkor 'természetesen csak azt lehet 
mondani, hogy nem a cselekedetek, hanem  a hit. Az agapé motívuma azon
ban a Szentírásban (és Nygren teológiájában) azt tartalm azza, hogy az Isten
nel való viszony dolgában a meghatározóan cselekvő, az alany, sem nem a 
reformáció nélküli, sem nem  a reformációban élő ember, egyáltalán nem az 
ember, hanem  á  Jézus Krisztusban cselekvő Isten. Az újszövetségi agapé mo
tívuma éppen arra  emlékeztet, hogy az em beri cselekedetekkel szemben nem 
az emberi hitre, hanem mindenek előtt és mindenek fölött Isten szeretetére 
kell utalnunk. Az ember hite csak erre az isteni szeretetre válasz, az emberi 
hit csak ennek az isteni szeretetnek a hatása alatt születik meg. A hit tehát 
nem az em bernek a cselekedetekkel ellentétes teljesítménye, hanem az egyet
len helyes, az egyetlen lehetséges válasz Isten lehajló, meg nem érdemelt és 
megérdemelhetetlen szeretetére. A hit éppen annak belátása és beismerése, 
hogy Isten előtt az em bernek nem lehet semmiféle teljesítménye, hogy az 
embernek önmagában nincs semmiféle reménysége, s ha  van reménysége, 
akkor csak Jézus Krisztusban, aki m indent teljesített azzal, hogy olyan éle
te t élt, melynek végén azt m ondhatta: „elvégeztetett”.

A keresztény igehirdetésnek nem az a feladata, hogy ezt a hitet m integy 
szuggerálja, 'hanem csak az, hogy Istennek ezt a szeretetét meghirdesse, hogy 
általa létrejöjjön a hit. A h it nem tesz semmit, m int bízik abban, hogy Isten 
mindent megtesz. Vagyis nem  a hit készteti Istent a cselekvésre, hanem  Is
ten cselekvése és igéje készteti a h itet bizalomra. Isten e cselekvésének kife
jezése a Szentírásban az agapé, de nemcsak maga a szó, hanem az egész 
„motívum”.'’’

2. A szeretetről beszélve sok zavart kelt, h a  a fogalom pontos tartalm a 
tisztázatlan. A különféle értelmezések legtöbbször inkább a szentimentaliz- 
mus, az idealizmus, a szociális viszonyulás gondolatkörben mozognak.

Az agapé, áhogyan azt Jézus megélte, nem elvek m eghirdetését jelentette 
csupán, hanem élete gyakorlatát is: odahajolást a betegekhez, bűnbocsána
tot a bűnösöknek, közösségvállalást a társadalom  perem ére szorultakkal. Az 
agapé az Újszövetségben, Jézus személyével kapcsolatban azért mindig törté
nés és cselekvés. Jézusnak a szeretete a legszorosabban összefügg Isten sze- 
retetével, m ert Isten szeretete m utatkozott meg benne (Róm 5,6—10; 2Kor 
5,14; ÍJn  4,9—10).

Az Ószövetség tartalm a, istenképe m indennek ellentmondani látszik. Va
lóban csak látszólag van ellentmondás, hiszen Isten szeretete népe irán t az 
Ószövetségnek is fontos kifejezése és „m otívuma”. Á titatja ezt a kegyességet 
az a tudat, hogy megsemmisülne az egyes ember is, a választott nép is, ha 
Isten az emberrel igazságosan, azaz tettei szerint bánna. Ezért lehetséges az, 
hogy Jézus a Hegyi beszédben a szeretetet cselekvő em bert mondja a meny- 
nyei Atya fiának (Mt 5,44—45), s a személyválogatás nélküli szeretet gyakor
lásával lehet az ember tökéletes, amint a mennyei Atya tökéletes (Mt 5,48).

A szeretet bibliai fogalmának, az agapénak tartalm át alapvetően m eghatá
rozza, hogy esemény, amely egyrészt elbeszélhető, elmondható, mit jelent(ett) 
konkrét élethelyzetekben, másrészt olyan esemény, melynek egészen határo
zott iránya van. Az úrvacsora szerzésekor Jézus erre az „érettetek” szóval
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utal. Ezt visszhangozza az Újszövetség számos helye. Ez is olyan vonása a 
bibliai szeretetnek, az agapénak, ami élesen megkülönbözteti a korabeli ha
sonló szavaktól és elképzelésektől.

3. A kárm ennyire sokszor, a kortársaknak valósággal felháborítóan élte és 
illusztrálta is Jézus az isteni szeretet tarta lm át, egyet semmiképpen sem tett 
meg. Sohasem értelmezte vagy gyakorolta úgy a szeretetet, hogy az érvény
telenítette volna Isten igazságát. Sohasem értelm ezte vagy gyakorolta úgy a 
szeretetet, hogy az előre felm entést adna az igazság alól. A szeretet ebben 
az újszövetségi, jézusi értelem ben nemcsak bocsánatot hoz, hanem  az élet 
megújulását is. Aki részesül ebben a szeretetben, az nem egyszerűen meg
nyugodott lelkiismerettel megy tovább, hanem  új életben is jár, még akkor 
is, ha az Újszövetség elbeszélései nem is ecsetelik részletesen ezt (pl. Lk 
7,36—50; Jn  8,1—11). Jobban, és újra figyelni kellene Luther szavaira a tö r
vény és evangélium megkülönböztetéséről! A szeretetnek az a modern hang- 
súlyozása, mely likvidálja a keresztény élet valóságából Isten törvényét, egy
úttal a szeretetnek is kilúgozása és m egerőtlenítése. A jézusi agapé toleráns 
a bűnössel szemben, m ert bocsánatot hirdet, de intoleráns a bűnnel szemben, 
m ert új életre hív.

A szeretet teljes értelme vész el akkor, ha háttérbe szorul benne az isteni 
agapé vonása, valamint a szeretet és igazság összetartozása. A szeretet fo
galma csak akkor természetes, ha ezt a vonását elhanyagoljuk. Ezért ma is 
aktuális Nygren módszere, hogy az agapé fogalm ánál nem a szeretet paran
csából kell kiindulni, hanem Isten univerzális szeretetéből.

4. Mindezek alapján úgy beszélni a szeretetről, hogy az ókor egocentrikus 
és individualista etikájával szemben a kereszténységben közösségi és etikai 
értelme van, megalapozott, ha a közösséget és etikumot nem  szűkítjük le 
immanens humánumra. A szeretet fogalmának használata során éppen az a 
visszatérő veszedelem, hogy megreked az emberi teljesítménynél, azaz m eg
marad törvénynek vagy praktikus életbölcsességnek, a természetes — tehát 
a hit és a Szentlélek m unkája nélkül élő — embernél, s nem lépi túl a józan 
polgári viszonzás (Mt 5,46—47; Lk 14,12—14) kereteit. Ezért ha a bibliai 
agapé értelm ét és kihívását meg akarjuk őrizni, ragaszkodnunk kell az aga
pénak áhhoz a megrendítő és megszólító, egyszersmind követésre hívó ese
ményéhez, amelyet János evangéliuma úgy ír le, hogy „a jó pásztor életét 
adja a juhokért” (10,11). S amelyet Pál apostol úgy visszhangoz, hogy „még 
az igazért is aligha halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki 
a halált. Isten azonban abban m utatta meg ra jtunk  a szeretetét, hogy Krisz
tus m ár akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk” (Hóm 5,7—8).

A szeretet ebben az értelemben a kereszténység alapmotívuma.

JEGYZETEK
1 A mű első német kiadása: Nygren, Anders: Eros und Agape. 1930. 210. o.
2 Vajta Vilmos: Kortárs teológusok: Anders Nygren (1891—1978). Teológiai gon

dolkodás a szeretet példáján. Diakonia 1992, 1, 7—12. — Vajta Vilmos: A szere
tet keresztény értelmezése. (A „lundi teológia” a múltban és a jövőben.) Koino- 
nia 1991 pünkösd, 35. szám, 35. old. Szerk. Gémes István.

3 Ebben az összefüggésben érdekes figyelni arra a tényre, hogy a motívumkuta- 
túsnak elkötelezett Nygren „Eros und Agape”-jának 1930-as megjelenésével csak
nem egyidejűleg, 1933-tól kezdődően Gerhard Kittel szerkesztésében jelentek 
meg a „Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament” kötetei (az 1979-ben 
megjelent utolsó, 10 2-es kötetig), amelyek az Újszövetség szavainak fogalmi 
elemzését végezték el, példát állítva a humán tudományosság elé.
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Az agapé-szeretet mint dogmatikai kategória*

A legelterjedtebb és legáltalánosabb közfelfogás szerint a kereszténység a 
„szeretet vallása”. Ha más nem, ez a vélemény kötelezi az egyházat és a 
teológiát arra, hogy eme közfelfogás értelm ét megvizsgálja, pontosítsa és ér
telmezze. Ha a kereszténység m ondanivalója abba a lapos — ráadásul fel
szólító módban használt — közhelyben kulminál és fejeződik is be, hogy 
„tehát szeressük egymást, akkor minden rendben lesz, Testvérek”, úgy maga 
is hozzájárul a szeretet fogalmának (?) devalválódásához. A szeretettel 
ugyanis mindig inkább elkezdődnek, m int befejeződnek az események, elte
kintve a végső eszkatologikus eseménytől.

Felvetődik tehát a kérdés, hogy a „szeretet vallása” m ilyen  szeretet val
lása, továbbá, hogy ki szeretetének a megvallása, azaz, ki annak alanya és 
tárgya.

Hogy a „szeretni” szó a m agyar köznyelv leggyakrabban használt szavai 
közé tartozik, annak nem csupán nyelvi okai vannak (hogy ti. még a német 
mögen-t s az angol prefer-1 is mi e szóval fejezzük ki), hanem  jelzi azt a 
kétségtelen tényt, hogy a szeretés és a szeretve-levés igénye a legelemibb 
és legautentikusabb em beri vágy. Megannyi cselekvés mögött ez az indító
rugó, mely boldogíthat, de tönkre is tehet. S ez így van rendjén. Hiszen nyil
vánvalóan emögött az igény mögött az Isten emberrel kapcsolatos álma: te l
jes szeretetközösségre terem tettségünk rejtőzik.

Anders Nygren  teológiai fáradozása, melynek nyomdokain Vajta Vilmos 
tanulm ánya halad, éppen e fenti kérdésekből érthető. A század elején — 
Kant után — arra a kérdésre kereste a választ, hogy egyáltalán, mi a teoló
giai tudomány létjogosultsága a többi tudom ány között. Hol helyezkedik el 
a teológia a szellemi-tudományos-kulturális és privát élet összefüggéseiben. 
Mint tudomány, rendelkezik-e speciális tárggyal és sajátos módszerrel. Egy
részt, m int vallás, általában, másrészt m int kereszténység, mely egy a val
lások között, harm adsorban pedig m int lutheranizmus.

Ebben a törekvésben m ár kifejeződött az az igény (mely valamivel később 
P. Tillich munkásságára hatva adott inspirációt), hogy a teológiának megfe
lelésben kell lennie kora kultúrájával. Nem a form ákat átvevő kulturpro-

Reflexiók V a j t a  V i l m o s  A  szeretet keresztény értelmezése c. tanulmányának 
III/2 és III;3a szakaszához
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testáns módon, hanem a tartalm i kérdéseket értő intelligens protestantizm us 
módján. A teológia tehát nem zárkózhat el a nem-teológiai jellegű kérdés- 
felvetések elől. Sőt, a nem-teológiai kérdésfelvetésekben fel kell m utatnia 
a tulajdonképpen  teológiai jelleget és azt teológiailag m eg is kell válaszolni. 
(A „teológiai” itt nem azt jelenti, hogy érthetetlenül és elidegenedetten, ha
nem, hogy Isten-vonatkozásúan és elementárisán!) Ha a teológia ezt elblic
celi, nem csak a szellemi élet egészét szegényíti meg, de vákuum ot terem t 
mindenféle pszeudovallásos jelenségek rákos elburjánzásához is.

Különösen így van ez napjaink Magyarországán, ahol a „vallásos” és „ke
resztény” Csipkerózsika felébredőnek látszik (habár korántsem  olyan m ár, 
mint annakelőtte), így egyre inkább sürgető, hogy m egtaláljuk azt a közös 
alapot, mellyel kifejezhető egyrészt a speciálisan keresztény, másrészt az ál
talánosan emberi.

Helyesen járunk el, ha  ezt a speciálisat és egyben általánosat az agapé- 
szeretet jelenségében fedezzük fel és látta tjuk . Nygren vállalkozása elsősor
ban az agapé-szeretet speciális voltának felm utatására irányult, amikor ab- 
abban, ti. az agapé-szeretetben látta a kereszténység (sőt, m int később látni 
fogjuk, a lutheranizm us!) egy szóban összefoglalható m otívum át. Hiszen ha 
a teológia motívumát tisztáztuk (értsd alatta  egyrészt a motivációt, végső in
dítórugót, szándékot, m ásrészt — m int egy zeneműben — azt a más és más 
formában, fekvésben, hangnemben, ritm usban, szólamban megjelenő, de vol
taképp mégis ugyanazt a dallamot), dolgunkat nagyjából m ár el is végez
tük, hiszen a többi m ár csak részletkérdés. A kereszténység specialitása te 
hát a szeretet motívuma. Helyesebben az agapé-szeretet motívuma, mely 
nem azonos az általános értelem ben vett szeretettel, m ely szexualitás, erósz, 
vagy filia szóval jelölhető. Annyira nem, hogy egymástól való határozott 
megkülönböztetésükön túl kifejezetten antagonisztikus szembeállításuk is 
szükséges.

Nygren és Vajta szigorúsága mögött azonban — s m ost m ár én keresem a 
motivációt — érződik bizonyos defenzív, védekező, létjogosultságát rnagya- 
rázgató szándék. Nygren munkássága idején ez teljesen adekvát volt. Ma 
azonban úgy látszik, hogy a distinctióból, a speciálisat kim utató definícióból 
kiindulva, annak megállapításait felhasználva, tovább kell gondolkodásunkat 
folytatni, éppen az általános felé. Nem elég a kereszténység speciális színét 
(mondjuk a kék valamelyik árnyalatát) spektrumozni, hanem  inkább a ke
reszténység természetes fehér színének felragyogtatása a fontos, mely szín 
m agában foglalja a szivárvány összes többi színét is. A keresztény teológiá
nak ez a nagyvonalúsága természetesen nem m ehet sajátosságának rová
sára, ..  . erről azonban úgyis gondoskodnak a szakteológusok.

Az agapé-szcrctct tcocentrikussága

Amikor az agapé-szeretet Istenre-vonatkozottságáról szólunk, az a követke
zőket jelenti:

Spontán és indokolatlan
Ha János evangéliuma azt írja, hogy „úgy megszerette Isten a világot, hogy 
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete 
legyen” (Jn 3,16), akkor Isten ezt nem  azért tette, m in tha a világ különö-
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sebben rászolgált volna erre a szeretetre. Ha a gazdag ifjú ra Jézus „rátek in
tett és megszerette” (Mk 10,21), az nem azért volt — m int később ki is de
rült —, m intha a ficsúr ellenállhatatlanul szimpatikus és szeretetreméltó lett 
volna számára. Jézus cselekvése — m int az Atyáé — megokolhatatlan. Azért 
szeret, m ert szeret. Csak. „Ha Istentől azt halljuk, hogy szereti az embert, ak
kor nem arról van szó, hogy miféle az ember, hanem  hogy kicsoda Isten.” 
Tudniillik, hogy „az Isten szeretet” (ho theosz agapé esztin), ÍJn  4,8. A Szent- 
háromság tökéletes szeretetközösségén kívül terjedő isteni szerelem oktalan 
és k ikutathatatlan . Nincs miértje.

Értékközömbös
Jók és gonoszok, szépek és csúnyák, igazak és hamisak egyaránt részesedhet
nek benne. Vagy utasíthatják vissza. Ezért tékozló Isten szeretete, de az az ő 
dolga, hogy hogyan bírja a visszautasítást. Szeretete ugyanis nem feltételezi 
a kölcsönösséget, mint a miénk. Ö m indenesetre soha nem  valam ifajta é rté 
kelés alapján viszonyul hozzánk, von korlátokat, vagy szab feltételeket. Hogy 
méltó-e valaki, az teljesen közömbös az agapé-szeretet valóságában, szemben 
az értékorientált erósz-szeretettel, mely elsősorban az értékesnek, jónak, szép
nek, igaznak véltet keresi. Isten szeretete annyira értékközömbös, hogy még 
engem is szeret.

Alkotó és újat teremtő
Noha semleges szeretete tárgyának értékei iránt, hatása mégis értékeket hoz 
létre. Nem felfedezi az értéket, hanem megterem ti azt. Valóban naiv-idealista 
herézisnek minősíthető az a nézet, amely az „ember végtelen értékére”, „lel
kének halhatatlanságára", „született ártatlanságára”, „jóra való készségére” 
meg egyebekre apellálva próbálja indokolni Isten szeretetét. Ahogy az elve
szett juhot sem faj tisztasága és a verebecskét sem különleges IQ-ja minősíti 
és definiálja, hanem az elveszettsége és jelentéktelensége ellenére (!) őt fel
vevő és számontartó Isten szeretete. Ez nem előbányássza, hanem előlegezi 
és ajándékozza az értéket. Értékessé csupán azáltal válik, hogy Isten az, aki 
rátekint. A szeretet tárgya a szeretet alanya m iatt válik valamivé. Azzal ké
pesít szeretni, hogy szeret, jóllehet voltaképp képtelenek vagyunk szeretni.

Közösségorientált
A hűséges Isten szeretetének jellemzője, hogy nem csak vendégnek jön, ha
nem velünk is marad, ha m ár kegyelmi szabad döntése folytán úgy döntött, 
hogy elkezdi. Valódi közösséget Istennel az ember létrehozni képtelen. Min
den emberi próbálkozás (áldozat, engedelmesség, erkölcs, megtérés, újjászü
letés) itt kudarcot vall, m ert a koinóniát egyedül Isten szeretete hozhatja 
létre. Az agapé-szeretet ugyanis Isten (!) ú tja, felülről alászállva az em ber
hez, nem pedig az emberi lélek alulról felemelkedése, felmagasztosulása Is
ten felé. E közösség leszámolás vallásos képességeinkkel, szokásos kapcsola
tainkra jellemző paritás-igényünkkel, m agunk aktív participációjával, de 
még verejtékes tisztességünkkel is. A kismajom ugyan kapaszkodik anyja 
bundájába, de az ember a Jóistent még m egragadni sem képes, csak fordítva. 
Vegyük észre: a „halálos” és „sírig ta rtó ” szeretetbe éppen nem mi haltunk 
bele, hanem az a Krisztus, aki szeretett „mindhalálig”, mégpedig a „keresztfa 
haláláig”.
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F.gy gondolatkísérlet két textussal

Vegyük közelebbről, elfogultság és előítélet nélkül szemügyre az agapé-sze- 
re te t két frekventált textusát, az egy Korinthus tizenhárm at és az irgalmas 
samáriai példázatát (Lk 10,25—37). Alapkérdés felvetésünk a következő: kiről, 
ki szeretetéről szólnak a textusok? Vajon az ideális, optimális és normatív 
emberi szeretetről van-e szó, vagy pedig Isten szeretetéről? Etikai, erkölcsi 
jellegű tanítást ad-e az apostol, illetve a példázatban Jézus arról, hogy mi
lyennek kellene lennie az em bernek, vagy pedig „hittan i”, dogmatikai kije
lentést tesz-e arra  vonatkozóan, hogy milyen az Isten?

A szeretet himnusza
Értelmezésének kérdését V ajta is fölveti, hogy ui. az az Isten szeretetéről 
szól-e, vagy pedig az em ber szeretetét jellemzi. Válasza: a kettő egyszerre. 
Ha így van, akkor ezen a nyomon elindulhatunk szaglászni Isten-darabká
kat és em ber-darabkákat keresgélve a szövegben, m int am a bizonyos lompos- 
lucskos kutya.

„Ha emberek, vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, 
olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha prófétálni is tu
dok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, 
és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs 
bennem: semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűz- 
halálra szánom, szeretet pedig nincs bennem: semmi hasznom abból.” 
Kérdéseink: ugyan, melyik ember érti az angyalok, de akárcsak az embe

rek nyelvét is? Melyikünk tud prófétálni, ismeri a titkokat és van minden 
bölcsesség birtokában? Melyik kereszténynek van hegyeket elmozdító teljes 
hite, melyik hittestvérünk osztotta szét egész vagyonát és melyik evangéli
kus szánta testét tűzhalálra? Az elmondottak nem inkább Jézusra illenek? 

„A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérke
dik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, 
nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt 
örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent el
tűr.”
Mindez ránk: ideges, alattomos, irigy, dicsekvő és beképzelt emberekre vo

natkozna? Agresszív, haszonleső dühbeguruló és mások bűnét oly szívesen 
fel-felhánytorgató m indannyiunkra? Akik mindent hiszünk, remélünk és 
mindent eltűrünk?

„A szeretet soha el nem múlik.”
Ez aztán már végleg nem  ránk  vonatkozik! Akiknek oly csekély tarta lé

kunk van, ha van egyáltalán valamicske, a szeretetből. Rólunk szólna az 
„oudepote piptei", akik rossz akkuként ham ar lem erülünk, aztán szépen, 
vagy kevésbbé szépen el is m úlunk?

Van létjogosultsága tehát annak a  feltételezésnek, hogy a „szeretet him nu
sza” nem a keresztényekről, hanem Urunkról szól. A szeretet remekéről. 
A levél előző fejezetében felsorolt emberi karizmák tárgyalása után énekelt 
„maradandó szeretet” éppen azért „különb” és „kiváltképen való” út, m ert 
az Isten útja az emberhez.

Az irgalmas samaritánus
M agyarázatánál az előzőekben bevált alapelv végigvitele problematikusabb- 
nak látszik. Annyira megszoktuk m ár a tradicionális értelmezést, mely sze
rin t a „tékozló fiú” példázata Isten atyai szeretetéről, az irgalmas sam aritá-
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nus példázata pedig az ember felebarátja iránti szeretetéről szól, hogy ezt az 
értelmezést evidenciaként fogadjuk el. Gondolatkísérletünkben azonban 
mégis tegyük fel a kérdést: biztosan így van ez? Melyik szereplő a példázat 
„pozitív hőse”, a valódi példa, amire Jézus a végén ezt mondja: „Menj el, 
te is hasonlóképpen cselekedj”?

Induljunk ki egy valószínűleg helyes herm eneutikai alapelvből, mely a jé- 
zusi példázatok értelmezéséhez nagy segítséget nyújt: hogy ugyanis Jézus 
példázatai többnyire így vagy úgy, de önnönmagáról szólnak. A példázatok 
eme krisztológiai kulcsa szerint tehát valamelyik szereplő alak m ögött Krisz
tusra kellene ismernünk, aki szereplőnek a cselekvése a parabola poénja. 
Adva van eszerint „egy em ber”, akit kifosztanak, megvernek, aztán otthagy
ják. Vannak a gálád rablók, a sietős pap és a törvénytisztelő h ittan tanár, az 
irgalm as samaritánus, meg a hitelnyújtásra is kész derék fogadós.

„Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosz
tották, meg is verték, azután félholtan otthagyva, elmentek. Történetesen egy 
pap is ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy 
lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton lévő 
samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta; odament, olajat 
és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Aztán feltette őt a saját állatára, el
vitte egy fogadóba, és ápolta. Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak, 
és azt mondta neki: Viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visz- 
szatérek, megadom neked.”
A fenti kulcs használata szerint kérdésünkre a legkézenfekvőbb válasz: Jé

zus az irgalmas sam aritánus alakja mögé rejtőzött, hiszen ő az, akinek oly 
sokszor „megesett a szíve” a sokaságon, aki „m eglátta” az elesettet és „meg
szánta” a bajban lévőt. Már önmagában ez a részeredmény is tulajdonképpen 
meglepő következményeket hordoz magában. Azt ugyanis, hogy a példázat 
nem (!) az ember felebaráti szeretetéről, hanem  Jézus ember iránti szerete
téről szól.

Folytassuk azonban még tovább a  gondolatkísérletet! Tételezzük fel, hogy 
nem az irgalmas sam aritánus, hanem  m ondjuk a m egvert „ember” alakja a 
pozitív példa, mely m ögött az Em berfia rejtőzik. Az, aki „pogányok kezébe 
adatik”, „m egverettetik és megostoroztatik”, akit elmenekülő tanítványai 
otthagynak, akár a példázatbelit. A kiszolgáltatott, a pórul já rt töviskoro
nás, a félholtra verten keresztjét cipelő, a Jeruzsálem  határán  túl felállított 
kereszten szomjazó „megvert pásztor”, a „fájdalm ak férfia”, aki a mi vét
keink m iatt kapott sebeket, bűneink m iatt verték össze.” (Vö. Ézs 53,5)

Az értelmezésnek látszik bizonyos létjogosultsága: a „pozitív” figura nem 
az aktív  és segítőkész samáriai, hanem  a passzív m egvert alak, a passió 
Krisztusa. Témánkra, az agapé-szeretetre nézve ez a feltételezés a  következő 
megállapításokat tenné szükségessé: a szeretet valóban nem keresi a  „maga 
hasznát”, saját szeretetének minél találékonyabb és teljesebb kibontakozta
tását (bor, olaj, szamár, pénz feláldozása), önmaga szeretet-képességének 
fenn tartását és szíves gyakorlását, hanem a m ásik embernek (!) ad lehetősé
get szeretete gyakorlására. Nem m agát akarja cselekedetei által üdvözíteni, 
hanem a m ásik em bert, a felebarátot hozza olyan helyzetbe, hogy szeretni 
tudjon.

Hogy ezen feltételezésünk nem megalapozatlan, további megfontolások is 
m utatják. A törvénytudóval folytatott v ita végső kérdése ugyanis ez volt: 
„De ki az én  felebarátom ?” A törvénytudónak erre a kérdésére Jézus el
mondja a példázatot, majd ezt a kérdést teszi fel: „Mit gondolsz, e három  
közül ki volt a felebarátja a rablók kezébe esett embernek?” Jézus kérdése
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első hallásra hasonlít a törvénytudó kérdésére. Valójában azonban teljesen 
más. A kérdezőt az érdekelte, hogy ki az ő (!) felebarátja, akit szerethet, aki 
felé jóságát gyakorolhatja, önmagát kibontakoztathatja, tisztességgel megdol
gozott érdem eket szerezhet s végül jó érzéssel távozhat. Jézus ellenben a fe
lebarát-kérdést a „rablók kezébe esett em ber” szemszögéből és helyzetéből 
teszi fel. Ki annak a felebarátja? Elesettségével kit képesít a szeretetre? Ki
nek „gyűjtött” érdemeket, kiben terem tett irgalmasságot? Kinek a szerete- 
tét provokálta ki? Kit motivált emberségre? A samáriait.

Gondolatkísérletünk végső m egállapítása ezek szerint valahogy így han
gozhat : az isteni agape-szeretet az értünk megsebesíttetett és szenvedő Krisz
tus nagypénteki keresztjén ismerhető fel. A kereszt 'botránya éppen az, hogy 
megsemmisíti a jó em ber önmaga aktív  szeretetébe vetett h itét, önbizalmát 
és képességeit s helyébe az Isten agapé-cselekvését helyezi. Azt, amelyik nem 
saját szeretetével törődik, hanem a másikéval.

A z  Isten iránti szeretet

Isten előbbiekben vázolt agapéja betürem kedik a nem -agapé világába. Á t
szivárog a valóságnak ebbe a részébe, á tita tja  önmagával a tulajdonképpeni 
nem-agapét. Ezért m ég azt is felhasználja világot fenntartó  gondviselése esz
közéül, mely azt nem is tudja magáról, nem is igényli, esetleg még tagadja 
is (szex, erósz).

Ha most kissé elkalandozunk, hogy rátaláljunk, gondolhatunk a kierke- 
gaard-i „rezignáció lovagja” végtelen kiszolgáltatottságára, vagy a „csábító 
naplója” vallomására arról a pillanatról, amikor az em ber egész lénye a m á
sik utáni tátongó és örvénylő kiáltássá válik. Vagy eszünkbe ju that Hamvas 
Béla gyönyörű esszéje a fáról, mely fa végül is csak alkalm at ad a földnek 
arra, hogy az elajándékozhassa m agát; m indenképpen oda jutunk, hogy az 
ember az isteni szeretetnek csupán passzív elfogadója. Nem megalázkodó, 
hanem de facto megalázott, nem  önkontrollt-vesztett, hanem  totálisan kiszol
gáltatott, nem kétségekkel küszködő, hanem eleve kétségbevont, nem el-el- 
botló, hanem önerejéből még soha lábra nem állt, nem  tévedéseket elkövető, 
hanem a helyesről egyáltalán semmit sem sejtő. Nem elszegényedtünk csu
pán, hanem születésünktől fogva „bizony koldusok vagyunk”.

A lutheranizmus — elsősorban a páli leveleken alapuló — hitfelfogása vi
tathatatlanul összecseng azzal, am it Isten agapé-szeretetének ember által csu
pán befogadni-képes jellegéről m ondtunk. Pál ugyan az ember Istennek való 
önátadása kifejezéséül a hit (pisztisz) szót találja meg, m ely azonban lénye
gében ugyanaz, m int az agapé. Ugyanúgy Isten ébreszti, ő az aktív fél, az 
ember csak hálásan elfogadhatja. I tt van az evangélikus „per fidem”-ben és 
az isteni szeretetet csak befogadni tudó agapé-teológiában jelen bizonyos — 
szexuálpszichológiai terminussal jelölhető — fem in in  jelleg. Mind az isten
képet, m ind az em berképet illetően. Az elsőt jellemző m atriarchális vonás a 
feltétel nélkül m inden gyermekét egyformán szerető Isten személyéről s a 
másodikat jellemző asszonyi jellegről, az elfogadni, befogadni és önmagát 
megadó feminin szimbolikáról. Mindez szemben a róm ai katolikus patriar- 
chalisztikus istenképpel, mely atyának igencsak szigorú elvárásai vannak 
gyermekeivel (tkp. fiaival) szemben s aki természetesen a legráterm ettebbet
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privilegizálva buzgó aktivitásra készteti azokat, hogy kénytelenek legyenek 
produkálni és az elvárásoknak megfelelni.

A Krisztus szeretetétől „átvérzett” em beri szövet elsődleges re-akciója az 
Isten iránti hála és szeretet. Sokan vannak, akik ezt a fa jta  vertikális szere- 
tetet nem is tekintik önmagában megengedhetőnek. A Vajta Vilmos által 
képviselt vélemény egyik legnagyobb érdeme az, hogy ezt — a reformáció 
egyházai által m éltánytalanul háttérbe szorított — kategóriát ismét méltó 
helyére helyezi. Ha jól értelmezem, együtt vallhatjuk azt a nézetet, hogy 
igenis v a n  felebaráti szeretettől független, bár egymásra nem hatástalan, 
Isten iránti szeretet az emberben. Hála Néki, ezzel nem csupán az „első és 
nagy parancsolat” igazát védjük: „Szeresd a  te Uradat, Istenedet teljes szí
vedből, teljes lelkedből és teljes elmédből”, m int amely a felebarát irán ti 
szeretet egyedüli feltétele, hanem  komolyan vesszük azt a realitást is, hogy 
— bár jó lenne, de — istenszeretetünk nem  mindig és nem  föltétien „páro
sul” emberszeretettel.

Ez a fajta horizontális, szociáletikai és pragm atikus látás ugyanis volta
képpen idealista. Nem számol azzal a ténnyel, hogy a iustificatio impii, a 
bűnösök megigazítása, nem teszi a bűnösöket bűntelenné, csupán kegyelem
ből annak nyilvánítja őket. Fönnáll annak a lehetősége, hogy a „fides chari- 
tate form ata” nem az emberek, a felebarát, hanem  elsődlegesen az Isten 
iránti szeretetben, imádásban, csodálás'ban és elmélyülésben ölt testet. M ond
hatjuk, hogy nem teljes, de azt nem, hogy nincs. És azt sem, hogy az ne 
lenne jobb, m int a semmi. Sőt, talán azt, hogy ez a minden kezdete.

Mert kortársaink naponként átélik, hogy úgy utálják ezt az egészet, ami 
van, teljesen tele van a hócipőjük fele-, negyed- és nyolcadbarátaikkal 
ugyanúgy, m int szüleikkel, gyermekeikkel, házastársukkal; főnökükkel és 
beosztottjaikkal, honfi- és polgártársaikkal, v ér- és hittestvéreikkel, nem  is 
beszélve ellenségeikről, de mindeközben mégis tudják, érzik és átélik Istentől 
szeretett-voltukat.

És ez az a helyzet, amelyből lehet valami.



V E Ö R E Ö S  IM R E

Az agapé-szeretet mint etikai tartalom

Vajta Vilmosnak a keresztény szeretet értelmezéséről írott nagylélegzetű ta 
nulm ányára reflektál az előző két cikk után ez a harm adik is. A szerzőnek 
— főként A. Nygrenhez kapcsolódó — teológiai okfejtése igen jelentős. E há
rom rövid dolgozat tulajdonképpen párbeszédbe elegyedik vele. A m agam  
feladataként a tanulm ánynak a felebaráti szeretetről szóló részével foglalko
zom (III. 3. b. és c. szakasz). Csak tíz-egynéhány oldalt tekintek át, de m eny
nyi m inden említés nélkül m arad belőle! Ám örvendetes, hogy az egész m un
kálat egyidejűleg megjelenik nálunk is. Távol élő hazánkfia ezekben az évek
ben végre bekapcsolódhat a hazai teológiai életbe. Nekünk a legnagyobb 
veszteség, hogy a párthatalcm , az egyházi vezetők segítségével, politikai és 
egyházpolitikai okból négy évtizeden át kívül rekesztette a külföldön elis
m ert teológust.*

I .
Az agapé görög szó ebben az összefüggésben Istennek az em berek irán t való 
szeretetét. jelöli, amely teljes mélységében Krisztus halálában nyilatkozik 
meg m int lehajló, odaadó, önfeláldozó szeretet. Isten agapé-szeretete keresi 
megvalósulását a felebaráti szeretetben. Az agapé m int isteni, krisztusi sze
re te t egyetlen áram lat, amely Istentől jön és a felebaráti szereteten át árad 
szét az em berek között. Hasonlóképpen hangsúlyozza ezt az egységet a János 
leveleiről írt könyvem (Budapest 1970), m elyre utal is a tanulm ány szerzője. 
A gondolataink egybecsendülnek. így a most felvetődő kérdéseket magamhoz 
is intézem.

Hogyan ér el hozzánk az Isten szeretete? A Krisztusról szóló igehirdetés és 
az azt megragadó hit révén. M indkettőben a Szentlélek m unkálkodik. A ta 
nulm ány idézi Pál apostolt: „szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk 
adatott Szentlélek által” (Róm 5,5). A keresztény közösségen kívülre csak a 
misszión és a keresztény felebaráti szereteten keresztül é lh e t el az Isten sze
retete? Istennek ezt az ú tjá t ismerjük. Ám nyitva kell hagynunk Isten kor
látlan lehetőségeit.

Felhívom a figyelmet Vajta Vilmos Hitből fakadó élet c. könyvére (Budapest 
1990), melynek a keresztséggel kapcsolatos része és a „szeretetközösség” c. feje
zete tárgykörünkbe vág (65—70., 144. kk. oldal).
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M iként állunk az általános gondviseléshit kérdésével? Ismételten találko
zunk olyan, Istenhez segítségért forduló kérésekkel, amelyek a Krisztusról 
szóló evangéliumhoz nem kötődnek. Az ilyen általános h it ingatag lábakon 
áll, m ert függ az életsors változásaitól; nincs szilárd alapja. Az Istenben, az 
ő jóságában való bizakodás igazában csak Krisztus keresztjébe vetfheti hor
gonyát: „Aki tulajdon F iát nem kímélte, hanem m indnyájunkért odaadta, 
hogyne ajándékozna nekünk vele együtt m indent?” (Róm 8,32) Lenézheti-e 
a keresztény ember az illető torz, hiányos fogalmát Isten agapé-szeretetéről?! 
Nem inkább arról lehetünk bizonyosak, hogy Isten m indezek ellenére agapé- 
szeretettel szereti őt?! O tt vannak a világvallások is. Vajon ami töredék ta 
lálható bennük Isten szeretetéről, azon át nem  érheti el híveiket — am ikor 
Istennek tetszik — az egy igaz Isten agapé-szeretete?! Sakkal nagyobb m ér
tékben érvényes ez a kérdés a zsidó vallásra vonatkozóan. Ők nem tudnak 
a Krisztus keresztjében m egnyilatkozott isteni agapé-szeretetről, de az ószö
vetségi próféták zengik feléjük Isten irgalmas szeretetének nagy tetteit. Hi
szem, hogy az Ószövetségen át is Isten agapé-szeretete árad.

II.
A tanulm ányíró két találó hasonlattal világítja meg Isten szeretetének és a 
felebaráti szeretetnek összefüggését. „A keresztény felebaráti szeretet Isten 
agapé-szeretetéből él, ezt tükrözi vissza . .  . Az ember m integy ’csatornája’ a 
krisztusi szeretetnek.” A tükrözés és a csatorna képek alkalm asak arra, hogy 
kifejezzék: felebaráti szeretetünk nem magunkból való, nem a mi teljesítm é
nyünk. Istent illeti a dicséret. Az agapé-szeretetben isteni valóság van jelen 
a Földön. János első levele teszi ezt különösen világossá. A tanulm ány néhány 
mondata sokak számára meghökkentő lehet, pedig mély hitigazságot ta rta l
maz: „Az Isten képére terem tett em bert a keresztény szeretetben Krisztus 
veszi hatalm ába” ; „Krisztus a felebaráti szeretetnek is alanya” ; „A kegye
lem . . .  az agapé-szeretetben jelenlevő Krisztus, aki Szentlelkével m egaján
dékozva cselekszik bennünk”. Ezeknek a megállapításoknak olvasásakor egy 
pillanatig sem szabad megfeledkeznünk arról, hogy itt nem  az általános em
beri szeretetről van szó, hanem  a m agát odaszánó, önzetlen, önmegtagadó 
agapé-szeretetről.

Az Istentől jövő agapé-szeretet azonban soha nem található meg tisztán a 
felebaráti szeretetben. Á tjárja azt emberi mivoltunk is. Egyrészt a bűnös 
természetünk, amely belevegyülő vétkeinkkel, m indenekelőtt önzésünkkel, 
elhomályosítja az isteni szeretet visszatükrözését. M ásrészt á tjá rja  testi-lelki 
alkatunk, mely terem tettségünk következménye. Ilyen például az a különb
ség, am it az emberek természetbeli érzékenysége és segítőkészsége m u ta t a 
tapasztalt emberi nyomorúság láttán. Mi m agunk nem tudunk úgy tovább- 
adója lenni Isten keresztfán megnyilatkozó önfeláldozó szeretetének, hogy 
vele együtt ne adnánk m agunkból is, a mi érzéseinkből. Isten agapé-szere
tete felhasználja, magába olvasztja emberi szeretetünket. Az agapé-szeretet 
nem  félretolja, hanem m agába vonja a természetes szülői vagy gyermeki ra 
gaszkodást. Ugyanezt m ondhatjuk az emberi szeretet m ás megnyilvánulási 
formáiról, melyekkel a tanulm ány külön foglalkozik. Talán egyedül az el
lenség szeretete kivétel, amelynél az agapé-szeretethez aligha társul em beri 
tényező. Ebben a viszonylatban nyilvánvalóan jelentkezik az agapé többlete 
a számítgató emberi szeretettel szemben. A létező felebaráti szeretetben ösz- 
szeolvad az isteni és az em beri szeretet. Szeretetünk ezért nemcsak állandó
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hálaadásra szorul a terem tő és megváltó Isten iránt, hanem bűnbocsánatra 
is. Ügy vélem, hogy ezek a gondolatok nem lesznek idegenek a tanulm ány 
írója számára sem. Ö ezt a problem atikát más oldalról közelíti m eg helytálló 
érveléssel: A felebaráti szeretet „minden válfajában feszültséget tartalm az, 
mert magában a szeretet megvalósításában különböző indítékok küzdelme 
folyik. Isten szeretetének le kell győznie az emberi életet pusztító erőket.”

A férfi és nő egymáshoz való viszonyában a szerző külön megemlíti a n e 
miség kérdését, amelyről „'kényes hallgatás” uralkodik a kereszténység tö r
ténetében: „az önmagát odaadó szeretet a szexualitást is bevonja hatáskö
rébe”. Valóban, Isten agapé-szeretete a házasságban a testi kapcsolatot is 
felhasználja a közösség elmélyítésére.

Az emberi szeretet különleges alakja az erósz. A természetes szeretetnek 
szinte minden formájában jelentkezhet. A tanulm ány felsorolja az agapé és 
az erósz szembenálló jellemvonásait, melyeknek összefoglalása: „Az agapé 
teocentrikus — az erósz egocentrikus”. Az erósz által uralt szeretetet a másik 
ember szeretetre méltó volta mozgatja. Látszólag odaadásra kész a m ásikért, 
s ezt így is érzi. Valójában a másikban önmagát szereti, s abban a pillanat
ban, am ikor nem találja örömét a „tárgyban”, szétoszlik, esetleg gyűlöletbe 
megy át. Pál apostol az erósz jellemzését adja, noha a fogalmat nem hasz
nálja: „ . . .  a jóért talán még vállalja valaki a halá lt” (Róm 5,7). Erószból ke
letkezik a barátság, a szerelem, a rokonszenv. A erósz — m inden megrom lott 
formája ellenére — hozzátartozik a teremtettségünkhöz. Isten felhasználja az 
erószt az agapé-szeretet megvalósulásához. Az erósszal m int eszközzel lé tre
hoz házassági, baráti közösséget, hogy az agapé-szeretettel elmélyítse, meg
tartsa azt. Az erósz előbb-utóbb eltűnhet, de megmarad — ha adatik — az 
agapé. Ezek a gondolátok sem lehetnek idegenek a tanulm ány írójától, ami
kor ezt a kijelentést teszi: „A fe lebarát szeretetének nagy parancsolata az 
önszeretetet "átstruk turálva’ a ténylegesen létező felebarátra központosít”. 
A természetes emberi szeretet különböző módozataiban az én áll a központ
ban; az agapé ezt az önös szeretetet átform álja Isten-központú és ezzel együtt 
felebarát-központú szeretetre. A keresztény ember egész életében az agapé 
iskolájába jár. Ezt az iskolát holtunkig sem járjuk  ki. A felebaráti agapé- 
szeretet is a végső teljességre vár, ahol az erósz, az énközpontú szeretet vég
leg átadja helyét a múlandóságot egyedül legyőző agapé-szeretetnek. „Most 
azért megmarad a hit, a reménység, a szeretet, e három; ezek közül pedig a 
legnagyobb a szeretet” (lKor 13,13).

III.
A tanulm ány írója részletesen és újszerűén foglalkozik ezzel a kérdéssel: 
„lehet-e agapé-szeretetről szólni ott is, ahol a felebarát iránti cselekedetek 
nem az evangélium hirdetésével tartoznak egybe?” Ügy is kérdezhetjük: be
szélhetünk-e agapé-szeretetről ott, ahol a cselekvők nem tudnak Isten agapé- 
szeretetéről? Tulajdonképpen kettős feleletet kapunk. Az egyik  válasz arra 
m utat rá, hogy az agapé-szeretet lelkűiét és nem (csak) cselekedet. A szere
tet m ivoltának a lelkületre te tt hangsúlya újszerűén hat. Megszokottabb for
dulat a szeretetnek m int cselekvésnek a kiemelése. Viszont a szerző Kierke- 
gaard-idézetével meggyőzően tám asztja alá tételét: „Nem létezik egyetlen 
cselekedet sem, egyetlenegy sem, amelyről feltétlenül elmondható lenne: aki 
ezt teszi, szeretetet tanúsít általa. Ez ugyanis attól függ, hogy m ikép  tö rté
nik a cselekedet.” A cselekedetek külalakjáról nem lehet leolvasni a mö
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götte rejlő lelkületet. Ezért nem szabad azt a kérdést feltenni, hogy van-e 
agapé-szeretet a keresztény közösségen kívül is. Ezzel V ajta Vilmos, m int ki
derül, pontosítja em lített könyvem vonatkozó kérdését. M eglátását 'kiegészíti 
azzal — ami nagyon lényeges —, hogy ugyanezt érvényesíti a gyülekezethez 
tartozókra. Az ő szeretet-tevékenységük indítórugói is rejtettek. Fakadhatnak 
merő jótékonyságból vagy más motívumból. Az agapé-szeretet lelkületet 
egyedül Isten látja. „Egyáltalán ne ítéljetek azért addig, míg el nem jön az 
Ür. Ö m ajd m egvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek 
szándékait’’ (lK or 4,5). A „szívek szándékai” lelki életünk legbensőbb, re j
te tt intenciói, törekvése.

A másik felelet mégis igent mond a kérdésre, de m ás fogalmazásban: „Is
ten agapé-ja ezt a jót, tehát a felebarát és a társadalom  javát szolgáló csele
kedetet, nemcsak a jó és igaz, hanem gonosz lelkületű emberek által is m eg
valósulásra kényszeríti. Az ember eszköze Isten szeretetének még akkor is, 
ha bensőleg gonosz indulatból, egoista törekvéseinek megvalósítására végzi 
a jó cselekvését”. Ezzel a feltett kérdésre, ha jól látom, máris igent kaptunk. 
„A különleges (csoda?) nem  az, hogy a keresztény közösségen kívül is fellel
hetők az agapé-szeretet jelei (cselekedetei). Maga az a tény a megragadó ta 
pasztalat, hogy az emberi társadalom egészében (az egyházat is beleszá
mítva!) egyáltalában felfedezhetjük a szeretet irgalmasságának jeleit. Ez a 
keresztény közösségen belül nem kisebb meglepetés, m int ezen kívül.” 
A szerző nem fogalmazta ugyan meg, de levonhatjuk a tanulságot: a terem tő 
és gondviselő Isten jóságából jelentkezik az agapé-szeretet az evangélium 
hirdetésén 'kívül. Az agapé-szeretet a Krisztustól távol állókban is jelen le
het a fenti értelemben, néha tudatukból hiányzik a keresztről szóló evangé
lium. (V. I. i. m. 235—236, 249—251.) Hogy ez m iként történik, az a terem tő 
és gondviselő Isten titka, m ert ebben a körben nem az Isten szeretetéről 
hangzó jó h ír form álja az emberi lelkületet. De nem számolhatunk-e a Szent- 
léleknek a keresztény közösségeken kívül is ható m unkájával? Az agapé-teo- 
lógia alapmotívumáról olvassuk a tanulm ányban: „A Krisztusban m egjelent 
isteni szeretet az emberi világba is egyetlen áram latként hat ki. A felebaráti 
szeretetet nem lehet ezen gyökerétől elszakítani.” Kérdés számomra, hogy 
ezt a tényt csak az evangélium hatókörén belülre szabad-e vonatkoztatni, 
vagy azon tú lra  is? A Szentlélek m unkájának nem lehet határt szabni. Is
tennek csak egyfajta szeretető van. Isten ott is ugyanúgy szeret, ahol az em
berek nem ismerik az ő Krisztusban m egnyilatkozott szeretetét.

Az agapé-szeretet a h ittő l (de nem Istentől!) független valósággá is válhat, 
melynek jeleivel, az irgalmas szeretet cselekedeteivel találkozunk sokfelé, 
anélkül, hogy ítéletet m ondhatnánk róluk. Ám hálát adunk Istennek az egész 
emberiséghez m indenütt léhajló agapé-szeretetéért. Ezért válik jelentőssé, 
hogy az agapé-szeretet konkrét leirásai olvashatók a Szentírásban, s ezt a 
szeretet-etikát továbbadhatjuk másoknak a kereszt evangéliumának döntő 
hirdetése mellett. Az agapé-szeretetnek ilyen megfogható ábrázolása szerepel 
Vajta Vilmos tanulm ányának vezérigéjeként a címlapon. „A szeretet tü re l
mes, jóságos; a szeretet nem  irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem  fu- 
valkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem  keresi a maga hasznát, nem ger
jed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül 
az igazsággal. M indent elfedez, mindent hisz, m indent remél, mindent eltűr. 
A szeretet soha el nem m úlik” (lKor 13,4—8).

A szövegösszefüggés szerint ez a szeretet Isten legnagyobb kegyelmi aján-
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deka, amelyet övéinek ad járható  „ú tkén t” (lKor 12,31b). Nem valósulhat 
meg ebből valam i a gyülekezet ha tárán  tú l is? Ez Isten titk a  marad.

Az irgalm as samaritánus történetéről m éltán mondja a tanulm ány: „a sze
retetnek a világtörténelemben talán egyetlen hatalm as példaképévé vált Jé 
zus igehirdetése révén” (Lk 10,25—37). Az úton sebesülten fekvő, kétszeresen 
idegent — hiszen zsidó volt — a sam aritánus „megszánta” és „irgalm as volt 
■hozzá”. A szánakozás em beri m otívum ából fakadt segítő tette, az áldozatos 
irgalmasság. Az agapé-szeretet cselekedete áll elénk itt Jézus szavaiból. 
A lelkületet is ismerjük: emberi szánalom. A keresztény embernél sem úgy 
megy végbe a felebaráti szeretet megvalósulása, hogy a cselekvés pillanatá
ban hitigazságot tudatosít és Isten agapé-szeretetét átélve lendül a keze, 
hangzik a szava, megy végbe cselekvése a szeretet jegyében, összetettebb fo
lyam at ez. Lelke mélyén ott rejlik a h it Istennek Krisztusban m egm utatko
zott szeretetében, ha részesült benne a Szentlélek ajándékából. Ám érzelem- 
és gondolatvilágában, sőt tudattalan  bensőjében számtalan m ozzanat olvad 
össze. Az evangélium hatókörén kívül pedig a lelkűiét és cselekvés „irgalmas 
sam aritánusai” járnak olykor az országutakon. Ott és akkor, ahol és amikor 
az agapé-szeretet kegyelmes Istene akarja.

Kodály Zoltán: Visszatekintés
Valamikor minden nép, a m agyar nem  is olyan régen, tagozatlan egység volt. 
Még a társadalm i rétegek szaporodása sem jelentett kultúrában nagyobb el- 
különböződést. Nálunk még háromszáz éve ugyanaz a dal zenghetett várban 
és kunyhóban. Azóta a vár rom badőlt; ha  áll, lakója idegen, vagy hűtlen lett 
a m agyar dalhoz. Megőrizte a régi kincseket, díszruhákat, fegyvereket. A dalt 
abbahagyta. A kunyhó hű  m aradt, megőrizte a régi kincs értékesebb felét: 
a lélek ősi bútorzatát. Az egész m agyarságét: a m agáét is, azt is, am it fölül
ről kapott. Amit háromszáz éve az Esterházy-palotákon daloltak, azt ott ma 
m ár nem tudják. De tud még belőle Szalai Zúza, kis töpörödött öregasszony, 
Kolon nevű kis zoboraljai faluban. Tudnak öreg, harisnyás székelyek. A falu 
m egm entette a tradíció folytonosságát. A mi dolgunk átvenni tőle és tovább 
ápolni.

A tűznek nem szabad kialudni.
I. k. 20. o.
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S Z A B O L C S  É V A

A szeretet mint nevelő erő 
Pestalozzi életművében

Az utókor m int a nevelő szeretet prófétáját tiszteli Pestalozzit, a nagy svájci 
pedagógust, aki 1746—1827 között élt. A szavaiban, írásaiban és tetteiben 
egyaránt megnyilvánuló magas hőfokú és intenzitású érzelmi irányultságot 
lehet e kifejezéssel illetni. Benne rejlik  továbbá a h it, az eltökéltség em ber
megváltó terveinek végrehajtásában, am it a sok kudarc sem tudott letörni.

Gyermekkora szinte predesztinálta őt az érzelmi beállítottságú világszem
léletre. A pját korán elveszítette, „hatodik életévemtől kezdve híjával voltam 
környezetemben mindannak, amire a férfierő fejlődésének ebben a korban 
olyan égetően szüksége van” — írta visszaemlékezéseiben. Az anyai nevelés 
központi jelentőségű volt életében: „Anyám teljes odaadással és m indarról 
lemondva, am it az ő korában és az ő körülményei közepette m egkívánhatott 
volna, feláldozta m agát három  gyermekének . . . ” Az anyai szeretetnek ez az 
áldozatkész, a m indennapokban ható példája jelent meg Lénárt és Gertrud. 
című regényének egyik központi alakjában, az egyszerű falusi asszonyban, 
G ertrúdban, akit Pestalozzi valós személyről, házvezetőnőjéről mintázott. 
Gertrúd száz nehézség között igyekezett hét gyermekét nevelni. Tevékeny 
szeretet volt Gertrúdé, akárcsak Pestalozzi anyjáé, hiszen a mindennapok 
cselekedeteiben nyilvánult meg. Pestalozzi szándékai szerint azonban az 
anyai szeretet abban is m egm utatkozott, hogy Gertrúd időt és energiát szen
telt gyermekei személyiségének tudatos formálásának, ami a regényben hosz- 
szadalmasan beiktatott erkölcsi prédikációk form ájában jelent meg. Részei 
azonban ezek Pestalozzi nevelő szeretetének, mégha nehézkesnek tűnnek  is 
a mai olvasónak:

„Anya: Niklas! Kit ismersz te, akinek leginkább kell éhséget szenvednie?
Niklas: Anya! A Rudelit. Tegnap ott voltál az apjánál, az szinte m eghal az
éhségtől; a füvet rágja le a mezőkről.
Anya: Szívesen odaadnád-e neki hébe-hóba a vacsorádat?
Niklas: Ó, igen anyám! Ha szabad, akkor éppen holnap.

Anya: S te, Lise! Kinek akarod te odaadni hébe-hóba a vacsorádat?

Lise: A réti M arx Betelijének. Láttam  ma, amint a bíró szemétdombján 
romlott krum plit keresgélt.
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Niklas: Igen, anyám! Én is láttam , és m inden zsebemet végigkutattam, 
de egy falat kenyeret sem találtam . Bárcsak egy negyedórával később et
tem volna meg.

Az anya most a többi gyermekétől is megkérdezte, és m indannyi szívből 
örült, hogy holnapi vacsoráját szegény gyermekeknek adhatja oda.”
Ez az érzelmekre ható személyiségformálás Pestalozzi egész életművét vé

gigkísérte. A családi fészek szeretetre támaszkodó, erkölcsnemesítő légkörét 
óhajtotta meggyökereztetni azokban a nevelő intézményekben is, amelyek 
irányítása alatt elsősorban szegény gyerekek m unkára nevelésével és tan ítá 
sával foglalkoztak. A stansi árvaházban egyedül viselte gondját 80 elhanya
golt, eldurvult gyermeknek. Milyen elhivatottság és emberszeretet kellett ah
hoz, hogy ezt az em berfeletti feladatot vállalja és teljes optimizmussal fog
jon hozzá! „ .. .Ebből a szennyből ki akartam  emelni és egyszerű, de tiszta 
családi környezetbe és viszonyok közé akartam  helyezni őket. Biztos voltam 
abban, hogy csupán erre van szükség, s m int tisztább szándék, mint éret
tebb tetterő fognak jelentkezni, és derekasságban m indenütt megállják a 
próbát, ami csak a szellemet ki tudja elégíteni, a szívet pedig legbensőbb 
hajlam ában meg tudja indítani” — utalt visszaemlékezésében optimista meg
győződésére, amelyben nagy szerepe volt a gyerekek iránt érzett elkötele
zettségének. Ez is a nevelő szeretet példája. Az árvaházban végzett konkrét 
nevelő tevékenysége pedig még erőteljesebben kidom borította ennek a sze
retetnek a m ibenlétét: „Reggeltől estig úgyszólván egyedül voltam köztük. 
Minden, ami testüknek és lelkűknek javára volt, az én kezemből jött. Min
den segítség, minden támogatás szükségükben, minden oktatás, amelyben ré
szesültek, közvetlenül tőlem származott. Kezem az ő kezükben volt, szemem 
az ő szemükön pihent.

Könnyeim együtt hullottak az övéikkel, és mosolygásom kísérte az övé
két. Nem a világban, nem  Stansban voltak, hanem  nálam voltak, és én őná- 
luk voltam. Ételük az enyém is volt, italuk az enyém is volt, . . .  ők voltak 
mindenem. Ha egészségesek voltak, köztük voltam ; ha betegek voltak, mel
lettük voltam. Velük aludtam. Utolsónak feküdtem  le este, és elsőnek kel
tem fel reggel. Mikor már ágyban voltak, imádkoztam velük, és tanítgattam  
őket, amíg el nem aludtak; maguk kívánták így. Minden pillanatban a ket
tőzött ragályozás veszedelmétől körülvéve, m agam  tisztítottam  meg ruháju
kat és testüket a m ajdnem  legyőzhetetlen piszoktól. Csakis ily módon vált 
természetesen lehetségessé, hogy a gyermekek mindinkább mellém szegőd
tek . . .”

Olvassuk tovább az önmagukért beszélő sorokat: „Annyira kevéssé volt 
lehetséges m indjárt a kezdet kezdetén valamilyen külső rendnek és tisztes
ségnek a kényszere által, vagy szabályok és rendelkezések prédikálása ré
vén bensőjükben megnemesíteni ő k e t . . .  Előbb . . . szükségképpen lelkűket és 
lelkűkben a jog irán t fogékony és erkölcsös kedélyhangulatot kellett feléb
resztenem és megelevenítenem, hogy ezzel azután külső m agatartásukban is 
tevékennyé, figyelmessé, hajlamossá, engedelmessé tegyem őket. Nem járh a t
tam el másként, m int hogy Jézus Krisztus felséges alapelvére építsek: tisz
tulj meg előbb belsődben, hogy a külső is m egtisztuljon; . . .  Az én lénye
ges szempontom . . .  m indenekelőtt arra  irányult, hogy a gyermekeket együtt- 
létük első érzelmi rezdülései által és erőik fejlődésének megindulásától kezdve 
testvérekké tegyem, hogy a ház lakóit egy nagy család egyszerű szellemé
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ben egybeforrasszam, s hogy ilyen kapcsolat és a belőle fakadó hangulat alap
ján a jogi és erkölcsi érzelmet általánosan megelevenítsem.

. . Ez irányú eljárásom abból az alapvető elvből indult ki: Igyekezzél leg
előbb gyermekeid szívét megindítani és a szeretetet és jótékonykodást napi 
szükségleteik kielégítése által érzületükbe, tapasztalásukba és cselekvésükbe 
beleo ltan i. .

Az áldozatokkal, nehézségekkel járó nevelési feladatok, amelyekben ki
tün tetett szerepe van a szeretetnek, örömöt is jelentenek, és Pestalozzi nem 
szűkölködött annak kifejezésre juttatásában, hogy ez a nevelőre, a családra 
visszaható öröm m ennyire fontos: „Leírhatatlan gyönyörűség látni, m iként 
nőnek és virulnak ifjak és leányok, akik nyomorultak voltak, látni arcukon 
a nyugalmat, elégedettséget, kezüket szorgalomra képezni és szívüket Te
remtőjükhöz emelni, látni az imádkozó ártatlanság könnyeit szeretett gyer
mekek arcán, látn i az erényérzés és erkölcs távoli rem ényeit az elvetett, el
vesztett nemzedékben. Kimondhatatlan gyönyörűség és áldás látni, m iként 
nő fel ilyen különböző alakokban és különböző adományokkal az ember, m in
denható Terem tőjének hasonmása, és akkor talán valahol ott, ahol senki sem 
várta, a legszegényebb napszámos nyom orult és elhagyatott fiában nagy
ságra és lángészre lelni és megmenteni” — írta 1777-ben. Hasonló, a szere- 
tetben visszatükröződő öröm kifejezése jelent meg a m ár em lített Lénárt és 
Gertrud, egyik fejezetében:

„Gertrúd ma meg volt elégedve gyermekeivel; m indazt, amit m eghagy
tak nekik, rendben elvégezték.

Jám bor gyermekek legnagyobb öröme a földön, hogy apjuk és anyjuk
megelégedését kiérdemlik.

G ertrúd gyermekeinek most megvolt ez az örömük, odatolongtak szü
leik ölébe, m ajd apjukat, majd anyjukat szólítgatták, kezüket keresték, 
feléjük ágaskodtak, s apjuk és anyjuk karjába kapaszkodva nyakukba ug
rottak.

Felüdülés volt ez Lénárd és Gertrúd számára is az Ür ünnepnapján. 
Amióta anyává lett, az volt Gertrúd vasárnapi öröme, hogy gyermekei
nek örült, s örült apjuk utáni gyermeki vágyuknak, ezért is lettek gyer
mekei olyan jám borak és szelídek.”
Pestalozzi nevelő szeretetének fontos eleme volt a gyermekekkel szembeni 

követelmény támasztás. A nevelő tetteiben m egnyilvánuló szeretet példája 
m ellett mindig ott állt a gondos tanítónak az a törekvése, hogy a rábízott 
gyermekek testben, lélekben, ismeretben gyarapodjanak, és ennek érdeké
ben képesek legyenek erőfeszítésekre is. Az árvaházi tevékenységét értékelve, 
így írt erről: „ . . . s a j á t  tapasztalataikat idézem fel, hogy kézzelfoghatólag 
szemléltessem azt a végső romlást, amelybe hibák döntenek ben n ü n k e t. . . 
nem szorul-e el szíved, hogy saját hibádból öregkorodban egy árva garas 
nélkül m aradj, s . . .  tulajdon gyermekeidnek vagy pedig alamizsnálkodók- 
nak terhelése légy azért, m ert most elmulasztod, hogy tanulj valamit.”

Hosszan sorolhatnánk még azokat az idézeteket Pestalozzi életművéből, 
amelyek elméleti és gyakorlati nevelési elképzeléseinek legfőbb mozgatójára, 
a nevelői személyiségből adódó érzelmi ind íttatásra vonatkoznak. Hosszú é le t
pályája során ez az alkatából fakadó nevelői alapállás tényleges tapasztala
tokkal megtámasztott, elméleti képződménnyé nőtte ki magát. Sokszor érezte 
Pestalozzi, hogy nagy terveit, nevelői elképzeléceit csak kompromisszumok
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árán, egyes elképzeléseiről lemondva sikerül megvalósítania. A szeretet azon
ban nevelő erőként mindvégig jelen volt embernevelő tevékenységében és 
gondolataiban.

HORVÁTH HENRIK

Köszönöm
Sokszor voltunk együtt. Sok és új szépség, 
Mit addig nem láttam  tű n t fel előttem 
De a mai este úgy eltöltötte 
Szívemet, hogy nincsen m ár semmi kétség,

Ez a legtündéribb, legszebb vonása 
Arcodnak. Olyan szép voltál, oly kedves 
Ahogy lehajoltál és könnytől nedves 
Gyermekarcot kezed simogatása

Biztatott alvásra. Még az én rideg, 
Keseredett szívem is felengedett. 
Utánoznom kellett bájos gesztusod. —

Éberen álmodtam. Fájt, hogy ellibeg 
Varázsod. Bár tudom, igaz nem lehet,
De mégis köszönöm, — az illúziót.

Ig azi gazdagság

Az a gazdag, aki mindig adni tud,
Tele szívvel, vidám kézzel osztogat 
Nem várva viszonzást és nem fosztogat 
Másnak vagyonából. Arra mindig jut,

Hogy máson segítsen. Boldog az élet,
Amely így tékozol. És jó, hogy akad,
Áki szeretetre vágyva elfogad 
Szívből jövő segélyt, bárm i csekélyét.

Én is ilyen dúsnak képzeltem magam.
Hittem, hogy vagyonom oly hiánytalan,
Mint Krőzus kincstára. — Tévedtem nagyot!

Lelkemig hatolt le jóságod szava,
Szereteted: gazdag és határtalan. •— 
Beláttam, hogy én is csak koldus vagyok!

Az ötvenes évek elejéről
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Szeretet a szószéken

„ H o g y a n  b e s zé lh e tn é n k  h e ly e s e n  
a s ze r e te t r ő l ,  ha e l f e le j t e n é n k  
T ég ed ,  ó S z e r e t e t - I s t e n ? !”

(Kierkegaard)

A szószéken s általában a keresztény bizonyságtételben a „hit” m ellett bi
zonnyal a „szeretet” a leggyakrabban előforduló szó. Hálás téma, hiszen em
berségünk állandó velejárója a szeretetéhség. Az is bizonyos, hogy a beszéd 
devalvációja fokozottan érvényes a sokszor használt szavaknál. Különösen 
is így van ez a szeretetnél, amely tarta lm a és lényege szerint nem az intel
lektus síkján mozgó verbális információ, hanem akció mások javára: „Gyer
mekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem  cselekedettel és igaz
sággal” (ÍJn  3,18). Mégis beszélni kell róla, s meg kell vallani. A némaság a 
szerelemnek is gyilkosa. Hitünkben pedig különös jelentősége van a szere
tet igéjének.

1. Krisztus tanítványainak vallomásában a szeretet nem elvont fogalom, 
hanem személyhez, mégpedig Isten személyéhez kötött esemény, vagyis transz
cendens, perszonális és krisztocentrikus egyszerre. Ennek a hárm asságnak 
egysége határozza meg a szószéken a szeretetről szóló bizonyságtételt. Ez a 
hármasság minősíti is a szeretetet, m egkülönböztetve minden más értelm e
zéstől. János klasszikus megfogalmazása szerint: „abban nyilvánul meg az 
Isten szeretete irántunk, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba 
(ÍJn 4,9). Hitünkben ez a mondanivaló nem egy, sók más között, nem is csu
pán sorrendben az első, hanem valójában az egyetlen, amely m indent m a
gába foglal. A hit koordináta-rendszerének origója ez, ahonnan kiindulva és 
amelyre vonatkoztatva értelmezhető életünk és hitünk.

Nézzünk két példát.
Olyan nagyon megszokott Isten szeretetéről beszélni, Isten  szeretetéről hal

lani —, de próbáljunk meg ennek m élyére gondolni. Vajon mi lehet a leg
döntőbb kérdés a világ és az ember szám ára? Kétségtelenül az, hogy m iként 
viszonyul Isten ehhez a világhoz és az emberhez, m ert végeredményben ez 
határoz m eg mindent. Ettől függ m inden életünkben és még halálunkban is. 
Hogyha igazán tudom, hogy az Isten szeretet, akkor egyszerre más szemmel 
látom m agam  körül a világot, más távlatból, m ás érzéssel, más hozzáállás
sal. Isten szeretete az, ami igazán erő t ad, ami fölemel, megment és meg
szépíti az életet, betakar, megvéd, simogat, és ami olyan csodálatossá teszi 
az em bernek egész életét. Képzeljétek csak el, micsoda boldogító tudat az, 
hogy a hatalm as, dicsőséges Isten, a világmindenség Terem tője és U ra sze
ret bennünket. Ez testesült meg a Názáreti Jézusban. Isten nem beszél az 
ö  szeretetéről, hanem eljön Önmaga hozzánk, közénk. (Joó Sándor igehir
detéséből.)
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„Az Isten szeretet” (ÍJn 4,16). Amikor János levele Isten lényegét a „sze- 
re te t”-bcn jelöli meg, akkor nem teológiai, vagy filozófiai m eghatározást hasz
nál. Előtte nem egy fogalom van, hanem sokkal inkább egy tett. Egy te tt, 
amely igazolja, hogy Isten „szeretet”. Így mondja: „Abban nyilvánul meg 
Isten szeretete irántunk, hogy egyszülött F iát küldte el a világba”. A „sze
re te t” szó Isten cselekvését jelöli meg a világért és benne az emberért. Az
zal m utatta meg Isten a maga valóját, hogy odafordult a világhoz és F iát 
ad ta  érte. Krisztusban öltött testet ez a világ iránti szeretet. Aki látja, hogy 
m iként adta Jézus életét a világért, hogyan já rt az emberek között m inden 
bűnük, gondjuk, tervük, kenyértelenségük m agára vállalásával, az szemlél
tető példát lát az Istennek világ iránti szeretetéről (Káldy Zoltán igehirde
téséből).

Mindkét idézet hangsúlyozza Isten szeretetének transzcendens, perszonális 
és krisztocentrikus tartalm át, s ezzel óv attól, hogy a történelemből, vagy 
egyéni sorsunk eseményeiből következtessünk Isten irántunk való szeretetére. 
Ezt a tévedést nemcsak a régi zsidó kegyességi irodalomban találhatjuk meg, 
hanem  azokban a modern közösségekben is, amelyek az egészségben, siker
ben, gazdagságban látják Isten szeretetének bizonyító jeleit.

2. A szeretet lényegéhez hozzátartozik, hogy visszhangot igényel, várja a 
„boldogító igen”-t, hiszen célhoz érkezése, teljességre ju tása lehetetlen vi
szontszeretet nélkül. Természetesen igaz ez Isten szeretetére nézve is. Az 
„arnor sanctus”, az Isten irán ti szeretet ugyancsak hozzátartozik a keresz
tény bizonyságtétel centrumához. Az ősi parancsolat így szól: szeresd az 
Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lel'kedből és teljes erődből (5Móz 
6,5). Jézus a Genezáret-tó partján  is ezt kérdezi Pétertől: „Simon, Jóna fia, 
szeretsz-e engem?” (Jn 21,16)

Kérdés, hogy ez a szeretet milyen úton valósul meg. A vallások világa két 
ősi kitaposott ösvényt ismer. Az egyik a kultusz útja. Ezen járva az em ber 
fokozott kultikus tevékenységgel véli bizonyítani Isten irán ti szeretetét: több 
áldozat, több imádság, több böjt, több alamizsna. — A m isztika járja  a m á
sik utat. Elítéli a külső formaságokat és teljesítményeket, a lélek re jte tt vi
lágában, lehunyt szemmel, narkotikus és eksztatikus érzelmi túlfűtöttséggel 
fordul a transzcendens „Titok” felé.

Jézus m egbotránkoztató módon az Isten iránti szeretet megvalósulását a 
felebaráti szeretetben látja. Az okvetetlenkedő törvénytudót, aki az örök élet 
elnyerésének ú tjaként az Isten és a felebaráti szeretet kettős parancsát idézi 
az Ötestamentumból, az irgalm as samáriai példázatával a horizontális szere
te t irányába indítja el (Lk 10,25—37). — Az irgalmasság cselekedeteit fe l
soroló példázatának befejező, frappáns m ondata pedig, átlépve a példázat 
képi kifejezésmódját, már kinyilatkoztatás szintű ige: am ikor m egtettétek 
ezeket akárcsak eggyel is legkisebb atyám fiai közül, velem tettétek meg 
(Mt 25,40). — Amikor Péter vívódó lelkében megszólal a Jézus iránti szeretet 
háromszoros vallomása, Jézus háromszor indítja el a másokat segítő, oltal
mazó pásztori szeretet ú tján : Legeltesd az én bárányaim at (Jn 21,15.16.17.). 
Jézus, a szeretet „Nagy Forgalom irányítója” a szeretet haladási irányát m in
dig a másik ember felé tereli. Ennek értelmében az ószövetségi nagy paran
csolatot így értelm ezhetjük: akkor szereted Uradat Istenedet teljes szíved
ből, teljes lelkedből és teljes erődből, ha úgy szereted felebarátodat, m int 
magadat. Jézus új és valójában egyetlen parancsolata is ezt tartalm azza: 
ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egym ást (Jn 13,34).
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Jézus irántunk való szeretete nem  csupán példája és mértéke, hanem for
rása is a felebaráti szeretetnek. Egyszerű lélektani felismerés, hogy szeretni 
az tud, akinek van szeretet-tapasztalata. A szeretet-tapasztalat azonban nem 
csak modell-értékű, amely az utánzás mechanizmusa révén hat, hanem  fel- 
töltődés, lehetőség és szabadság a szeretetre. „A szeretet Istentől van” — 
m ondja János apostol. Csak azt adhatjuk  tovább, amit tőle kaptunk, de en
nek továbbadása abszolút elkötelezés: azt parancsolom nektek — mondja Jé 
zus —, hogy szeressétek egymást (Jn 15,17).

A szeretetnek ennél a második ütem énél is lássunk szószéki példát:
Jézus búcsúbeszédében mondja: M aradjatok meg az én szeretetemben. Sze

ressetek úgy, ahogy tőlem láttátok és tanultátok! Amiképpen én szerette
lek t i te k e t . . .  Jézus szeretete tehát felebaráti szeretet. Ügy szereti az Atyát, 
hogy szereti testvérként az Atya gyermekeit. Az emberekben szereti Istent. 
Ezt akarja övéitől is. Aki nem szereti az embert, az nem szereti Istent sem, 
hiába szaval róla. Hogy mily nagy súlyt helyez erre Jézus, m utatja a fogal
mazás is. Paranccsá teszi a szeretetet, az ember legönkéntesebb és legszaba
dabb tevékenységét. Mégpedig egyetlen paranccsá. A szeretet parancsában 
van benne minden parancsolata (Túróczy Zoltán igehirdetéséből).

3. Végül szólni kell arról is, hogy a szeretet a szószéken nem  csupán m i
nősített és feltétlen prioritású mondanivaló, hanem  nélkülözhetetlen maga
tartás. A szószék nem szónoki emelvény, hanem az irgalmasság helye. Igaz, 
a lépcsők felfelé vezetnek, de aki nem  tud „lent m aradni”, inkább ne m en
jen fel. A szeretet m agatartása nem pótolható dallamos hanglejtéssel, meg
játszott nyájassággal. A szeretet m agatartása nem felvett póz, hanem fel
vállalt pozíció: testvéreim , veletek együtt én is Isten szeretetéből élek.

K o d á ly  Z o ltán : V isszatekintés

Mi volna . . .  a helyes ú tja a zenéhez való közeledésnek? Egyszer véletlenül 
tanú ja voltam, amikor egy hat elemit végzett cselédlány a szobában foglala
toskodva éppen a ny ito tt rádió m ellett volt, és egyszerre megállt, abbahagyta 
a m unkát és hallgatott, és a végén azt kérdezte: „Mi ez a gyönyörű?” Azt 
hiszem, ez a kezdete minden zeneértésnek. Amíg valakinek ilyen élménye 
nincs, hogy hirtelen elkiáltja magát, és abbahagy mindent, amit csinál, hogy 
„mi ez a gyönyörű?”, addig hiába olvassa az egész népszerűsítő zeneirodal
mat, szakkönyveket, értekezéseket, programokat, m ert enélkül az élmény 
nélkül a zenét csak külsőségekben tud ja  megfogni.

Vannak emberek, akik igen tájékozottak a zene elméletében, történetében, 
különösen a más művészetekkel való kapcsolatainak ismeretében, hozzászól
nak, de amennyiben ilyen élményük sohasem volt, ilyen elragadtatást soha
sem éreztek sajátm agukban, az ő zeneértésük értéktelen, m ár a saját éle
tükre nézve értéktelen, m ert csak akkor teszi boldoggá a zene az embert, ha 
ezt á  bizonyos „mi ez a gyönyörű” felkiáltást legalább egyszer életében meg
érte.
I. k. 299—300. o.

1956
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Szeretet a diakónidban

Alig hagytuk el azt a 40 éves időszakot, am ikor külső erők határozták meg, 
hogy milyen területeken m űködhet az egyházi szeretetszolgálat. Ne fesze
gessük a kérdést, hogy m iért fogadta el az ilyen korlátozásokat a magyar 
evangélikus diakónia, de vizsgáljuk meg, hogy szabadabb légkörben mi a 
teendőnk a torzulások kiküszöbölésére annak érdekében, hogy ezen a téren 
igazabb bizonyságát adhassuk Krisztus-követésünknek.

A gyakorlatias szeretet

A szeretetet a szép, mély emberi érzelmek sorában szokták nyilvántartani, és 
kétségtelen, hogy kiindulása a vonzalom, a tudat önzés nélküli odafordulása 
a másik em ber felé. Nem spontán megnyilvánulásunk ez, nem születik ve
lünk. Szüléink, családunk, tanítóink, környezetünk m utathatnak jó példát, 
de igazán a Jézus Krisztusról rendelkezésünkre álló bizonyságtételből, az Üj- 
testam entum ban megőrzött szavaiból, cselekvési m intáiból kell m egtanul
nunk, hogy m ilyen a neki tetsző szeretet.

Jézus szeretetét életének számos eseményében úgy látjuk  megnyilvánulni, 
hogy közreműködik abban, hogy az em bereknek jobb legyen, hogy megelé
gedettek legyenek, hogy örüljenek. Jézus rövid ténykedési időszakának sok 
eseményét a kereszténység az évszázadok során szublimálta, leheletfinom 
szellemi tartalom m al adta tovább a következő generációknak, tom pítva na
gyon is földhözragadt, gyakorlatias élét. Ez semmit sem csökkent a jézusi 
idézetek szépségén, csak elterelheti a figyelmet a kapcsolódó útm utatás való
ságtartalm áról.

A rra gondolok például, hogy milyen jól fest egy igés lap tetején, egy ta
nulmány fedőlapján vagy egy emlékkönyvben az „evezz a m élyre!”, a „ne 
félj csak h igy j!”, vagy ezekhez hasonló idézet. Olvasván el lehet nézni a 
végtelenbe és mély sóhajjal lehet eltűnődni a benne foglalt igazság örök é r
tékén.

Jézus ajkán ezek a szavak azonban egészen pontosan m eghatározott ve
szélyes élethelyzetben hangzottak el, és a tanács követése a menekedés ú tjá t 
jelentette.

A sikertelenség m iatt m ár teljesen elcsigázott, a kudarcok sorától fruszt
rá lt tanítványok a mélyebb vizeken gazdag halfogást értek el. Élelem ju to tt 
nekik és családjuknak, pénzbevételük lehetett, örülhettek m unkájuk sikeré-
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nek. Az, aki szerette őket, erről nem  sok lágy szót szólt, nem simogatta bo
rostás arcukat és kócos fejüket, 'hanem olyan ú tm utatást adott, am it követve 
megoldódott a legégetőbb problém ájuk és örülni tudtak az életnek.

Hasonló a helyzet a  vízbefulladás veszélyével küszködő Péterrel és Jézus 
aranym ondássá fényesedett „Ne félj, csak higgyj!” felszólításával.

A szerető ember teh á t tudatának összpontosításával annak feltételeit ke
resi, hogy miképpen tudná a m ásik ember jólétét, örömét előmozdítani, és 
ha világossá válik számára a tennivaló, akkor cselekvésével ezt próbálja szol
gálni.

Az embernek, aki az élet peremére, vagy afelé sodródott, gyakorta elemi 
szükségletei nincsenek kielégítve. Élelemre, ruházatra, fű tö tt tartózkodási 
helyre van szüksége. Életet m enthet a szeretetszolgálat, amikor ezeket nyújtja 
a m enekültnek, hajléktalannak, idősnek vagy egészségében károsodott sze
mélynek. Nagy terheket kell m agára vállalnia az egyháznak, ha csak ezt a 
feladatot is el akarja látni.

Az életm entés azonban csak az első lépés. Aki ezt megtette, annak további 
felelősséget is kell viselnie, m ert különben csak védenceinek többé-kevésbé 
jó színvonalú „raktározásáig” ju t el. Látni kell azt is, hogy ilyen szintet, ve
getáló életvitelt, sokan diakóniai segítség nélkül is elérnek; ahhoz azonban, 
hogy az emberi méltóságnak megfelelő teljesebb életet élhessenek, m ár tá r
saik szolidaritására, közreműködésére van szükségük. Intézményeken kívül, 
gyülekezeteink területén ilyen helyzetben élve sokan „várják sóvárogva az 
Isten fiainak m egjelenését” — döntő változást hozó szolgálatuk felajánlásával. 
A keresztény szeretet átgondolt döntése képes az ilyen igényt jogosnak el
ismerni és a szeretetszolgálat képviselőit elindítani arra  az útra, am ikor nem 
pusztán az élet fenntartását k ívánják elérni, hanem  kötelességüknek érzik a 
„létezést” tartalom m al kitölteni. Talán abból adódik ez, hogy az igazi sze
retet teljességre vágyik, és nehezen viseli el a rész szerint valót.

Ezért a jézusi szeretettől vezetett diakóniánk célul tűzi ki, hogy testi-szel
lemi fejlődéshez segítse azokat, akik ezt csak gyógytornászok, masszőrök, 
különleges eszközök, gyógypedagógusok vagy m ás szakemberek segítségével 
tudják elérni. Látnunk kell, hogy milyen képességek m aradtak meg azokban 
a társainkban, akik a megszokott szervi felépítésből valamilyen okból sok 
mindent elvesztettek, és a m egm aradt képességek kibontakoztatásával kell 
örömet okoznunk. Az emberhez jobban illik az aktív  részvétel a közösség 
munkamegosztásában, mint a szolgáltatások passzív fogyasztása; ezért a 
munka és kereset lehetősége ham arabb vezet kiegyensúlyozott, megelégedett 
állapotra. Nem tekinthetjük luxus igénynek, am ikor társas kapcsolatokra, 
kulturális élményekre, ünnepi események megélésére vágynak olyanok, akik 
ezt csak mások együttműködésével valósíthatják meg.

A korszerű és felelősségét komolyan vevő szeretetszolgálatnak ennek meg
felelő tevékenységre kell felkészülnie, felszerelnie magát.

A  tu d a to s  s z e r e t e t

Vannak a diakóniai m unkának olyan kezdeményezései, amelyek évtizedek
kel vagy évszázadokkal ezelőtt az akkori ism ereteknek megfelelően a lehető 
legjobb segítséget nyújto tták  gyengébb, különleges szükségletekkel rendel
kező és ezért támaszra szoruló em bertársaiknak, de a tudásunkban, vala
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mint a társadalom ban és az érintettek tudatában bekövetkezett változások 
miatt a régi gyakorlat folytatását erőltetni ma m ár elfogadhatatlan: az csa
lódást, szenvedést okozhat.

Sok évtizeddel ezelőtt jöttek például létre azok a nevelőintézetek, ahová 
összegyűjtötték az azonos fogyatékossággal élő gyerekeket (egy helyre a va
kokat, m áshová a siketeket, ismét más intézménybe a mozgás- vagy értelmi 
fogyatékosokat). Az akkori gazdasági, társadalm i viszonyok között ilyen mó
don jobban kifejleszthetők és alkalm azhatók voltak azok a sajátos módsze
rek és eszközök, amelyek egy-egy ilyen csoport tagjainak a legeredménye
sebb fejlődést, pedagógiai rehabilitációt eredményeztek. A keresztény közös
ségeket is arra  késztette a jó akarása, a szeretet, hogy részt vállaljanak eb
ből a segítőszolgálatból, kiegészítve azzal, amit még hozzátehettek, az evan
gélium hirdetésével. Például a FÉBÉ Diakonissza Egyesület m egalapította a 
Nyomorék Gyermekek Éiim Otthonát Nyíregyházán. A maga idejében ez a 
szeretet diakóniai megnyilvánulása volt. Ma azonban nem szabadna meg
ismételni, m ert tudatos szeretetünk m ár más irányba vezet.

Időközben ugyanis a nemzetközi tapasztalatok egyértelműen m egm utatták, 
hogy a legtöbb gyereknek a családi és lakóhelyi környezetből történő kira
gadás, átvezetés a társadalm i átlagnak megfelelő főáramból egy kisebbség 
számára mesterségesen létrehozott és elszigetelt mellékágba —, nagyobb kárt 
okoz, m in tha nélkülöznie kell a speciális intézmények egyes különleges le
hetőségeit. Természetesen vannak egyedi esetek, amelyek tekintetében k ü 
lön vizsgálódásra van szükség, azonban tudnunk kell, hogy a megkülönböz
tetés egy életre negatív módon határozza meg a fogyatékos ember életét.

Ezekkel a kérdésekkel szakemberek foglalkoznak, értékítéleteink nem  ala
pulhatnak vélekedésen vagy vágyálmokon. Cikkek, tankönyvek tanulm ányo
zása, hozzáértők véleményének megszívlelése után dönthetjük el, hogy a tu 
datosan jó t akaró szeretet milyen cselekvést igényel.

Magam sem vagyok igazán szakértője a  vázolt problémának, de hallottam 
például, hogy a siket fiatalok nevelését másképpen kell tekinteni. Nekik a 
jelbeszéd olyan sajátos ku ltú rát ad, ‘hogy azt nem célszerű keverni a „halló
kéval”, és ők a saját körükben teljesen boldog, kiegyensúlyozott életet tud
nak élni. Az Egyesült Államokban sok keresztény közösség ebben segíti őket. 
Nem akarok állást foglalni, csak arra  utalni, hogy az egyes kérdések helyes 
megítéléséhez szakismeretre van szükség. A szeretetet gondos, szorgalmas ta
nulással kell hatékonnyá tenni.

Ügy vélem, hogy nem szabad a m indent elfedés homálya alá vonnunk azt 
a megfigyelést, hogy egyes evangélikus diakóniai intézményekben az ellátás 
szakmai színvonala nem  áll az elvárható  színvonalon. Egy ideig m enthet
jük még m agunkat az elm últ évtizedek korlátozó állami politikájával, de fo
kozatosan törekednünk kell arra, hogy a vonatkozó szakmai követelménye
ket kielégítő legyen szeretetszolgálatunk.

Bizonyosan szerencsés körülmények is közrejátszottak abban, hogy az egy
kori NDK ortopédiai kórházai közül a legjobb protézisbeültetéseket az Ober- 
linhausban, a Potsdamban lévő evangélikus diakóniai létesítm ényben végez
ték. Én azonban erre  mindig úgy tekintettem , m int a helyesen értelmezett 
krisztusi szeretet példam utató megnyilvánulására. Egy csípőficamos vagy 
porckopásos emberrel szemben a szeretet nem m erülhet ki kedves szóban, 
tiszta ágyban, ízletes ételben és naponkénti áhítatban, vele szemben akkor 
tesszük a szükségeset, ha olyan minőségű m űízületet olyan pontosan helye
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zünk a szervezetébe, hogy gyógyulása u tán  a lehető legnagyobb m értékben 
valósuljon meg a fájdalommentes, esztétikus járás.

A testi fogyatékossággal élő emberek, különösen fiatalok véleményét nem 
zetközi viszonylatban megismerve szomorúan tapasztaltam , hogy közülük 
sokaknak erős fenntartásai vannak az egyházak által üzemeltetett otthonok
kal szemben. Azt hiszem, ezt nem csak szekularizáltságuk, vallás- és egyház- 
ellenességük okozza. Sok Istent hívő, keresztény fiatal is kritikus egyes dia- 
kóniai létesítményekkel szemben. Azokkal szemben, ahol nem vették észre az 
idők jeleit, nem figyelték meg azokat a tudati változásokat, amelyek a fo
gyatékossággal élő személyekben és családtagjaikban végbementek.

Régen volt a „jó” és „szelíd” fogyatékos, akit csak kellő sajnálattal kellett 
gondozni, és ő hálás mosollyal fogadta a legcsekélyebb törődést is. Nemhogy 
követelései, de jóformán m ég kívánságai sem voltak. Tudta, hogy ő bizonyos 
értelemben véve „selejt”, alsóbbrendű, az épek életében nem osztozhat, és 
ennek megfelelően viselkedett.

Mostanra a sérült em berek világszerte öntudatra ébredtek. Egyenlő esélye
ket követelnek az életben. Meghatározó m értékben bele akarnak szólni éle
tük alakulásába. Értelmes m unkát és saját családot, önálló lakást és függet
len életvitelt akarnak. Önmagukbán ezekre persze nem  képesek, de elvárják 
ehhez a segítséget. Az egyházak m últ században ép íte tt több száz főt befo
gadó intézményei, a patriarchális hatalom m al uralkodó igazgató-lelkésszel, 
ezt az ideált nem tudják kielégíteni. A baj igazán ott van, ahol erre szándék 
sincs, m ert hiányzik a megértés, a figyelem az új hangok irányába. Pedig 
diakóniát szeretettel csak úgy végezhetünk, ha a feszültségeket nem enged
jük éleződni, hanem ezeket a tudati változásokat is kezelni tudjuk. Talán az 
is lehet a jó  szellemi-lelki kapcsolat része, hogy fogyatékossággal élő testvé
reinket segítjük a túlzott, teljesíthetetlen igények felismeréséhez éppen úgy, 
m int az anyagi javak habzsolásának bűvöletébe került, a rászorulókkal a szo
lidaritást megtagadó nem  fogyatékos em bereket önzésük feladásához.

Nem tűrheti el azonban keresztény lelkiism eretünk, anyagi tehervállalás 
hiányában, takarékosságból az emberi méltóság megsértését. Ha az egyház 
nem képes megfelelő színvonalú létesítmény létrehozására és abban a 'kor 
követelményeit kielégítő életvitel anyagi feltételeinek biztosítására, jobban 
teszi, ha nem vállalkozik diakóniai m unkára. Tapasztalataim  szerint az utóbbi 
években létesültek olyan diakóniai intézmények, amelyek m iatt nem  kell 
szégyenkeznünk (pl. a Sarepta idősek otthona a Hűvösvölgyben), de szinte 
ugyanebben az időben m ásu tt szűk folyosóról nyíló néhány négyzetméteres 
„cellákat” is építettünk idős testvérek elhelyezésére, megfelelő tisztálkodási 
lehetőség nélkül. Más az, am ikor ránkm arad régi időkből rosszul felszerelt 
épület, de újonnan a század utolsó évtizedében ilyet létrehozni m ár nem  sza
badna. A kapcsolódó ellentmondásos v itában szeretet csap össze szeretettel. 
A primitív elhelyezést elfogadókat az az igény vezeti, hogy legalább ennyit: 
fedelet, meleget, ételt biztosítunk a rászorulóknak, akik ilyen szolgáltatások 
nélkül m agukra m aradnának. A nagyobb igényekkel fellépők úgy vélik, hogy 
nem vállalhatunk olyan diakóniai tevékenységet, am ely bizonyos minimális 
követelményeket nem elégít ki. Inkább kevesebbet vállaljunk mennyiség
ben, de tisztes színvonalat érjünk  el a minőségben.

Ez a tém akör a diakónia területén alkalm azott dolgozók m unkakörülm é
nyeit is érinti. Az ő bérük, munkaidő-beosztásuk legalább a jogszabályi elő
írásokat kielégítő kell legyen, de a szeretet maximálisan emberséges és fejlő
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désüket szolgáló foglalkoztatásra kell késztesse a m unkáltatói jogok gyakor
lóit. Sajnos, diakóniai intézményeink dolgozói sok esetben nem tartják  azokat 
hum ánusabbnak a nem egyházi munkahelyeknél. Sokszor ezért is nehéz az 
állásokat szakképzett munkavállalókkal betölteni és a működésben a megfe
lelő szakmai színvonalat elérni.

A türelmes szeretet

A  szeretet emberek közötti kapcsolatban ölt gyakorlati formát. A szoros és 
tartós kapcsolatban m utatkozik meg igazán, hogy annak a szeretet milyen 
értéket tud  adni. Nehézzé válhat a feladat, ha a személy, aki iránt a Krisz
tustól tanu lt szeretetet gyakorolni akarjuk, közei kerül hozzánk.

Sokszor a jó anyagi körülm ények között, kényelemben élő emberek sem 
minden vonatkozásban kellemes, simulékony partnerek, hát még azok, akik
nek sok szenvedésben volt részük, és az elszenvedett m egpróbáltatások és 
igazságtalanságok eltorzították személyiségüket, kikezdték idegrendszerüket. 
A segítségre szoruló em berekkel testközelben együttélőknek sok m indent el 
kell tűrniök szeretet'ben, miközben nehéz m unkájukat végzik. Sokszor tapasz
taljuk, hogy a szociális m unkában alkalm azott emberek uralkodni próbál
nak a nekik kiszolgáltatott gondozottakon, hogy bosszút állnak segítség meg
vonásával, vagy más hasonló módon a rá juk  bízottakon. Köznapi emberi in
dulatokkal számolva ez érthető  lehet, bár a szakma szabályai sem engedik 
meg. A keresztény szeretet pedig meg kell tanítsa a szolgálatot végzőket arra, 
hogy „hálátlanságok”, csalódások ellenére a tőlük telhető legnagyobb jóaka
rattal m unkálkodjanak együtt a szükségben lévő emberek jólétén. Ez az 
együtt hangsúlyos itt és bizonyosan a siker titka. A diakóniai m unka igazán 
eredményessé ott tud lenni, ahol mindkét fél, a segítő és a segített egyaránt 
ismeri a megbocsátó, a m ásik embert feltétlenül gazdagítani akaró krisztusi 
szeretetet. Ezért kell, hogy hangozzék a diakóniai közösségekben a bizony
ságtevő, az Istenhez vezető szó. A szeretetszolgálat ott tud kiteljesedni és 
kölcsönösen örömöt fakasztó, türelmes együttműködéssé lenni, ahol a Krisz
tusba vetett h it az igazi szeretet közös forrása. Ebben a helyzetben lehet bű
nöket közösen feltárni és megbocsátásban a kivezető u ta t együtt keresni, a 
jó irányba fejlődés (patinás szóval: megszentelődés) ösvényén előre haladni.

Az igényes szeretet

Azoknak adok igazat, akik az igazi jóbaráttól hízelgő megnyugtatás helyett 
elvárják a segítő szándékú kritikát. Elmondhatjuk, hogy diakóniai m unkánk 
sokféle összehasonlításban m egállja a helyét, nem rosszabb ennek vagy an
nak a világi vagy egyházi közösségnek hasonló tevékenységénél, hogy sokak
nak nyújtunk egzisztenciális segítséget, hogy számosán előnyben részesítik a 
mi létesítményeinket másokkal szemben. Ezzei azonban nem szabad meg
nyugtatnunk magunkat, m égha hálát adunk is érte Atyánknak.

A hazai és külföldi kiemelkedően jó példákra figyelve kell feltárnunk a 
jobbítás szükséges irányait. Amikor felvállaljuk, hogy mások életébe kisugá
rozzuk az Isten megtartó szeretetét, akkor reálisan, de igényesen kell m egha
tároznunk mindazt, amit m éltányosnak ítélünk meg életmniőségben a ránk
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bízottak számára. Fenyegető veszély, hogy néha a külső képre, a látogató 
idegen benyomására többet adunk, m int azokra a mindennapos funkciókra, 
amelyek a létesítményben élők könnyebbségét szolgálják. Egyházunk státu 
szának szimbólumaival nagyon takarékosan kell bánnunk, de a segítségünkre 
szorulóknak nyújtott szolgáltatásainkat m egalkuvás nélküli igényességgel kell 
megterveznünk és kiviteleznünk, ha igazán a szeretet lelke vezérel m un
kánkban.

A felkéréssel megadott cím nehezen kim eríthető tém át jelölt meg. A felve
tett kérdések talán alkalm asak további gondolatok kiváltására.

Kodály Zoltán: Visszatekintés
M egérkeztünk az örök problémához: m agyarság és európaiság szintézise, 
Szent Istvántól máig és örökké. Addig él a m agyar, amíg meg tudja oldani.

De hisz tőlünk keletre, délre, északra mind ezzel küszködnek a népek. Ne
kik könnyebb: indogermán a nyelvük, s a nyugat hatékonyabban segíti elő 
megoldásukat. A mienk legalábbis közömbös előtte. Ha megoldjuk, m agunk
nak oldjuk meg. Akkor, de csak akkor tudunk talán nekik is m ondani vala
m it magunkról.

Egyik kezünket még a nogáj-tatár, a votják, cseremisz fogja, m ásikat Bach 
és Palestrina, össze tudjuk-e fogni e  távoli világokat? Tudunk-e Európa és 
Ázsia ku ltú rája  közt nem  ide-oda hányódó komp lenni, hanem híd, s talán 
m indkettővel összefüggő szárazföld? Feladatnak elég volna újabb ezer évre.
II. k. 259—260. o.

1939



G Y Ö K Ö S S Y  E N D R E

A szeretet patológiája

Mikor vagy mitől betegszik m eg a szeretet? Amikor célt téveszt. Amikor mi
nőségében romlik meg, s am ikor intenzitásában, erejében lanyhul el.

Beteg, céltévesztő az a szeretet, amely magától nem elfelé: Isten és em ber
társai felé árad, hanem úgyszólván csak önmaga felé. (Kétségtelen, az nem 
tud egész-ségesen szeretni, aki krónikusan gyűl-öl-i önmagát, — gondoljunk 
a második nagy parancsolatra!) Ám az sem, aki nárcisztikusan önimádó és 
m indent önmagára vonatkoztat. Az ilyen ember szinte szerelemmel kötődik 
saját testéhez, agyához (gondolataihoz), érdekeihez. Ez a vissza, önmaga felé 
áradó szeretet m ár kóros, patológiás szeretet-pótlék csupán. A szexus és az 
erósz sajátos keveréke; az agapé, a jézusi szeretet minden illata nélkül.
*  *  *

Az ok nélkül betegesen féltékeny szeretet is ilyen céltévesztő szeretet. Tulaj
donképpen szellemi-szerelmi kannibalizmus, m ert legszívesebben megenné, 
lenyelné szerelme alanyát, (m ár-m ár tárgyát). Az önzés szerelem-szeretetfél- 
téssé vált form ája ez: még az Istentől, a gyülekezeti közösségtől is félti a 
másikat. Igaz, egyes dél-am erikai indiánok bizonyos erdei mézből párolják 
és erjesztik azt az anyagot, amellyel fuvócsöveik nyilait kenik be s annak 
sebzése bénító, halálos. Ilyen halálosan bénító, betegesen csak önmagához 
láncoló a féltékeny-szeretet.
*  *  *

Ilyen céltévesztő, infantilisán patológiás egyes anyai (ritkábban apai) szere
tet. Az a szülői szeretet, amelyik akkor sem tudja elvágni a közte és gyer
m eke között feszülő lelki-szellemi köldökzsinórt, amikor lánya, illetve fia 
m ár házas, tehát jogi, házasságlélektani, sőt bibliai szempontból — a másé.
— Én szültem, haláláig az enyém m arad akkor is, ha férjhez ment — szi
szegte rám egy önmagából kikelt anya, am ikor m indkettőjük érdekében le 
akartam  róla „operálni" a lányát. Mindent elkövettem, hogy legalább a lány 
második házasságát sikerüljön megmenteni. Nem sikerült. A férj számára 
elviselhetetlen volt, hogy felesége m induntalan hazaszaladgál és házasságuk
ban az utolsó szó mindig az anyósáé, feleségének pedig egyetlen védekezése:
— Csak nem veszed rossz néven, hogy szeretem  az anyám at? A férfi nem  a 
szeretetét, hanem beteges szeretetét nehezményezte, amellyel felesége az 
édesanyján csüngött. Tőle függött. Akár fiú t is írhattam  volna, m ert hosszú 
lelkigondozó praxisom alatt sok ún. anyuka-kisfiával találkoztam, akik va-
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lójában sohasem szakadtak el az anyjuktól. Jól értsük: ez az anyai szeretet 
nem édesanyai szeretet, csak szeretetpótlék. Vagy helyesebb volna olthatat- 
lan birtoklási vágyat mondani — szeretet helyett; de m indenképpen patológiás 
szeretet ez, kóros kötődés. Ha van nehéz lelkigondozó (házasság-lélektani) 
szolgálat, akkor ez az. Rendkívül sok hosszútűrő agapé kell ahhoz, hogy meg 
lehessen győzni egy szülőt arról, hogy akkor szereti igazán a gyermekét, ha 
le tud róla mondani. Azaz olyan nagyon szeressen, hogy ne szeresse „any- 
nyira”. Nem valami dicséretesen jó a statisztikám. Ha olykor sikerült ez a 
műtét, csak az Űrban sikerült. Amikor a megműtött és a m űtő egyaránt eb
ben a dimenzióban éltek, amíg az „operáció” tarto tt. Ti. intellektuálisan ez 
a szituáció nőm befolyásolható, csak spirituálisán az.
*  *  *

Minden ítélkezés és utálkozás nélkül, de meg kell állapítanunk, hogy bete
gles szeretet a homofilia, am ikor valaki kizárólag, vagy m ajdnem  kizárólag a 
saját neméhez vonzódik. Ez a vonzódás ún. taszítva-vonzódás és egy életen át 
tartó komplexus szenvedésével já r; nem  egy és nem is kevés em bernek ez 
a gén- és hormon-sorsa, olykor a modell-sorssal megtetézve. Ha manifeszt 
módon nem is él valaki homoszexuális életet — lénye legeslegmélyén homo
fil és rendkívül szerencsétlen nő, vagy férfi. Az AIDS vírus felfedezése óta 
még tragikusabb az életük. Még a most megjelenő római katolikus új kate
kizmus is Így  beszél róluk: „Tisztelettel és együttérzéssel és óvatosan kell ve
lük bánni. El kell kerülni m indenfajta igazságtalan diszkriminációt velük 
kapcsolatban.”

Homofil lelkigondozottjaim között soha nem találkoztam  boldog emberrel, 
de olyannal igen, aki szüntelen az öngyilkosság peremén tengette az életét — 
halálosan boldogtalanul. Viszont soha senkinek nem ajánlottam  nyom orúsá
gára orvosságnak a házasságot, sokkal inkább a maxim ális szublimációt, 
szexuális hajlama átlényegítését — egy magasabb síkon. Aki jóindulattal, de 
minimális szexuálpatológiás ism eret és tudás nélkül a homofil em bernek a 
házasságot ajánlja — gyógyszerül, az többnyire egy beteg és boldogtalan em
berből kettőt „csinál”. Lelkigondozó lelkészeinknek ezen a  téren  is igen sok 
„behozni valójuk” van még. Nem is beszélve a m eg nem  oldott lelkészházas
ságok intimszféráiról.
*  *  *

Céltévesztett szeretet a zoofilia, a  beteges állatszeretet. A saját fa jtá já tó l el
idegenedő modern ember új patológiás „szeretete”. Beteges pótcselekvés ez 
is. Sikoltás a valódi em ber-szeretet után.

Egy vegyeskereskedést vezető ismerősöm m ondta el, hogy elmagányosodott 
férfiak és nők m it vesznek és m ennyiért kutyáiknak és m acskáiknak. Ami
kor a különböző kutya és macska eledeleket m utatják  a televízióban, nagyon 
nehéz nem azokra az éhező m illiókra gondolni, akik boldogan megennék eze
ket a kitűnő konzerveket. Ám elgondolkoztató ez állattulajdonosok megoko- 
lása : — Kutyámban, macskám ban még nem csalódtam, azok még nem  hagy
tak cserben és nem csaptak be. M intha az Egyháznak erről a kérdésről nem 
volna mondanivalója. Vagy csak szemérmesen félrenézünk?
*  *  *

Égyensúlyvesztett szeretet az is, am ikor az első és a második nagy parancso
lat nincs egyensúlyban, sőt leszakadnak egymásról. Az Isten irán ti rajongó
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szeretet — emberszeretet nélkül: élet- és világidegen misztika. Az embersze
re te t nélküli istenszeretet — szétfolyó hum anizm us — végső célok nélkül. 
Jótékonykodás önm agáért: m ert jólesik annak, aki jótékonykodik, azaz átéli 
önmaga „jóságát”. Valamiféle felettes élménye tám ad.

Egyszer egy afrikai törzsfőnök kérdezte meg Lambarénében Schweitzer Al
bertet, az orvos-misszionáriust: — Mondd meg nekem, nagy fehér doktor, tu 
lajdonképpen mi a szeretet? Schweitzer A lbert azt válaszolta: — Rendelke
zésedre állok Istenem és rendelkezésedre állok embertársam. Ilyen egyszerű, 
fiam. Valóban: ilyen grandiózusán egyszerű! És itt kell megemlítenünk azt, 
amivel ezt A SZERETETET hígítjuk. A z érzelmességet és a romantikát. Ami
ből egy csipetnyi széppé teszi az életet és színessé, ám ha sok van belőlük a 
szeretetünkben, az giccsessé válik és émelygőssé.

Egyszer egy kétségbeesett fiatal férj panaszolta: — Amikor meg szeretném 
ölelni este néhány hónapos feleségem, az nagy kerek szemmel igen gyakran 
azt válaszolja közeledésemre: — Már megint paráználkodni akarsz? Amikor 
kikészítettem az éjjeliszekrényre a szonettek könyvét és előtte akár egy kis 
praeklasszikust is hallgathatnánk a lemezjátszóról. Nos, ilyen gellert is kap 
hat a szeretet. Rit'ka ugyan, de ilyen is van. S ez is a szeretet patológiája.
*  *  *

Hívő, kegyes körökben többször előfordul, m in t kellene, hogy egy-egy fiatal 
lány összetéveszti a szeretetet — a sajnálattal. A  közösségben megismer egy 
sete-suta-bugyuta fiút és elhatározza, hogy ő megváltoztatja, átformálja, 
„m egváltja”. Nos a legtöbb folyondártípusú  legény-ke örül, ha ilyen karó
leányzó kerül mellé, aki megtám ogatja bizonytalanságát és boldogan elveszi 
a leányzót. Aztán jönnek a feketebetűs hétköznapok — és kiderül, hogy a 
sajnálat nem elég egy hosszú életre, az sohasem lehet szeretet-pótlék. S Meg
váltó is csak egy van: a mi Urunk Jézus Krisztus. Aki m egváltót akar já t
szani, maga szorul megváltásra — ezen a szinten is.

Színezhetnénk még a szeretet patológiáját. A kár fonákjáról elmondhatnék 
a Szeretet Himnuszát, de talán most ennyi is elég. Talán ennyi is riasztó, de 
ha az Isten lényege A SZERETET, — akkor az egyedüli gyógyszer is nála 
van a megbetegedett szeretetre, és annál aki testbe öltözte A SZERETETET.

FELHASZNÁLT IRODALOM a Pestalozzi-cikkhez (22—25. o.)

Pestalozzi: Levele egy barátjához stansi tartózkodásáról (1799) — in: Pesta
lozzi válogatott művei. Összeállította Zibolen Endre — Tankönyvkiadó, B u
dapest 1959. II. kötet 7—33.
Lénárt és G ertrud (1781) — in: Pestalozzi válogatott művei, összeállította 
Zibolen Endre — Tankönyvkiadó, Budapest 1959. I. kötet 113—298. 
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Z A Y  L Á S Z L Ó

A művészet szeretete

A cikkíró azon az állásponton van  — s osztozunk meggyőződésében —, hogy 
a m űvészet a szeretet közvetítője lehet. Megajándékozhatja a benne részesü
lőket a szépség vagy a megrendülés, az öröm vagy a tisztító tragikum fe l
emelő érzésével. Nem  cáfolják ezt Pál apostol ismert szavai sem, mert ő a 
pogány áldozati kultuszok eksztázist előidéző zeneszerszámait idézi olvasói 
emlékezetébe. Hasonlata így szól: „Ha em berek vagy angyalok nyelvén szó
lok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem , m int a zengő érc vagy  
pengő cimbalom” (lK or 13,1). Ez a zene nem az emberek javára szolgált. Ma 
is létezik olyan zene, amely káros hatású. A z adott cím kettős értelmű: va
laki szereti a művészetet, vagy pedig a m űvészet szeretetet gyakorol. A z  
alábbi sorokon m indkét jelentés átvonul. (Szerk.)

Sorra vehetnénk a művészeteket, hogy keressük bennük a  szeretetet, s kér
dezzük, szeretjük-e egyiket vagy másikat, ám hol is kezdjük a példálódzást? 
Ha a múzsákat vennénk sorra, vagy a hét szabad művészetet, elnagyolt m a
radna a válasz, hiányos. Teljesen kiesne például a legfiatalabb művészet, ha 
ugyan csakugyan az: kim aradna a televízió. Az tehát, am i szinte mindenki 
szeme láttára van, függetlenül attól, hogy valaki szereti-e a művészetet, vagy 
sem, hogy egyáltalán van-e 'köze hozzá. M árpedig az aligha vitatható, hogy a 
televízió is közvetít, közvetíthet művészetet, s talán  olykor maga is az. So
kan, akik máshol és másképp nem, a televízió által mégis találkoznak, talál
kozhatnak művészettel. S ha így áll a dolog, kezdjük a gondolkodást éppen 
itt.

Akinek módja van rá, hogy különféle műsorok között válogasson, m áris 
szemrevetheti, hogy mennyi szeretetlenséggel, durvasággal találkozhat a kép
ernyőn. így igaz. Akad olyan „modern” zenés adó, amelynek m űsora harsány, 
képei kiáltóan durvák. Viliódzva váltakoznak, szinte vakítóan. Ha egyéb nem, 
az mindenképpen fölróható, hogy e szemrontó látványorgia nyugtalanító és 
idegesítő. Aki óraszám ezt nézi, vagy akár csak efféle „há tté r” gyanánt ta rtja  
a szeme előtt, ugyancsak zaklatottá válik. Kétségkívül feledtethet az ilyesmi 
gondot-bajt, m ert érzéketlenig tompít, közönyössé tesz. M int a fájdalomcsil
lapító. De fájdalm at sosem elég így csillapítani; a gyógyászatban is meg kell 
találni és gyógyítani az okát.

Ezek a tévéadások gyakran agresszívak is. Nemcsak átabotában ugrálnak a 
képen, nemcsak idegesítően rángatóznak, hanem  szembeütik a „kam erát”, 
m integy a nézőt ütve arcul, vágva a szeme közé. (Hol van m ár az a szűzies
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ség, amely az egyi'k első film, A megöntözött öntöző, vagy egy másik, A vo
nat érkezése vetítéskor félrehajoltatta, ugratta a nézőket abbéli ijedtükben, 
hogy a vízsugár eléri, a vonat elü ti ő k e t. ..) Ezeket az adásokat rendkívül 
veszélyesnek tartom , mind az esztétikai érzékelés, mind az erkölcsi (lejszok
tatás tekintetében. Harsányságukkal lelki vakságot és süketséget, de leg
alábbis nagyothallást hoznak létre a szemlélőben, igénytelenné tesznek, ér
telm etlenek és értetlenek. Folyamatos vibrálásukkal mintegy „semleges zó
n á t” hoznak létre a nézőben, a r ra  szoktatva, hogy akár nézi valaki a képet, 
akár nem, lényegében úgysem lá t semmi (érdemlegese)t.

Voltaképpen a televízióra gondolva sorra vehetnénk a „hagyományos” m ű
vészeteket, hiszen ezek többé-kevésbé rendszeresen megjelennek a képer
nyőn. Lehetne gondolkoznunk azon, hogy m ilyen módon, milyen környezet
ben láthatók, és aztán mérlegelni, hogyan viszonyulnak így az . ^ ^ ’’-m űvé
szethez. Ezt most mégse tegyük, elsősorban azért, mert előbb magukkal a 
hagyományos művészetekkel kell foglalkoznunk, s csak azután lehet ezek 
televíziós alkalmazásáról szót ejteni.

Ha most a múzsák névsorában folytatnánk töprengéseinket, Urániával, a 
csillagászat múzsájával kezdhetnénk, de ez ma m ár nem számít művészetnek, 
akár Klió „területe”, a történelem. Ha meg eltekintünk a görög mitológia 
névsorától, elgondolkozhatunk azon, hogy vannak „szótlan” művészetek, m int 
a képzőművészet, a zene (kivéve természetesen az éneklést, b ár gyakran az 
énen szövege am  úgysem érthető, s a hatást nem a szöveg, nem közvetlenül a 
szöveg értelme adja). Itt érdemes azt mérlegelni, hogy némely művészet em
ber közvetítésével jelenik meg a műélvezőnek, m ás esetben az ember e ta lá l
kozáson közvetítőként nincs jelen. Fontos-e ez? Aligha. Az em beri eredet, a 
művész jelenléte mindig fontos, s ennek jelenidejűsége, egyidejűsége nem  
igazán lényeges. Fölmérhető ez a színművészetben, amelynek több „alkotója” 
is van: az író, a rendező, a színészek. S itt m áris hadd tegyem hozzá, ami 
természetesen nem csak a drámai m űvészetekre érvényes: állandó szereplője, 
részvevője minden m űalkotásnak a néző, a hallgató, a „közönség”, a m űél
vező. Nélküle még csak „lappang” a mű, teljessé, cselekvővé, hatékonnyá 
csak vele és általa lehet. Ebből m áris az következik, hogy m inden mű sorsá
nak elengedhetetlen része a befogadó. Ha most a művészet szeretetéről gon
dolkodunk, alapvető kérdés, hogy van-e szeretet a műélvezőben, éspedig a 
birtokos viszony m indkét irányában. Az a műélvező, aki m integy fölötte áll 
a műnek, aligha kap szeretetet, akár a maga számára, akár továbbadásra, 
továbbélésre. Itt említem meg, hogy a többi között ez is baj azoknak a — 
valójában művészet alatti — művészeteknek az élvezetében, amelyek felszí
nesen állnak élvezőik elé, s hatásuk voltaképpen addig tart, amíg olvassák, 
hallgatják, nézik őket. Akkor is igaz ez, ha a giccs és a giccsközeli mű — 
pontosabban: m ű-m ű — befejeződése után még sokáig szipákolásra, ismétel
getésre, utókacarászásra készteti „élvezőjét”, ez ugyanis csak ismétlés, anél
kül, hogy a felszín alá, a mélyre hatolna egyetlen pillanatra is.

Válasszunk ki most oly művészetet, amelynek élvezete általában „négy- 
szemközti”, s amelynek szerzője (alanya) fizikailag általában nincs jelen a 
mű és a müélvező találkozásakor. Ez a költészet, az irodalom. Még akkor is, 
ha „megelevenedik”, például a versmondáskor, közvetítő révén s nem az ere
deti alkotó részvételével. (Rendszerint; elhanyagolható, ritka eset, ha maga 
a költő m ondja el versét, író olvassa föl regényét, novelláját; ez fontos ese
mény, de különleges.) A költészet elvontsága nyilvánvaló, s m a már az is
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hogy a modern költészet merészebb gondolatkapcsolásokat kíván meg, m int 
m ondjuk a m últ században. Sok mai vers ezért el is veszíti a potenciális vers
barátok egy részének rokonszenvét. „Nem értem ” — hangzik ilyenkor, noha 
a költészet általában nem az értelem re, hanem  az érzelemre h a t — s nem 
csak alanyi költészet. A versolvasás rendkívül m eghitt viszonyt kíván meg 
költő és olvasója között. A hallgatott szavalat pedig fokozott felelősséget ró 
az előadóra, hiszen az olvasott vers újraolvasható, közben-közben megsza
kítható, lehet töprengeni, gondolkozni, amit a hallgató legföljebb utólag te 
het meg. Ugyanez érvényes a novellára, elbeszélésre, regényre is. Az olvasó 
előre- vagy visszalapozhat, egy-egy szakaszt ism ét megfigyelhet.

Kérdés, hogy a mű és élvezője csak addig lehet-e lélekben együtt, amíg ta 
lálkozásuk tart, vagy elengedhetetlen az „utóélet”. Valaha az iskolában elég 
sok irodalmi szöveget kellett m egtanulni kívülről, s ennek lelki haszna is 
volt (lehetett), m ert az emlékezetben föl-fölidéződhetett a gondolat. Valójá
ban a műveknek valamiképpen be kell épülniük az emberbe, ha úgy tetszik : 
szeretetben kell továbbélniük, megvalósulniuk.

Színházban (s vegyük ide az operaelőadást is) a m űvet tolmácsoló színész 
fizikailag is jelen van, de előadásának hatása mintegy fokozódik, ha a többi 
jelenlevő szinte eltűnik, vagyis a  műélvező kettesben érzi m agát a művel. 
Hangversenyen is hasonló az élmény, de akkor a szó szerinti megértés h á t
térbe szorul. Még a legszorgosabb koncertjárók sem támaszkodnak a hallott 
szövegre, s ezt nem  is tehetik meg, ha nem-énekes m űről van szó.

Végképpen nem  lehet beszélni a m ű — hétköznapi értelem ben vett — op
timizmusáról a tragédiák (és m ás tragikus m űfajok, például balladák) ese
tében. Hiszen ezekben mindig valami szomorú történik, minél jobban meg
kedveli a szereplő(ke)t a műélvező, annál nagyobb részvét 'kel benne irántuk. 
Sőt: mivel a tragikus kifejletben nemcsak az anankéna’k, a végzet kénysze
rének, nemcsak a hős hibájának, hibázásának van szerepe, hanem rendsze
rin t valami külső kényszerűség is közrejátszik, netán m ások hibázása, az 
együttérzés háborgássá is lehet. Méltán. Nem érdemel-e résztvevő könnyet 
Hamlet? A görög tragédiák hősei? Bánk? Ez esetekben tehát a mű lehangoló, 
elszomorító, részvétkeltő. Minél jobb a mű, annál erősebb a hatása, az 
együttérzés, am it fölkelt, szorongásos lehet, m in tha osztoznánk a hős(ök) sor
sában.

Mégis: meggyőződésem szerint a tragédiánál optimistább m ű nincsen. M ire 
alapozom ezt a vélekedésemet? A nyugtalanító erőre, ami éppen a részvét 
velejárója. Borzasztó, hogy így történt, borzasztó, ha így kellett történnie — 
ezt az érzést, ezt a meggyőződést hivatott kelteni a műélvezőben minden tra 
gikus kifejlet. Lázító mű a tragédia. Nem lehet, nem szabad belenyugodni a 
m egváltoztathatatlanba, ha a m últidejű szomorú tényeket nem tudjuk is m ár 
megváltoztatni, de ismétlődésüket igen. Legalábbis erre  kell törekednünk, 
nem  valamiféle művészi, művészeti, elméleti okból, hanem  emberségből. (Ami 
persze a hívő számára isteni parancsolat.)

Ezért és így optimista m inden tragédia, m ajdnem  azt lehetne m ondani: 
egyedül optimista mind között. Derűlátó és derűre késztető. Csak közbe
ékelve említem, hogy az em beri élet természetesen nem  lehet meg tévedések, 
hibák, kudarcok, teológiai szóval: bűnök nélkül, s épp ezért a folyamatos b ir
kózás ezekkel keresztény kötelesség, életelem. Szemben a közönnyel, am ely
nek egyik fa jtá ja  arra  épül, hogy „úgysem tudok változtatni dolgokon”. Em
berileg szólva: mégis meg kell kísérelnem, há th a  ..  ., biblikusán gondolkodva
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pedig azért 'kell mégis erre törekedni, hogy az em ber Isten eszköze lehessen 
a jóra.

(Nem hiszem, hogy részletesebben kellene foglalkoznom az építőművészet
tel és az iparművészetekkel, hiszen ezeknek szeretetteli volta szépségükben 
és hasznosságukban — használhatóságukban — rejlik. Lehetne szólni például 
a Bauhaus egyoldalú hasznosság-ideáljáról, vagy a modern tárgyform álásról, 
de ezek annyira temészetesnek vélhetők, hogy aligha kell sok szót veszte
getni rájuk. Ha mégis, akkor külön elmélkedést érdemelnének.)

Eléggé reményvesztett vagyok atekintetben, hogy művészet és szórakozás,/ 
szórakoztatás, műélvezet és „kikapcsolódás” párhuzam ával vagy ellentétével 
foglalkozzam. Akár szétválasztanánk a kettő(ke)t, akár együvé tartozónak 
tekintsük, nehéz ezekben a kérdésekben dűlőre ju tn i. A legigényesebbek is 
szeretnek a leghétköznapibb értelem ben kikapcsolódni, felüdülni. Legjobb 
példa erre alighanem a  krimi, s akár még ennek erősebb hatású testvérei, 
a horror, a thriller. Azt gondolom, hogy eredetüket tekintve ezek elsősorban 
rejtvény lehettek vagy lehetnének: találós kérdés. Vannak, akik szerint hozzá 
tartozik az élethez a baj, a kegyetlenség, akár a banditizm us is; lehet (kell) 
küzdeni ellenük, de úgy tenni, m intha nem volnának, nem lehet. Nem is sza
bad.

Csakhogy . . .
Csak ilyesmin élni szabad-e? Nem torzítja-e el a lelket, az erkölcsöt? Az 

ítélőképességet nem semlegesíti-e? Ha már em lítettem  a tévénéző lehetősé
gét, ha tucatnyi (!) m űsor között válogathat, hozzátehetem, hogy ezek egy 
része szinte folyamatosan krimiket vagy krimi-szerű adásokat sorakoztat. Ma 
már ezek a népszerű műsorok, s kivált a testben-lélekben fá rad t embernek 
(hihetőleg) feledést, felüdülést adnak. Oktalanság volna valamiféle keresztes 
háborút hirdetni ellenük, legjobb esetben is Don Quijote-i vállalkozás. Ettől 
függetlenül érdemes egy pillanatra elgondolkozni azon, valóban van-e, le
het-e szeretet efféle „művekben”? Bármilyen meglepő is, nem elképzelhetet
len. Egy részük m indenesetre hasonlítható a népmeséhez: abban is van elég 
borzalom, de mindig a jó győz. S talán  a népmese az egyetlen kivétel, ami
kor „optimista vég”, happy end is lehet 'katartikus hatású.

S ha m ár, még ha utalásszerűén is, a népmesékről szóltam, hadd említsem 
meg azt a mindenképpen figyelemre méltó véleményt, amelyet egy feledhe
tetlenül nagy művész valamennyi alkotásában megvalósított, s amelyről so
kat ír t és beszélt. Huszárik Zoltán. Közérthetőségről beszélgetett egy másik 
művészemberrel, Szász Péterrel. Ez megkérdezte: „Lehet, hogy nem közért
hető a film ed?” Huszárik: „K özérthetőség. . .  Mi az, hogy közérthetőség? Fé
lek, hogy az ízlésnormák devalválódnak. A népművészet közérthető?” S mert 
Szász ezt felelte: „Természetesen”, — Huszárik folytatta: „ .. .’Kútágasra 
szállott a ^as, engem rózsám, ne csalogass . . . ’ Tiszta absztrakció. És mindenki 
érti.”

A „nem értem” állásfoglalás természetesen mégis érthető és megszívle
lendő, a „nem értem ” elutasítás azonban nem. Hasonló módon nemcsak a 
művészet adná föl önmagát. A szeretet feladata tudom ásul venni az (efféle) 
ellenkezést is — de semmiképpen sem fogadható el, ha az ilyesmi gátat vet 
a művészet vagy az emberség fejlődése elé. Annál inkább, m ert művészet és 
m indenkori jelenkor édestestvérek, noha a m űalkotás felül áll az időn, m a
radandó, s annyiban is u ra lehet az időnek, hogy gyakran idő m últával tűn
nek elő igazi értékei.
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Még egy idézet Huszárik Zoltántól: „A m agam  részéről tragikus dolognak 
tartom , hogy a  kísérletező művész m agatartását m indig valamiféle vulgár- 
realizmussal szembesítik. Mindig arra hivatkoznak, hogy a művészt nem  é r 
tik. Persze, hogy nem értik, ha ilyen elolcsósított melléktermékekkel etetjük , 
olyan kommersz árúkkal, amelyet korlátlanul lehet fogyasztani anélkül, hogy 
a szív vagy az értelem  gyarapodna általa. Nem kell m élyre ásni, hogy a nép, 
amíg ezzel a kommersz árúval nem tápláltuk, mivel vigasztalódott, hogyan 
fejezte ki öröm ét vagy bánatát. Ha a m űvészet bármelyik ágát közelítem is 
meg, csak azt látom, hogy absztrakt módon fejezte ki m agát mindig, m in
denhol a nép.”

Végül, befejezésül, ugyancsak Huszárik Zoltán szavai: „Kevés olyan m eg
rendítő, lélektisztító élményem volt, mint a Biblia; kevés olyan meggyőző ta 
nításból m erítettem , m int Pál apostol leveleiből, szeretethimnuszából. Ú jra 
és újra visszatérek hozzájuk. A szeretetnek olyan megtestesülésére gondolok 
— mint Jézus in t rá —, hogy n e  veszítsük el türelm ünket egymás irá n t és a 
világ iránt, tud junk  megbocsátani, hogy próbáljuk meg tisztelni a XX. szá
zadot is, amely eddig nem sok jóval, vígsággal kecsegtette az em beriséget.”

Bizony. Ha csakugyan szépen zeng az érc, szépen peng a cimbalom, az so
sem lehet m agában való, hanem  mindig em ber- és világformáló erő is.

Kodály Zoltán; Visszatekintés
Egy kiránduláson Dömösön, am ikor a dobogókői hegyipatak úgy megdagadt, 
hogy elsodorta a hidat, az átkelni akarók egy öreg parasztot kértek  meg 
arra, hogy egy deszkát tartson a vízben a vállán addig, amíg átmennek rajta . 
Így érzem én is, hogy belementem a patakba deszkát tartani, m iután a  híd 
leszakadt, és rám  bízták, hogy tartsam . Kicsit soká ta rt, amíg mind átm en
nek rajta —, de hát éppen én álltam  ottan.

Négyéves korom ban komponáltam először. Az édesanyám konyháján k i
m ustrált szűrőkanál volt, fakanál lyukakkal, amit én  g itárrá alakíto ttam  át 
olyképpen, hogy a lyukakon keresztül spárgát fűztem, és a spárgák végeit a 
nyélnél összekötöttem. Ezzel a gitárral a kezemben azután énekelve töltöttem  
a napot úgy, ahogy a cigányoktól lá ttam : házról házra jártam  énekelve. Eze
ket az énekeket ugyan senki sem hallgatta meg, de mondhatom, hogy m in
dennel, am it azóta írtam, eltávolodtam, és minél többet tanultam, annál job
ban eltávolodtam attól az óriási megelégedettségtől, am i akkor töltött el, mi
kor e mellett a gitár, m ellett rögtönöztem. Szeretnék még halálom napjáig 
legalább egy olyan valam it írni, ami ném ileg megközelíti azt a megelége
dettséget, am it akkor éreztem.

Egyébként mindez azért volt, m ert nem  tehettem  másképpen. M ert term é
szetes dolog volt, vagy ahogy Háry János mondja, m ikor az egyik jelenetben 
megköszönik neki, hogy m it te tt: „Hát ez is valami?”
II. k. 496—497.
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UNGER ZSUZSA

A teremtettség szeretete

Nem magától értetődő,
hogy egy vallási folyóiratban esetleg a gyíkok iránti vonzalmunkról szól
junk, vagy arról elmélkedjünk, m iért is vágyódunk — egy nagy folyó sor
sával azonosulva — a régi m eder után, melynek engedékeny talaján át mil
liónyi erecskére bomolva hatol az éltető víz az ártéri fák feléje törekvő szom
jas gyökeréhez. Szenvedély van e földalatti igyekezetben, és boldog nászt hoz 
a találkozás. — Nem magától értetődő, m ert a szeretetet mennyei ajándék
nak tartva , fentről csordogáló tudom ánynak vesszük; égi szikrának, mely a 
nemes lelkekben gyúlékony anyagra találván, itt is, ott is fellobban a világ
ban, hogy enyhítse az emberek közt honoló hom ályt és hidegséget. — Nem 
magától értetődő a terem tettség szeretetéről bárm it is mondani, hisz a sze- 
retethez személyt szoktunk keresni, akinek arcába tekinthetünk. Fel akarjuk 
ismerni, hogy ő az igazi, vagy legalább a tövisekkel horzsolt Em berfia né
hány vonását felfedezni rajta, hogy ezen indíték nyom án kisajtolhassuk ké
sedelmes szívünkből az ellenségszeretetet.

A terem tettséghez való viszonyunk
igen változatos képet m utat, főleg ha vizsgálódásunkat kiterjesztjük vala
mennyi elődünkre-ősünkre. Az ő tapasztalatuk sem hullt végérvényesen a 
tartóvá lett — nem ak a r közvetlenül érintkezni, inkább messziről hat. Mag
zataink „földtörténeti korokon á t” fejlődve érkeznek a szülőszoba ajtajáig, a 
csecsemők olyan, alig tudatosult állapotban sim ulnak környezetükbe, mint 
ahogy ős őseink érzékelhették m agukat a természet részeként. — A felnöve
kedett gyermek versengő félként viszonyul a világhoz, m iként eleink is meg
mérkőztek vadászatban-halászatban a náluk hol gyorsabb, hol erősebb, hol 
nesztelenebb, vagy csupán szaporább vetélytárssal. — A javakorabeli ember 
íróasztal fölé hajol, terveket rajzol és számítógépen billentyűzik. Távolság- 
tartóvá lett — nem akar közvetlenül érintkezni, inkább messziről hat. Meg-

A  c i k k  í r ó j á n a k  a s z e r k e s z t ő h ö z  i n t é z e t t  l e v e l é b ő l :  „A Szentírás nem sokat dicsőíti 
a természetet: egyrészt mert az Ür magasztalásával van elfoglalva, másrészt mert 
a szerzői korszak még ama természetközelibb állapothoz kötődik, amelyben nem 
ismerhették a maiak nosztalgiáját. Írás közben magam is új felfedezésekkel gya
rapodtam, főleg eleddig együvé nem rendezett ismereteim, benyomásaim összekap
csolása révén. Remélem, a kis eszmefuttatás hasonlót eredményez az olvasókbac
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ism erte az anyagok természetét, a mozgások törvényszerűségeit, a rejtekbe 
zárt erőket; el tud indítani mesterséges folyamatokat, m elyek során a saját 
civilizációja érdekében új anyagokat hoz létre, új környezeti viszonyokat te
remt. Egyre kevésbé alkalmazkodik az adott világhoz, inkább erőteljes be
avatkozással sa já t képére és hasonlóságára változtatja át. Ritkán ül le  egy 
kidőlt fatörzsre, követ se rak  támaszul a  feje alá, ha aludni készül vackán. 
Ipari formatervezésen átesett bútorai, eszközei vannak, beszabályozza m agá
nak a légtér páratartalm át és hőfokát. Űjabb változások m ár csak a kénye
lem határain belül, nem egyszer a divat jegyében jönnek létre. — Itt ta rtu n k  
most, így fest a világnak az a része, amelyben az em berek legtávolabb ju 
to ttak  kezdeteiktől.

A Földbolygó felülete még mindig elég nagy ahhoz, hogy az előbb vázolt, 
időben egym ást követő viszonyok némileg térben is fellelhetők legyenek; ta 
pasztaljuk is, ha a városból vidékre megyünk (ahol a gazdálkodó em ber 
m unka- és életritm usát más élőlények szabják meg), ha Nyugatról K eletre 
tartunk (ahol embertömegek sorsa gyakorta a természet erőinek játékán m ú
lik), még inkább, ha netán  másik féltekére utazunk (ahol a vadonban élő 
embernek az is rendeltetése lehet, hogy húseledelként a nagyragadozók 
gyomrába kerüljön). A messzi látogatások nemcsak egy letűnt világot idéz
nek fel, hanem  arra is rádöbbentenek, hogy m a már semmi sem vonhatja ki 
m agát a „legkulturáltabb” részek erőszakos terjeszkedése alól. Lehet, hogy a 
beduinok az élőlények egym ásrautaltságán alapuló szövetség szerint a siva
tag hajóján im'bolyogva járnak , de ugyanezen pusztaságban feltűnnek a pán
célozott lánctalpasok is, hogy harcba induljanak az olajmezők meghódításá
ért.

Az ember és a terem tettség közti, sok összetevőt hordozó viszony nem  csu
pán térben és időben folytatott, távolba bolyongás kapcsán tanulm ányoz
ható. Egyetlen emberben is — miként cseppben a tenger — megfigyelhető 
az összetettség, a viszony szövevényjellege. Van bennünk félelem, olyan m e
nekülni akarás, amelyet nem  a tudom ányunk, hanem az ösztöneink vezérel
nek. Az ijesztőn tovaterjedő tűz elől képes az ember akkor is kiugrani az 
ablakon, ha alatta tízemeletes mélység tátong, és nincs am i felfogja őt, ami 
m egm enthetné életét. Van bennünk elemi vágyódás a táplálék irán t; a  k i
éhezett em bert az ösztönei hajtják, míg a túltáplált ínyencnél reklám fogá
sokra van szükség, hogy felpiszkáljanak benne egy kevéske ingert. Van ben
nünk versengésre való hajlam : árkot ugrunk, fára m ászunk, árral szemben 
úszkálunk; a  hegymászókat vonzza a csúcs, a barlangászokat a rejtelm es 
mély, a korcsolyázókat a tükörsim a jég. Működik bennünk az uralkodni vá
gyás: legyen elég ahhoz egyetlen szó, egyetlen mozdulat, hogy a „világ” aka
ratunk szerint viselkedjék! Ez a szándék munkál m inden vezényszóban, 
gombnyomásban, kattin tásban és bekapcsolásban. — Lehet-e ezek u tán  arra 
vállalkozni, hogy a terem tettséghez való viszony nagy gubancából

kibogozzuk a szeretet szálát?
Vajon vörös fonál-e a szeretet, amely kezdettől fogva alkotója a tarkaság
nak, vagy inkább egy bizonyos korszak határánál jelenik meg? Végül nincs-e 
eleve kudarcra ítélve a viszony-elemző igyekezet, ha az ember mindig is a ts- 
remtettség része marad, bármilyen okosan szemlélődik és fennkölten érez a 
terem tett világot illetően?

A kétkedő kérdések számát könnyűszerrel szaporíthatnánk, ám ebből nem
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következik az, hogy egyre távolabb kerülünk a m egnyugtató válasz remé
nyétől. Ha nem ragaszkodunk túlságosan a ki'kristályosított fogalmakhoz és 
merev definíciókhoz, akkor csodálatos „átjárhatóságra” bukkanunk a világon 
belül. Részleges ism ereteink átfogóbb tudássá bővülnek, és ennek nyomán, 
illetve embervoltunk okán-jogán olyan kérdést is m egengedhetünk m agunk
nak, amely az alapvető megállapítások súlyával bír e szám unkra korántsem 
közömbös ügyben.

Ha a Teremtő szereti alkotásait, m elyeket „naponta” jónak nevezett (vö. 
TMóz 1. fej), nemde az em ber számára is szerethető mindaz, ami nála kez
detlegesebb, aminek m ég nincsen arca?! Ha a szeretetből terem tő Isten keze 
nyomán alakul a világ, nemde a szeretet bélyegét viseli m agán minden, és 
benső rendjét-m ivoltát is a szeretet egyetemes törvénye szabja meg?! (Vö. 
Zsolt 104.)

A teremtmények a terem tettség egymásra ható elemei. Egyszerűbb esetek
ben csak kacérkodnak egymással, ahogy a szél fu tásra  készteti a homokot a 
pusztán; bonyolultabb viszonylatokban olyannyira át is alakítják egymást, 
hogy új vegyületek, anyagok jönnek létre. Nem indokolt, hogy teljesen kü
lön em lítsük a halál tényét, mely a legmagasabbrendű terem tm ények legmeg
rázóbb átalakulása ugyanazon környezet visszahúzó hatására, amely megen
gedte, sőt közreműködött abban, hogy a valószínűtlenségek csúcsára tornázza 
fel m agát a lelkes lény. — A költő, Pilinszky János az élővilágot a maga 
összefonódottságában vérző gúlához hasonlította, hiszen felfaljuk egymást, a 
tápláléklánc révén egymásból élünk! E zordnak látszó törvényszerűségen 
Krisztus változtatott, am ikor önmagát önként áldozatul adta. Nem új tör
vényt hozott ezzel, hanem  a régit m utatta  fel a világnak ragyogó kifejlett
ségében a Golgotán.

A ki Jézushoz hasonlóan gyerm eke az Atyának,
az mindig is szelíden és ám ulattal közeledett a terem tettséghez. Az isteni 
Főság alá rendeződő világban az ember indulatai is átrendeződnek. A féle
lem helyet ad a tiszteletnek, hiszen a természet hatalm assága nyomán alkot
juk első képzetünket az isteni mindenhatóságról (vö. Zsolt 29). — A világ
gal való sokféle érzéki kapcsolat nemcsak a versengés szellemét váltja ki az 
emberből, hanem előfeltétele az ihletettségnek is, amelyből a művészetek 
születnek (vö. Zsolt 65,9— 14; Sirák fia könyve* 42,15—25 és 43. fej; Jób 
38—41 fej.). — Az uralkodni vágyás — ugyanazon ism eretek alapján és fel- 
használásával, mely a term észet leigázásához vezet — át tud  lényegülni gon
doskodássá (vö. Zsolt 8). — E hármas visszautalással, mely ismét a félelmet, 
versengést és uralmat állítja  elénk, talán meg is alapozhatnánk valam ifajta 
ökológiai eredőt. A környezetkímélő érzület és m agatartás ugyanis akkor erő
södik, ha az ember nem önm agát teszi központtá, mércévé vagy végcéllá, ha
nem a szeretet emberhez méltó m agaslatára emelkedve meg tud feledkezni 
önmagáról, mivel életét az Egészre bízza.

Talán még nincs annyira tönkretéve ez a Glóbusz, hogy ne lehetne ilyrnó- 
don új szívvel, új em berként, új életmódot kezdeni ra jta . Olyan életvitelt, 
melyben nem a véges anyagi értékek habzsolása a cél; hisz ezek nem csak

* Az apokrif, a katolikus egyház által másodlagosan kánoninak tekintett irat meg
található az 1973. évi magyar katolikus bibliafordításban. (Szerk.)
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hogy kim erülnek mint készletek, de m agát az embert is kimerítik, m ert lé t
szintjénél alacsonyabbra vonzzák. Olyan életszemléletet, mely szerves egy
ségben lá tja  az egész m indenséget a porszemtől az élőlényeken át az egyete
mes Krisztusig —, aki nem csak beletestesült a világba, de föltámadása ré 
vén átjárja , é lteti és végső állapotába vezeti a terem tettséget, amikor is ki
nyilvánul, hogy Isten a m inden m indenben i(vö. lK or 15,28). Olyan szelídsé
get, amely értékel minden más létezőt, és érzelmileg azonosul érezni ke
vésbé tudó terem tvénytársaival, melyek rábizattak, amikor a Föld még Edén
kért volt. O lyan finomságra kell szert tennünk, hogy miközben két kézzel 
gyúrjuk az anyagot, ujjbegyünk az istenivel érintkezzék.

Akkor nem fogjuk sivataggá tarolni az erdőket, méreggel szennyezni az 
anyaföldet és medréből kiparancsolni a  folyót. Űj, m egtám adhatatlan ta r 
talm at nyer m ajd az „élni és élni hagyni” jelszó, és talán  Isten sem fogja 
megbánni, hogy a pihenőnapja előtt még em bert is alkotott.

Kodály Zoltán: Visszatekintés
Fiatal korom ban bánkódtam néha azon, hogy m iért nem  vagyok én otthon 
sehol sem . . .  Szüleimnek vándorélete te tte  lehetetlenné, hogy Kecskeméttel 
kapcsolatban kialakíthassam  m agam ban ezt az é rzé s t. . .  Azonban az ország 
különböző részein végzett falusi vándorlásaim  közben egy m ásfajta otthon
érzés alakult ki bennem . . .  Ez a hum uszréteg talán nem  olyan egyhangú, 
mint az olyan, ami egy helyen való felnövekedés után alakul ki, hanem  in
kább hasonlít a koronázási dombhoz, am elyben az ország minden csücskéből 
van egy darabka. Ilyen alakult ki bennem  és ez tú lte tt a fiatalkori bánatos 
hangulaton, m ert egy napon ráébredtem : sokkal szorosabban tartozom  az 
egész magyarsághoz, m int bárki a saját szülőföldjéhez.

Ez az érzés gyakorlatilag akkor érvényesült, amikor a húszas évek első fe
lében válaszúira kerültem. Aközött kelle tt választanom: itt tengődöm-e eb
ben az országban, ahol akkor az életlehetőségek igen megszűköltek, vagy a 
nyugati, gazdag kultúrájú  állam okban keresem a boldogulást. Éppen azok
ban az időkben nyílt meg számomra a  lehetőség, am ikor a kecskeméti Vég 
Mihály szövegére adatott írnom a Gondviselés végtelen kegyelméből egy 
olyan m űvet, amely m egnyitotta előttem  az u ta t nyugat felé. Választanom 
kellett, hogy itthon kínlódom-e tovább és a budapesti Zeneakadém ián pró
bálom-e továbbra fs civilizálni, a m űvészet szigorú szabályaiba töm i az erre  
nem született rendetlen és rakoncátlan tehetségeket és féltehetségeket, vagy 
az amszterdami Zeneakadémia régi ku ltú rán  felnőtt nemzedékét vezetem-e 
be a zene rejtelmeibe.

Mi döntött a választásban? . . .  az, hogy láttam  a nyugati városok és or
szágok magasabb kulturális életét és lá ttam  azt, hogy Kecskemétnél nem 
nagyobb városok olyan zenei életet tudnak  terem teni, m int nálunk ta lán  még 
a fővárosban sem .. . Akkor világosodott meg előttem, hogy csak ennek a 
népnek az adottságaiból lehet zenéjét kifejleszteni.

Ez irányíto tta  választásomat. Ügy láttam , hogy egy ilyen vállalkozásért é r
demesebb küzdeni, m int külföldön nyugodtan, kényelmesen élni. . . .
III. k. 510—511.
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NÉMETH JÓZSEF

A fasori gimnáziumtól a világhírig

Közel 30 éve kutatom a m agyar műszaki értelmiség, valam int a tudom ány 
és a technika történetét. Valahányszor egy-egy műszaki és természettudós 
életú tját és alkotásait elemeztem, felvetődött bennem a kérdés, m i indította 
el a műszaki és a természettudományok felé? A családi környezet? Egy olyan 
tanáregyéniség, akinek szakismerete túlm utatott egy iskola falain? Egy iskola 
tanáraival, szellemiségével? Talán e kérdések mindegyikének összegző vá
lasza hozhat közelebb m inket a probléma megértéséhez. Kutatásaim  során 
tapasztaltam , hogy néhány híres középiskolának és tanárainak 'különösen 
nagy vonzereje volt, amely a természettudományok iránt érdeklődőket el
indította a világhír felé.

E gimnáziumok közé tartozott a Fasori Evangélikus Gimnázium. Nem a 
gimnázium teljes történetét kívánom áttekinteni, csupán azon tanárok tevé
kenységét, akik a természettudományi tárgyak előadói voltak. Az egykori 
diákok közül csak azokról szólok — terjedelm i okok m iatt sajnos nem m in
denkiről —, akik későbbi pályájukon a műszaki és természettudományok te
rületén m aradandót alkottak, s öregbítették az iskola és hazánk hírnevét. 
Természetesen a tanárok és diákok tevékenységének elemzése nem  nélkü
lözheti — ha csupán utalásszerűén — a fasori gimnázium nagy korszakai
nak áttekintését.1

A gimnázium I. korszaka az 1823—1854. közötti időszak, az úgynevezett 
nagy gimnázium létrejötte. Ebben az időben a tanítás nyelve latin, ném et és 
magyar volt. (Az 1833—34-es tanévben a 2. osztály diákja  volt Petőfi Sándor, 
s itt tanult 1834 és 1840. között Podmaniczky Frigyes is.)2 Az 1848—49-es 
forradalom ban és szabadságharcban több tanár és diák is részt vett. Köz
tük Tavasi Lajos igazgató, a neves pedagógus. Ö szervezte meg 1848-ban az 
első egyetemes tanítógyűlést.

A szabadságharc leverése után az osztrák középiskolai szabályzat, az Ent
w urf magyarországi bevezetése több gondot okozott. Ugyanis ennek szelle
mében létrehozták a 4 osztályos algimnáziumot, és a 8 osztályos főgimnáziu
mot. Ugyancsak e törvény írta  elő a szaktanítási rendszert, valam int a ta
nári képesítést és megszabott létszámú tanári testület foglalkoztatását. A gim
názium — m ás m agyar iskolákkal együtt — nem tudott ennek mindenben

A III. Tudományos Találkozón 1992. augusztus 15-én a „Magyarok szerepe a világ 
természettudományos és műszaki haladásában” címen elhangzott előadás rövidítése
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eleget tenni. Így az 1854—55-ös tanévtől algimnáziummá alakult át. Hun- 
falvy Pál iskolafelügyelő mindent m egtett azért, hogy a  gimnázium vissza
nyerje régi rangját.

A z iskola úgynevezett II. korszaka a főgimnázium kialakulása (1854—1873). 
Üj épületet kapott a gimnázium. Ugyanis >1864. szeptember 15-én m egtör
tént a mai Sütő utcai épület tanévnyitóval egybekötött ünnepélyes átadása. 
Abban az időben a város legmodernebb iskolája völt (bevezették a gázvilá
gítást is). Már ebben az időben megfigyelhető volt, hogy jelentős szerepet 
kaptak a gimnázium oktatásában a term észettudományi tárgyak. 1857-től itt 
tanított Greguss Gyula fizikus, aki később a M agyar Tudományos Akadémia 
tagja lett. (Már itt szeretnénk megjegyezni, hogy ettől az időtől számítva az 
1920-as évek közepéig 14 egykori tan ár lett akadém ikus.) Greguss Gyula 
fizikus több éven át volt a gimnázium igazgatója. Gimnáziumi tanársága alatt 
megírta a term észettan és term észettani földrajz tankönyvét. Scholtz Ágos
ton a tanári m unka m ellett rendszeresen publikálta tudományos cikkeit, pl. 
a Műegyetemi Lapokban, illetve az Archiv fü r M athem atikában. Tudomá
nyos tevékenységének elismerését jelentette az is, hogy 1884-ben Petzval 
Ottó helyére került a Műegyetemi M atem atika Tanszékre.

uatizfalvy István  igazgató — történelm et és földrajzot taníto tt — a kor
szerű új épület felépítése, valam int több neves tan ár meghívása m ellett fon
tosnak tarto tta  egy m odern könyvtár és folyóirattár létrehozását. Ennek 
megvalósítása érdekében még a M agyar Tudományos Akadémia főtitkárának, 
Arany Jánosnak is levelet írt 1870. m ájus 7-én.3
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Arany János igazolja unokája betegségét

A gimnázium III. korszaka 1873-tól az 1930-as évek közepéig tarto tt, melyre 
a folyamatos fejlődés volt jellemző. A századfordulón több, m int 500 diák 
tanult a gimnáziumban, mely felvetette egy új épület szükségességét. Az el
határozást te tt követte, s a városligeti fasorban 1903 szeptemberében indult 
az építkezés, és m ár 1904. szeptember 26-án m egtartották a tanévnyitót. Az 
új szertárak, előadótermek lényegesen javították a természettudományos ok
ta tást

Kik jártak  ebben az időben a gimnáziumba? A teljesség igénye nélkül ér
demes néhány nevet felsorolni azok közül, akik később itthon és külföldön 
jelentős eredm ényeket értek el a műszaki és a természettudományokban.

Két h íres egykori diákról szeretnék részletesebben szólni. Neum ann János 
matem atikus, a számítógép-elmélet kidolgozójáról és Wigner Jenő Nobel-dí- 
jas fizikusról.
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Mint ismeretes, W igner Jenő Pál 1902. novem ber 17-én született, Neumann 
János Lajos 1903. december 28-án. így Wigner Jenő egy évvel korábban 
kezdte meg tanulm ányait. (Az 1912—13-as tanévben lett I. osztályos.)'■

Az elmúlt években nem  egyszer halottunk rádióban, televízióban olyan

VII. osztály.
Achtzehner;László rk./ Amár .Éezső izr., Bereczky Pál ev., Brachfeld 

Ervin izr., De Chátel Andor, ev., Gserépy István rk., Domony Péter rk.. 
Duckes Tibor izr., Engel Ferenc izr., Fischmann Béla izjr., Fodor Endre 
izr., Forfóta Erik ev. tm., Havas György izr., Ha-zslinszffy Bertalan ev., 
Horváth György rk,, Illyés Ferenc ref. ftm., Jónás Gyula izr., Kelemen 
György ev., Koltai Ernő rk., Kramer -László izr., Krausb Tibor izr.. 
Kubacska Ferenc ev. tm., Lackner László, ev., Ledermann László izr., 
Lóránt György rk„ Luzsa Endre-ev., Martiny Pál ev., Molnár Béla izr., 
Molnár Zoltán ref., Neumann János  ̂izr., Németh Zoltán! ev., Politzer 
Miklós izr., Bubin László izr., Rust Gábor izri, S.algó Ottó izr,, Schamburg 
Imre izr., Schuster László ey., Schuster Rudolf ev., Steinert-Gyula ev. 
fm., Sterk Andorizr., Szász Géza rk'., Szúsz Lajos ev., Thuránszky Péter 
ev;, Török György ev.. Vadas József ref. _tm., Vermes Pál István rk., 
Visegrády Árpád rk., Vogól Andor izr., Zelevski Viktor ev., Zemplényi 
László ízi

Magántanulók: Beck Lajos eV., Benes Miklós ev., Jeszenszky Zsolr. 
ev., Kalmár Viktor izr,

Évközbenj kimaradtak-^-Brand György ref., Vassányi István ev
Összesen : 56.

Vili. osztály.
Alföldi László izr., Almay József rk., Becht Endre ev., Bi-;ermam: 

Károly izr., Bertram Artur ev. tm., Biró Pál ev., Breitner Ottó izr., 
Breyer Károly rk., Deutsch Dezső .izr., Egyedi László izr., Elei: István 
izr., Fried Frigyes izr., Gally János ev:, Greiner Ferenc ref., Hauet-:-.- 
Rudolf ev., Hemző Lajos ref., Huszerl Pál izr., Jenesek Károly ov. tin.. 
Jász Elemér ev;, Jéger Gyula, ev., Kerekes Gábor ref. tm., Kostenszky 
Károly ev., Kostyál Sándor ev., Kubacska Endre ev tm.r Kvorlm 
János ev., Landauer Péter ref, Molnár Jenő unit., Nadaskay Adolf-ev. 
tm., Platschek Imre izr., Popper,/ László ref., Schönfeld Sándor ev., 
Steinert Ottó ev., Szabó Jenő ref., b‘. Szterényi Sándor rk., Tolnai Gálior 
ev., Tolnay Lajos ev., Urbán Tibor ev., Wámoscher Pál izr., 'Wiener 
Jeî ő ev,, Yull Géza ev

Magántanulók: b, Herzog , András izr., Pigler László ev.
Évközben, kimaradt: Krassó Oszkár izr.
Összesen 43.

Fasori osztálynévsorok az 1919—20. iskolai évből

nyilatkozatokat, melyek szerint a megszólalók gyenge tanulók voltak, s íme 
mégis sokra vitték. Ezek engem tanárként is nagyon zavartak, zavarnak. Nem 
szerencsés példák ezek az amúgy sem teljesítm énycentrikus fiatalok egy ré
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sze előtt. A két fasori diák — Neumann és W igner — nem ezekre példa. Ki
tűnő tanulók voltak, díjakat nyertek. Pl. Neumann János „mint az V. osz
tály legjobb m atem atikusa” az 1917—18-as tanévben 10 Korona jutalm at 'ka
pott.5

Korábban m ár szóltam néhány tanárról. Folytassuk a sort. A következők
ben Mikola Sándor és Rátz László tevékenységét szeretném röviden bemu
tatni. Ugyanis tanári munkásságukon keresztül bepillantást nyerhetünk a Fa
sori Gimnázium mindennapjaiba, oktató-nevelő munkájába.

Mikola Sándor 1871-ben született. (1945. október 1-jén hunyt el Nagyka
nizsán.) A Tudományegyetem elvégzése u tán egy évig az Elméleti Fizika 
Tanszék gyakornoka. 1897. szeptember 1-jén kerü lt a Fasori Gimnáziumba. 
Hat pályázó közül választották ki. M int Góbi Im re igazgató a Gimnáziumi 
Értesítő 1898/99-es évfolyamában hangsúlyozta: „Benne buzgó, lelkes, hiva
tását szerető társat nyertünk.” Az Uránia és M athem atikai és Physikai La
pok szerkesztője. Szoros barátság fűzte Eötvös Lorándhoz és Zemplén Győ
zőhöz. 1922-ben lett a M agyar Tudományos Akadém ia levelező tagja. 1928- 
ban választották meg a gimnázium igazgatójának. A tanári hivatást mindig 
nagyra értékelte. Nagy tudós és jó tan ár volt. A fizikatanításban a fő súlyt 
a helyes fogalomalkotásra helyezte. A merész újítások embere volt. Rátz 
László m unkatársát — akiről még szólunk — m egnyerte ahhoz, hogy a szá
zadfordulón differenciál- és integrálszámítás elem eit tanítsák a gimnázium
ban. (Akkoriban csupán egy-két helyen folyt ilyen irányú kísérletezés.)

Másik fontos úttörőm unkája a fizikai tanulói gyakorlatok bevezetése volt. 
(A tanár által bem utatott tanórai kísérleteket délután a diákok megismétel
ték.) A Fasori Gimnáziumban szinte hagyománya le tt a bemutató óráknak, 
melyeken lehetőleg minden tanár részt vett. Mikola Sándor igazgatósága a la tt 
nem csupán látogatta kollégái óráit, de ő is ta rto tt bem utató órákat.6

Felelevenítette azt a régi szép szokást is, hogy az újonnan m egválasztott 
tanárok székfoglaló előadást tartsanak szaktárgyuk egy fontos, általuk ku
tato tt 'kérdéséről, amely megjelent a gimnázium Értesítőjében, ill. Évköny
vében. Két évtizeden át támogatta a Rátz László szerkesztésében m egjelent 
„Középiskolai M athem atikai Lapok”-at. Fizikai és csillagászati tárgyú cik
keivel tette a folyóiratot tartalm assá: vezette a „Csillagos ég” című rovatot. 
1911-től 1922-ig szerkesztette Szász Károllyal az „U ránia” c. népszerű tudo
mányos folyóiratot. M int a M athematikai és Fizikai Társulat titkára 1916-tól 
1924-ig Fehér Lipóttal együtt szerkesztette a: „M athematikai és Physikai 
Lapok”-at. (Több könyve, számtalan tudományos dolgozata jelent meg.) 1933 
szeptemberében tankerületi királyi főigazgatói címmel tüntették ki, kiváló 
tudományos és pedagógiai m unkásságáért.7

Szeretnék szólni Rátz Lászlóról is. 1863-ban született. A Tudományegye
temen szerzett tudását Berlinben és Strassburgban egészítette ki. 1890-ben 
lett a gimnázium tanára, s itt tanított 35 éven át. 1909-től 1914-ig a gimnázium 
igazgatója volt. Lemondott, m ert „az igazgatással járó adminisztráció aka
dályozta pedagógiai munkásságom at”. Mikola Sándorral való együttm űködé
sét m ár em lítettük. Kiemelkedő még, hogy ő volt az új matem atikai tanterv  
kidolgozója, a Középiskolai M athem atikai Lapok szerkesztője (20 éven át). 
Rátz László igazi tanár volt — mondta róla Mikola Sándor igazgató, amikor 
nyugalomba vonult. „Igazi tanár volt, aki az iskolának és az iskoláért a tu 
dománynak és a tudom ányért dolgozott, és akkor is, amikor a norvég fjor- 
dokat vagy az olasz városokat járta .”8
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Ugyanis a magas színvonalú oktatás, a könyvtár, a folyóiratok (26—28 fo
lyóirat já r t  rendszeresen a gimnáziumba, s 1/3-uk idegen nyelvű) ismerete 
mellett kiemelendő a tanórán kívüli együttlét, amelyhez jó alkalm akat ad
tak a kirándulások. Rátz László is sokat kirándult a diákokkal. Pl. az egyik 
húsvéti szünetben Fium ébe és Adolsbergbe, majd m ájusban hétvégeken ha
zai tájakra.

A gimnázium IV. korszaka a második világháborúig tartott, amely m ár 
a nehezedő esztendő kezdetét is jelenti. Ebben az időben tanított itt m atem a
tikát és fizikát Renner János, aki 1945—1949 között a gimnázium igazgatója 
volt. Szinte folytatója Mikola Sándor örökségének. Az oktatás m ellett jelen
tős volt geofizikai munkássága. Az Eötvös Loránd m ellett elkezdett méréseket 
1934-ben megismételte. (Később a Geofizikai Intézet igazgatója lett.) A Ter
mészettudományi Lexikon m unkatársa volt, több tanulm ánya látott napvilá
got. 1943-ban jelent meg a „Fizika elem ei” c. 31 íves könyve. Sikeresen ké
szítette fel diákjait tanulm ányi versenyekre. Renner iskolához, szakterületé
hez való mélységes kötődését, áldozatvállalását m utatja , hogy — mint az 
1926. december 7-i tantestületi jegyzőkönyv m egörökítette — lemondott igaz
gatóhelyettesi tiszteletdíjáról a fizikai szertár javára.

Vermes Miklós 1929-től taníto tt a gimnáziumban. A természettudományok 
legújabb eredményei szerves részét képezték oktató m unkásságának. Nem 
csupán a főváros egyik közkedvelt előadója volt (Elektrotechnikai Egyesület 
mérnöki szakosztályában, Magyar Középiskolai Tanárok Szövetségének m a
tematikai és természettudományi szakosztályában). Több előadást ta rto tt pl. 
a debreceni egyetem orvoskari Fizikai Intézetében. Sikeres fizikai és kémiai 
tankönyveket írt.11

A gimnázium tanárai többségének tudományos tevékenysége, tanórai és 
tanórán kívüli m agatartása formálta a gimnázium arculatát. A tanári érte
kezletek — a korabeli jegyzőkönyvek tanúsága szerint — nem  csupán a gim
názium mindennapjaival foglalkoztak. Jegyzőkönyvben örökítették meg a ta
nártársak érdemes cselekedeteit, s méltóképpen tarto ttak  értékelő elemzése
ket az eltávozottakról, legyenek fasoriak vagy az evangélikus tanárság jeles 
egyéniségei.11* Több mai műegyetemi tan ár is egykor a Fasorból indult el. 
Kovács István atomfizikus professzor 1978-ban egy tv-interjúban hálásan em
lékezett Mikola Sándorra és Renner Jánosra: „Az em lített kiváló tanítóim 
nak köszönhetem, hogy a m atem atika és fizika iránt érdeklődésem megnyil
vánult.”11

1952. július 1-jétől a gimnázium jogutód nélkül megszűnt, és felszerelése 
ellenszolgáltatás nélkül az állam ra szállt, s a gazdag gyűjtemény szétszóró
dott az ország különböző részeibe. 1984-ben vetődött fel a gimnázium ú jra
indításának gondolata, mely 1989. szeptember 2-án valósággá vált. Kezdetét 
vette a gimnázium történetének ötödik korszaka. Visszanyerni európaiságun
kat, s ebben méltó helyet találni a kulturális örökségünknek. Ehhez az egy
kori iskolák és tanáraik, valam int a világhírig eljutott hajdani diákok meg
ismerése is fontos lehet.

Wigner Jenő, az Amerikai Egyesült Államokban élő Nobel-díjas íizikus egy 
1973-as trieszti beszélgetésben így vallott: „Magyarországról indultam el, és 
nagyon hálás vagyok sok m indenért, am it Magyarországon tapasztaltam, és 
amiben Magyarországon részem volt. Különösen hálás vagyok az Ágostai Hit
vallású Evangélikus Főgimnáziumnak, ami a Fasorban volt, és ahol olyan so
kat tanultam . Nemcsak tudást, hanem emberi dolgokat is: az elkötelezettsé
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get a tudom ány, a tudás és a tanítás iránt. A tanítóim  mind örültek, ha a 
tudásukat terjeszthették és átadhatták a diákoknak. És ez nagy-nagy hatás
sal volt rám  . . .  A tanárok jelentős része folytatott ku tató  m unkát, pl. Mikola 
Sándor egy igen kitűnő fizika könyvet í r t . . .  Az a  tanárom , akit legjobban 
szerettem és akitől legtöbbet tanultam , Rátz László volt. Borzasztó sokat te tt 
azért, hogy felkeltse a gimnáziumok vagy középiskolák tanulóinak az érdek
lődését a m atem atika i r á n t ..  . Könyvet ír t  olyan m atem atikai kérdésekről, 
melyeket elemi meggondolásokkal meg lehet oldani. Ma is megvannak nekem 
ezek a könyvek, és ha kissé fárad t vagyok, vagy ha nincs kedvem m ást csi
nálni, előveszem őket és megpróbálom megoldani a feladatokat, amik ben
nük vannak.”12

K aphat-e tanár m éltatóbb szavakat? Messze sodródott nagy ívű pályát be
röpült diákok egyikének vallomása nem  csupán hitvallás, de útravaló is. 
Ütravaló nekünk maiaknak a folytatásra.
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Rába György költészete

A közvetlenül 45 után induló költőket és írókat az Újhold nemzedéke  néven 
szokták számontartani. Persze ez a gyűjtőnév nem kapcsolódik szorosan az 
ism ert folyóirathoz, hiszen köztük voltak olyanok, akiknek m ár előzőleg is 
megjelent kötete (például Pilinszkynek, Rábának, M árdynak) és olyanok is, 
akiknek versei zömmel nem az Üjholdban jelentek meg, hanem a Válaszban 
(Pilinszky, Jánosy, Lakatos).

Társaim közül én különösen kettőhöz ragaszkodtam: Rábához és Mándy- 
hoz. Nem véletlenül. M ándy az elesett nagyvárosi kisemberekhez vonzódott, 
akiknek élete a szörnyűséges korban, am ikor minden gátlást félredobva tob
zódnak a lelki durvák — valahogyan gellert kapott és súlyosan sebzetten 
vonszolták nyomorult kis életüket. Iván ezeket ábrázolta utolérhetetlen báj
jal és költőiséggel mintegy Dosztojevszkij nyomába lépve, ak it én minden 
írók legnagyobbjának tartottam .

Ilyen igazi Mándy hős, ilyen túlérzékeny, sebzett lélek volt Rába György 
is. Alig hagyta el a gimnázium padjait, m ár iszonyú taglóként kellett átélnie 
apja halálát, a nácizmus szörnyűségeit, hadifogságot, a  tüdőbaj élet-halál- 
lebegését. S mindez egy felhőtlen, játékos, gondtalan fiatalság u tán  váratlan 
villámként csapott reá.

Barátságunk nagyon kedves em lékeként őrzöm második verskötetét, a B ú
várt. Ahogy a mélyen sárültlelkű, érzékeny ifjútól várható, a legnemesebb 
elégikus hangon szólal meg mesterei: Babits és Kosztolányi szellemében. Kor
társai közül talán legközelebb áll Kálnokyhoz, akinek híres Szanatóriumi elé
giájában találtam  meg ugyanezt a hangulatot és formai tökéletességet. Sze
mélyes ez a hang, de nem feltárulkozó. Legszebben sikerült ilyen elégiája: 
Apámmal beszélgetek.
Csak én tudom ki vagy most és ki voltál /  kit szerettél, m it ettél és m it it
tál / nekem  haltál meg, csak nekem, hibátlan / hajam miattad őszült éjszaká
kon, j halálod nem fáj másnak, senkinek. /  Csak én heverek miattad az ágyon 
/ álmatlan, m int folyamban a kövek. (Búvár 13. old.)

A továbbiakban az idézett versek címeit és az oldalszámot Rába gyűjte
ményes kötete, a Próbaidő (1982) szerint adom meg.

Túlérzékenységében és hirtelen rászakadt árvaságában a felhőtlenül szép 
gyerekkor emlékeihez menekül, például a Vidám Parkba, ahol ő „György 
rendjeles marsall lehet I . . .  A  körhintán faparipákon Iforgott veszettül hadi
népem.” De a szomorúság, fájdalom itt  sem hagyja el: „Ágnesemet sehol se 
látom  / de Ágnes a sorból kiszállt már f s én kutatom a mozdulatlant /  . . .  ő
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combjait kaptákba zárja / kankalin hajt k i szemegödrén” (A tábornok bá
nata, Próbaidő 51. old.)

Milyen számára az őt körülvevő külvilág? Fekete. Kormos, ahol ő is be- 
kormozódik: „A gondolkodó guggol forró üstök / lábánál és füst gomolyog 
korom  / Hiába úsztunk átlátszó folyókban  / feketék leszünk mind e hajnalon 
/  a gyermekszáj hiába szól igazság /  . . .  Ebből a korom világból ugyan hová 
lehet menekülni? A kétségbeesett szerelembe: . . .  s a m enny reped fö l újra 
ha szerecsen / napjaimban hasad kerek napja / s melled rézfényű csillaga 
dereng” / (Próbaidő 58. old.)

Ugyanazt még drámaibban fejezi ki egy jóval későbbi versében: /  „Mint 
bombázót látom lecsapni / a nappalt s az éjszakát f s a  szerelembe úgy bu
kom mint futóárokba katonák / M int tem etőn a sírkövekben  / testekben buk
dácsolok j m ert hús csak húsban lel vigaszra / már nem  tanul más dallamot / 
. . .  És mi m otiválja ezt a kozmikus kétségbeesést? / „Elszabadult ez a bolygó 
az űrből / külön naprendszert csinált / maga körül keringi útját / s magának 
nevel egy halált.” /

Legszebb elégiáját — valódi rem ekm űvet — egy ligeti táncosnőhöz írta. 
A lány e nagy kozmikus m agány félelme elől menekül: /  „A kóló / mámorá
ban májusi fák alatt / csapra verted szíved szeretetlen / Szeretni kínáltad a 
húsodat / az ajkad cserepes árvaságát / a keserű fegyelm et combodét” . . .  / 
A beteljesedéssel a keserűség csak még fokozódik: / „pusztulj inkább csak 
ne légy egyedül / hátára vesz a test elszabadult ló /  s romlás elől romlásba 
m enekü l. ..  / és a konklúzió? / „Enyém voltál a szélé és a fáké  / a tömegé 
s nem voltál senkié / kar nem  fogott föl bár röpültél m inden  /  porcikádban 
a boldogság felé /  viaszkos arccal néztem  tehetetlen  /  a hús magányban hogy 
kell küzdened j s az elevenek panoptikumában  / m egérthettem  hogy nem  se
gíthetek” /  (Próbaidő 74—75. old.) Nem segíthet, m ert ő t is ugyanaz a nagy 
kozmikus m agány zárja a  panoptikum  üvegdobozába.

Következő kötete a N yílttenger csak nagy késéssel jelent meg 1961-ben. 
Ebben található egy nekem nagyon kedves ciklus, csehszlovákiai utazásának 
verses jegyzetei: „bujócskázva hidak alatt / utunkat egy folyó kíséri / Karón 
a boglya és rikolt / a mécsvirág bíborhere / intelm ét arcomba leheli /  a he
gyi rétek hidege / utunkat egy folyó kíséri / horgász les sodra közepén  / fu t 
a vonat sosem tudom meg / fogott-e zsákm ányt a legény / M int vászonra 
festve a Tátra / sziklák kő-parlaga fe le tt” / . . .  (Utazás — Próbaidő 91—92. 
old.). Persze, rögtön tudom, hogy a vonatot kísérő folyó a  Vág.

Lőcse és a felvidéki többi város hogy ne lenne nekem  mindennél kedve
sebb, hiszen Besztercebányán születtem, és ott éltem első éveimet. Ősöm Scul- 
téty  Hermann 1282-ben neyrt privilégiumot, hogy bizonyos területre cipsze- 
reket telepítsen, akiket aztán 1945-ben kitelepítettek. Pedig m indennél hí- 
vebb Hungarus-ok voltak. Gondoljunk Czelder O rbánra, Rákóczi legendás 
főtisztjére, aki még Nagymajtény után is felkelést szervezett, vállalva a m ár
tírhalált. Rába allúziói alapján hogyne ju tna  eszembe a szép, de feslett Kor- 
ponainé, akinek halállal kellett fizetnie árulásáért, de éppen nem Rákóczitól, 
akit elárult. Feltűnik a versben a „fekete könyv”, „pincében kéztőn százados 
bilincs”, „a hatalom kétélű pallosa /  suhog suhog m in t mogyorófavessző” / és 
a „boldogság huszonnégy rekeszű pénzesládája”, a „huncut Magdalénák szá
mára” a szégyenketrec . . .  mindez a tisztes polgárok szigorú erkölcsű életére 
vall — így éltek az én őseim is .. .

És a gótikus katedrális, benn Lőcsei Jakab  csodálatos szobraival: „Ha egy
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pásztor a hegyekből betéved / zsírosszélű malomkerék-kalap  /  s a dóm előtt 
riadt asszony-juhokra  / vicsorító szégyenkaloda m ellett / a tömjén homályba 
lépve elmarad j mögötte az elefánt-temető  / az oltáron ön-alakjára döbben / 
a jászol előtt gyalult karvaly-arca / századok óta térdel a csodáért” / (Próba
idő 92—93. old.)

Kvetkező kötetét, az 1969-ban megjelent Férfihangra címűt, igen fontos 
vallomással zárja: „A lírai én: az esetleges, az anekdota, az impresszió ön
magában érdektelen, magánügy. A történések hom okja alól ki kell bukkan
nia az igazság, a törvények 'kő-arcának. A költészet tanúságtétel az em ber
ről és színpadáról, az életről. De a lírai vers nem  regény vagy színmű, hogy 
teljes életdarabot mutasson be. A költő néhány verssor erejéig megállítja a 
napot, hogy küzdelmét megvilágítsa. A verses beszéd ünnep, lényeglátás és 
a szavak ünnepe.”

Rába eddigi versei ha tartalm aztak is személyesen átélt mozzanatokat, nem 
kényeztettek el széles anekdotázással, a lírai Én szertelen kiömlésével. Ver
sei szűkszavúak, gondosan komponáltak, önmagával szemben rendkívül igé
nyesek voltak eddig is. A legjobb értelem ben tárgyiasak. Ez a tendencia 
most még szigorodott nála. A külső életből m erített epizódok teljesen h á t
térbe szorulnak, a benső történések is közvetett form át vesznek fel és telí
tődnek a képzelet m otívum aival; azért mégsem beszélhetünk szabad asszo
ciációs technikáról, m ert versének mindig van jól átélhető központi m agja és 
kompozíciója. Baán Tibor idézi Rába nyilatkozatát, amit Lator Lászlónak 
m ondott: „Az eljárás azt jelenti, hogy egy központi gondolatra hólapdaként 
rátapadnak a képzetek és látszólag úgy teljesül ki a vers, m inthogyha más 
dologról szólna, jóllehet van egy központi magja. (Műhely 92/5.) És hadd 
idézzek egy m ondatot a Valóság vendége című kötet (1987) fülszövegéből: 
A képzelet a személyiség építő-elve, de ahogy önmagámra eszméltem, m ind
inkább az igazmondás nyelvének tarto ttam .”

Nagyon aktuális verséről szeretnék még szót ejteni és ez: a másság tragé
diája. A vers címe: A  görögök m egvakítják Polüphémoszt.
„Mert egyszemű j mert ebéde ínyencfalata más /  m ert gyalogútja nem isme
retes j mert pásztorkodik bár született kovács / m ert nem hallott napszámra 
kárókatonát /  m ert a jelen énekét füleli / Mert nem  épít barlangjában ta
nyázik  / m ert barlangját építi bab ér függ önnyel ék íti /  fedeznek a lábszárak 
térdhajlatok j izzó rudat emelnek / mint hajóbordán a csapszeg lyukát / szúr- 
ják-fúrják ki egy szemét I mert odúja a halál otthona.” / (Próbaidő 176—177. 
old.)

Miért kellett Polüphémosz egyetlen szemét kiszúrni? Mert más m int ő'k: 
ciklopsz és nem  görög. A másság megsemmisítésére a történelemben sok 
példa adódott. Egyik legcsúnyább a Constantinus utáni kereszténység m aga
tartása. Nemcsak számtalan pogányt és ariánust gyilkoltak le, hanem elpusz
tították úgyszólván az egész ógörög kultúrát. De nem  m aradt el tőlük az 
arab khalifa sem, aki felgyújtatta az alexandriai könyvtárat, amiben a gö
rögség egész szellemi kincse volt felhalmozva, ezzel a híres mondással: „Ha 
benne van a Koránban, akkor ez a sok könyv fölösleges, ha meg nincs, akkor 
ezért pusztuljon el!” A történelem folyamán hányszor ismétlődött ez az epi
zód! És most ú jra  fenyeget minket a másság elpusztításának az ördöge.

Van Rábának egy csodálatos költeménye, am elyet én a számomra legked
vesebb kilenc m agyar vers között tartok számon. Ezek: Zrínyi: Feszületre; 
Berzsenyi: Fohászkodás; Kölcsey: Himnusz, A rany: Vörös Rébék; Babits: Az
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elbocsátott vad; Sinka: Bődi M ariska; Csanádi: Egy falusi templomra, és 
Rába: Előszó a halálhoz.
„Mennyire másként fogadta a halált Platón.
Magasztalta védőszellemét és jó sorsát, 
m ert embernek született, nem oktalan állatna'k, 
hellénnek és nem  barbárnak, s hozzá «lég 
Szó'kratésszel egy időben élhetett.”

Plutarkhosz

Hallottam egy indusról 
még kétszer visszatért 
a hajnal páráiból vetkező 
dombjainak gömbölyűsége elé 
seregélyként lékelte a m andula zöld gubáját 
mely hajdan egy roppanással kezére adta m agát 
majd játékos ebként hempergett 
farkcsóválással üvöltéssel m ondhatott 
a fekete-fehér világnak igent vagy nem et

Én boldogan halok egyetlen életemben 
csillagomat magasztalom
m ert szabad léleknek születtem nem barbárnak 
szívemben hellén nap sütött felhőtlen igazság 
nem oktalan állatként éltem hanem em beri bölcsességgel 
tudtam  a nyelven a só megédesül 
a keserű is enyhül a megszokásban

Szép volt a fiatalság kiterjesztett szárnyán lebegni 
a feltörő lét m enny-m agasában
szép volt osztatlan tájon a nádas eredetét megtalálni 
ingatag kövek között életadó víz hűségét 
Mindegyik reggel kinyitotta nekem könyvét 
füstifecske-pár űzte a ré tihéjját 
magára hagyott alm afa mámorosán term ett tovább 
szép volt m inden nap egy-egy megvilágosodás

Aztán az évek irtásain
csontjaim tudásának tanúi elmaradoztak.
Csillagomat áldom
m ert kortársa lehettem  Szókratésznek 
de a csúcs a név puszta nevem 
odajutnom csak nekem adatott 
senki másnak
s am it eddig szétfeszítve tarto tt életem 
összecsapódik mögöttem a kezdet és a vég

(Próbaidő 241—242. old.)

Minden sorát vallom én is. Rába m intha helyettem  írta  volna. Én is elmond
hatom: „Csillagomat magasztalom, /  m ert szabad léleknek születtem, nem  
barbárnak /  szívem ben hellén nap sütött felhőtlen igazság” — igen, ez volt



JÁN03Y ISTVÁN: RÁBA GYÖRGY KÖLTÉSZETE 5 7

az én legnagyobb kincsem is, hogy a nagy kísértések között sem tántorod- 
tam  meg, mint ahogy Rába sem. És Platón sem. Pedig ő is igen veszélyes 
korban élt, amikor Athén hatalm a végleg összeomlott. Amikor a zsarnok elől 
menekülnie kellett, amikor őt, az arisztokratát eladták rabszolgának, s csak 
véletlenül ismerte fel egy barátja a rabszolgapiacon és kiváltotta. Nem foly
tatom. Ez a ,,görögség” adott értelm et életünknek: a Rábáénak és az enyém
nek is.

A Polüphémosz vers kapcsán szóltunk az emberiség legnagyobb átkáról 
és bűnéről: a fanatizmusról, dogmatizmusról, a másság elnyomásának, meg
semmisítésének őrületéről. Ez is a hatalmi akarat egyik megnyilvánulása. 
Ennek az indulatnak az ellentéte: a nyitottság. A másság érdeklődő elfoga
dása. Szókratész m utatta  erre a legszebb példát. Ha egy tőle erősen elütő 
em berrel találkozott, nem zárta be előle a lelkét, hanem éppen élénken ér
deklődött másságának titka iránt. Sokszor tudatlannak tettette magát, hogy 
kérdéseivel minél jobban megismerje társa felfogását, gondolkozásmódját és 
ezek megismerésével tágítsa saját látókörét, hogy éppen ebbeli kíváncsiságá
val váljék mindenkinél belátóbbá, bölcsebbé. Ez a „tantárgy”, am it m inden
nél sürgetőbb megtanulnia a ma emberének.

Utolsó kötetében, a Kézrátétel-hen  (1992) Rába mintha fölülmúlná önma
gát. Üjabb vívmánya e kötetnek, hogy hosszabb, szinte m ár epikus költemé
nyek mutatkoznak benne jól követhető tem atikával néha szinte m ár balla
dák, románcok, például a csúfondáros Fityisz az óriásnak című, ami azért 
nem is olyan vicces, m ert m intha a folyton nyom unkban járó atra curá-1 je
lenítené meg. (14—15. old.)

Hol vannak a hellének és hol a kelták  — című költeményében a heroikus 
(például: homéroszi) őskor harcosait idézi, a „fegyverüket lóhálva meredélyt 
ostromlókat”, közben felvillant egy mai autóroncstelepet, m ajd a „ testi sebre 
oda se hederítő vadászt” és groteszkül szembeállítja vele a mai szuperm ar
ketet, pompázatosán csomagolt árubőségével.

Elméláz Paszternák házikönyvtárán, amely elég szegényes, de birtokosa 
számára annál többet jelent.

Rendkívül találóan idézi elénk a  „buddhista” Weöres Sándort, aki mint 
kis japán Iáhát keresztbe fonva  /  imaterme pitvarán üldögélt / . . .  s hitte hi
hette is a levegőég /  társalgó pajtásul szemelte ki / a rég voltak távolodó v i
lágok I rejtélyeit dalba szedve nek i” (43. old.) Családi, életrajzi mozzanatok 
is felidéződnek a Skanzen  című versében (60. old.) A  Kapitányok kora pedig 
balladaszerű hosszabb beszély, amely kb. arról szól, hogy a kiszám íthatatlan 
kegyetlenségű katona-diktátort leginkább az ártalm atlan bohóc bőszíti, m ert 
nem  tud vele m it kezdeni, sehogy sem illik bele a hatalm i sztereotípiába, hát 
lenyakaztatja.

A kötet szinte derűsebb, harmonikusabb m int az előzőek, m ár-m ár Pros- 
pero napsugaras késődélutánja dereng fel benne, m int a következő versben 
is, amelyből nem nehéz kitalálni, ki is a Költő GAZDÁ-ja.

„Ha tegezhető vagy ne vedd zokon
gazdám rólad m iként gondolkodom

Bajszos keménykalapos nagyapám
bütykös markoddal szigorúan vezettél
át a csodák vurstlibeli forgatagán
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De talán inkább láthatatlan  
a fogolytábor buktatóin által 
lökdöstél rabkórházba hogy ne jussak 
a Jeges-tengeri célállomásra 
az éjszakai transzport vonatával

Vagy garmadányi arcod volt vagy egy se 
hisz cseledből leltem magamba bukva 
a váltólázak érdekes világát 
s ahogy a gyász-aknáival verettél 
az eszmélés tisztására vezettél 
akárki vagy befejezetlen 
hogy tudjam  én 
portréd m ilyenre fessem”

Kodály Zoltán: Visszatekintés
Első találkozásom Bach műveivel tiszta véletlen volt. Annak idején ugyanis 
Nagyszombaton senki sem ism erte Baohot. Pedig mi m ár évek óta játszot
tunk kam arazenét. Még nővérem sem ismerte, aki a zárdában kitűnően meg
tanult zongorázni egy bécsi tanárnőtől. Az sem játszatott vele Bachot, holott 
Haydntól Schumannig és Chopinig m indent játszott.

Történt azonban, hogy egy volt zenetanító özvegye eladogatta a  kottáit. 
Azok közt két különböző füzetet találtam : a W ohltemperiertes K lavier két 
kiadását. Noha csak féléves zongoratudásom volt, azóta azt böngésztem na
ponta; a mai napig sem hagytak el.

Igaz ugyan: olvastam Beethoven mondását, hogy nem Bachnak, vagyis pa
taknak, hanem Meernek, vagyis tengernek kellene őt nevezni. És olvastam 
azután Schumann tanácsát, hogy a W ohltemperiertes Klavier m indennapi 
kenyered legyen. De a nagyobb m űvekkel csak később ismerkedtem meg. 
Csak akkor döbbentem rá, hogy Bach olyan jelenség, akit csak a legnagyob
bakhoz lehet mérni, Homéroszhoz, Daniéhoz vagy Shakespeare-hez.
III. k. 591. o.

1966



GRÜLL TIBOR

A soproni evangélikus könyvtárak 
rövid története

I. A soproni evangélikus konvent könyvtárának ismertetését kissé korábbról 
kell kezdeni, m int azt az eddig e tém ában m egjelent cikkek és tanulm ányok 
tették .1 A késő-középkori plébániai könyvgyűjtem ények még elsősorban a 
nem világi hívek adományaiból gyarapodtak. Sopronban pl. az 1400 és 1523 
közötti időszak végrendelkezőit tekintve a könyvet örökül hagyóknak m ind
össze 10%-a volt polgárember.2 Protestáns szellemű könyvekkel ezek 'közt 
még nem találkozhatunk, jóllehet tudjuk, hogy azok már igen korán be
áram lottak a városba. Ennek is volt köszönhető, hogy II. Lajos épp’ Sopron
ban rendezte meg az első nagyszabású, nyilvános könyvégetéseket (1524— 
25).:i Ezután hosszú ideig mély csend honol Luther könyveivel kapcsolatban, 
mígnem a Szt. Mihály plébániatemplom 1570-es leltárkönyvében a következő 
furcsa bejegyzésre bukkanunk: „Egy régi könyvekből álló könyvtár. Rende
zetlen és összeíratlan. Ezekhez a könyvekhez jönnek még hozzá felerészben 
azok, melyeket a néhai Joseph Gerester pap ide hagyott, de Spillinger úr 
m egtagadta, hogy azokat Sopronba hozza, és hogy összeírja”/1 Spillinger F ar
kas 1570 és 1589 között volt a Szt. Mihály plébánosa.5 Az ő idejében kezdő
dött a templom megosztott használata: az evangélikus és katolikus hívek fel
váltva tarto tták  istentiszteleteiket. Ez is roppantm ód ingerelhette az amúgy 
is türelm etlen term észetű Spillingert, aki egy alkalommal nem átallotta az 
evangélikus tanító t a nyílt utcán felpofozni. A fenti ügy hátterében is val
lási indokokat sejthetünk: Gerester József nyilván valamely szomszédos köz
ség evangélikus prédikátora lehetett, aki a templom közös használatán nai- 
vul felbuzdulva, „eretnek” könyveit is az ottani könyvtárra ak arta  hagyni.

A spillingerek azonban nem sokáig állhatták az átalakulás útjába. A tem p
lomot az evangélikus hívek 1614-ben — nem  kis részben a neves polgármes
ternek, Lackner Kristófnak köszönhetően — teljes egészében megszerezték, s 
ettől fogva itt kezdték el gyűjtögetni szellemi fegyvertárukat. A gyülekezet 
tulajdonában lévő három  olajfestmény tanúsága szerint a gyűjtem ényt Zuana 
Péter M enyhért polgárm ester (1651—53 és 1657—63) kezdte el (inchoabat), 
Lang Mátyás lelkész fejlesztette (amplificabat), s mindez I. Lipót uralkodásá
nak idejére esett (hoc imperante).ü Ezek a sommás ítéletek azonban igen 
megtévesztőek, hiszen azt sugallják, hogy a könyvtárat I. Lipót uralkodása 
idején Zuana polgárm ester alapította. Erről azonban szó sincsen! A soproni 
evangélikus konvent könyvtárának egyedülálló értéke éppen abban van, 
hogy az nem  „alapított”, hanem a középkori plébániai gyűjtemények anya
gából szervesen továbbfejlődött egyházi és polgári könyvtár. A Szt. Mihály-
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templom felső sekrestyéjében létrehozott museum  anyagából ma a bejegyzé
sek alapján 16 kötetet azonosíthatunk. Ezek között van egy, még 1491-ben 
vásárolt Biblia (CIH 650), amely tehát bizonyosan a korábbi plébániai könyv
tárból m aradt fenn.7 Sajnos, a korábbi gyűjtem ény kódex-anyaga ma java
részt a Városi Levéltár számadáskönyveit borítja.8

Feltehetően ez az evangélikus könyvtárkezdemény is szétszóródott volna 
az ellenreformáció viharaiban, ha nem akadt volna olyan lelkes gondozóra, 
mint Lang Mátyás (1622—1682), akit a fentebb idézett festm ény teljes joggal 
nevezett a gyűjtem ény gyarapítójának. E szűkre szabott ismertetésben nincs 
lehetőségem arra , hogy életpályáját még csak vázlatszerűen is ismertessem. 
Tehetségét érzékeltetendő mindössze annyit jegyzek meg, hogy 1649-ben, a 
wittenbergi egyetem elvégzése után azonnal m eghívták Luther szószékére, a 
negyedik diákónusi állásra. Mikor aztán 1650-ben hazatért szülővárosába, 
számos jóakaró és pártfogó támogatása kísérte, sőt, W ittenberg város tanácsa 
egy ajándékkönyvvel is megtisztelte.0 Öt évvel később Johannes Gerhardnak, 
a jénai egyetem teológiaprofesszorának íro tt levelében azt válaszolja a neves 
tudósnak, hogy a tőle kapott kéziratok és könyvek jó helyen lesznek nála, 
m ert azokat — saját könyveivel együtt — úgyis a város közkönyvtára  örökli 
m ajd .10 így is lett. A hatalm as energiával és nem kis költséggel összegyűjtött 
bi'bliothéka a lelkész halála után, 1683-ban, 400 fo rin tért a gyülekezet tu la j
donába került.11 A gyűjtem ény mai anyagában a  bejegyzések alapján ebből 
74-et tudunk azonosítani. Ezeknek nagy része nem  saját beszerzésből, hanem 
Lang Mátyás barátainak és híveinek adományaiból származik. A lelkésznek 
különös érzéke volt az özvegyi szívek m eglágyításához: több esetben is őket 
„pumpolta m eg”, ha a könyvtár gyarapításáról volt szó. Lichtenauerné, szül. 
Innerkaider K atalint — akinek lelkipásztora volt — halálos ágyán beszélte 
rá, hogy egy igen jelentős összeget adjon olyan könyvek vásárlására „melye
ket egy lelkész a fizetéséből és javadalmaiból aligha engedhet meg magának, 
hogy megszerezzen és megvegyen”.12 Nem is akárm ilyen könyvet vettek be
lőle! Lang hosszas kutakodás és levelezgetés u tán végül egyenesen Párizsból 
hozatta meg bécsi császári udvari könyvszállító barátjának, Praun Sebes
tyénnek közvetítésével az 1644-ben m egjelentetett Concilia (Zsinatok) c., 
m unkát nem kevesebb m int 37 vaskos folio kötetben!13 (El is ment rá az öz
vegy mind az 500 aranya.)

A könyvtár azonban nem  csak a helybéliek tám ogatását élvezte. 1666-ban 
Rothenburg ob der Tauber bajor városka (ahol csaknem 100 évvel korábban 
Gerengel Simon, a soproni gyülekezet alapítója is lelkészkedett) küldött 10 
tallért az „újonnan felállítandó evangélikus 'könyvtár szám ára”.1''* Ez a kife
jezés megintcsak megtévesztette a kutatókat, akik m ind a mai napig ezt az 
évszámot tekintették a könyvtár alapítási évének.1-* Pedig mindössze arról 
volt szó, hogy a Szt. Mihály-templom könyvtárszobának használt felső sek
restyéjét 1667-ben egy kissé átalakították. A fennm aradt számlák tanúsága 
szerint10 m indenekelőtt az ablakokat nagyobbították meg, nyilván azért, hogy 
az olvasók számára jobb látási viszonyokat terem tsenek, a nyílászárókra pe
dig rácsokat tetettek, hogy ezzel is védjék az ott táro lt értékeket.

Pontos kim utatások és katalógusok h íján  csak találgatni tudjuk, hány kö
tet is lehetett ekkoriban a könyvtár állományában. A nnak tartalmi összeté
telét azonban m a is pontosan meg tudjuk ítélni. A 27 ősnyomtatvány egy ré
sze bizonyosan még a  plébániai gyűjteményből szárm azik.17 A 600 antiquis- 
sima közül legértékesebbek a korai reformáció íróinak nyomtatványai. Lu
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ther egymaga több m int 200 kiadvánnyal van képviseltetve a gyűjtem ény
ben, amelyek közül kettő unikális példány.18 Hála a peregrinus diákok gyűj- 
tószenvedélyének, két autográf M elanchthon-dedikációval, és egy szintén tőle 
származó levélmásolattal is rendelkezünk.19 Az unicumok közül kiemelkedő 
Cassai András Vigasztalással teljes praedicatio-ja (RMK 1,755), am elyet ő 
maga ajándékozott tanítómesterének, Lethenyei Istvánnak. Az RMK anyag 
egyébként -— a város „geopolitikai” fekvésénél fogva — eléggé gyéren van 
jelen könyvtárunkban. Gyűjtése főleg M üllner Mátyásnak, az iskola múlt 
században működött igazgatójának érdeme.

De haladjunk tovább a m egkezdett időrend szerint. A magyarországi evan
gélikusok feje fölött 1671-ben kezdtek el tornyosulni a felhők. Előbb a kő
szegi, m ajd a pozsonyi templomot rekatolizálták, s félő volt, hogy a Szt. Mi
hályt sem lehet m ajd sokáig m egtartani. Ezért előrelátó óvatosságból 1672 
októberében és novemberében több szekérfuvarral elszállították innen a 
könyveket,-0 elsőnek talán a Szt. György-templomba, ennek 1674-es elvétele 
után pedig magánlakásokba, m elyek közül legfontosabb menedék épp’ az 
utóbb em lített templommal szemközti Eggenberg-házban nyílott. A hercegné 
otthonában ugyanis királyi engedéllyel szabad volt evangélikus istentisztele
tet tartani. Ezeket a sebtében „udvari prédikátorrá” kinevezett Lang Mátyás 
celebrálta. A gyülekezet azonban ham ar újjáéledt. 1675-ben m ár Schubert 
János András lelkész házának udvarán áll az a fából készült imaház, ahová 
ham arosan a könyvek egy részét is visszaköltöztetik. Bizonyítja ezt néhány, 
ebből az időből származó könyvdedikáció, melyek megintcsak egy „újonnan 
m egkezdett egyházi könyvtárról” szólnak.21 Ezt a feltevést sajnos egy szo
morú eset is alátámasztja. 1676. novem ber 28-án, ádvent első vasárnapját 
megelőző szombaton rettenetes tűzvész tö rt rá a városra. Erről az esemény
ről olvasható egy feljegyzés abban a Bibliában, am it Löw Tamás tím ár öz
vegye, Mock Zsuzsanna ajándékozott a gyülekezetnek még anno 1655-ben. 
Kiderül belőle, hogy a kötet azért nem  égett el az épülettel együtt, „m ert a 
sekrestyés, név szerint Pichler András, (amint az égni kezdett) elszántan a 
sekrestyébe merészkedett, és ezt a szent könyvet, az asztalkával együtt amin 
feküdt, és több más holmival egyetemben, m egm entette és a dühöngő tűz
vészből kim enekítette”.22 A könyv 200. oldala körül több lap is m egégett a 
tűzben: örök bizonyságul hirdetve a sekrestyés önfeláldozó hősiességét.

Bár a tűzvészben a lakosság is nagy károkat szenvedett, adakozó kedvük 
nem lankadt. Igaz, segítségükre voltak a városban m ár idestova fél évszá
zada élő osztrák exuláns nemesi családok is, akiknek szintén nem kis részük 
volt abban, hogy 1677 húsvétján m ár az új templomban tartha tták  istentisz
teletüket a soproniak. Ugyanitt 1708-ban külön helyiséget rendeztek be a 
papiakban a könyvtár számára,29 ahol a legidősebb lelkész lett megbízva an
nak gondozásával. Végül 1825-ben, az evangélikus líceum új épületszárnyá
nak elkészültekor egyesítették a konventi és az iskolai könyvtárat,2,1 és ettől 
kezdve közösen kezelték a kettőt. Az első közös könyvtáros Hetyési László 
líceumi tanár volt, aki ennek fejében ingyenes lakást kapott a konventtől, 
magában az iskolaépületben. A könyvállomány az egyesítéskor 10 750 köte
tet te tt ki, m a ennek kb. a háromszorosára rúg az itt őrzött könyvek száma. II.

II. A konventi könyvtárénál nem kevésbé érdekes a vele párhuzam osan lé
tező és gyarapodó iskolai könyvtár története sem. Az evangélikus líceum tel
jes joggal tekinti elődjének az 1557-ben alapított, evangélikus szellemű latin
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iskolát, m int azt egy korai könyvadomány is 'bizonyítja. M itler Jakab tím ár
m ester 1573 és 1575 között volt Sopron város polgármestere. Utolsó hivatali 
évében egy értékes görög—latin  szótárat hagyott az iskolára, a következő be
jegyzéssel: „Ezt a görög—latin szótárat a tiszteletreméltó és bölcs M üetler 
Jakab úr, akkoriban a magyarországi Sopron szabad király i város polgár- 
m estere keresztyéni jóakaratból és szabad elhatározásából más könyvek m el
le tt az ottani nyilvános városi iskola javára adományozta ezerötszázhetvenöt- 
ben”.-5 A kötet azonban — m int azt a benne található pecsét is bizonyítja26 
— nem az iskolai, hanem a konventi könyvtárba került, sok hasonló társával 
egyetemben. Ennek oka az volt, hogy a gyülekezet — m int iskolafenntartó 
szerv — egyben a könyvtár felügyeletét is gyakorolta. Mivel az adott köny
vet nem ítélte odatartozónak, egyszerűen a maga állom ányába leltározta be. 
A regensburgi születésű Schwanshofer Kristóf k é t ízben is állt a líceum élén 
a XVII. sz. elején (1610—12 és 1632—39). Az iskolai könyvtár folyamatos 
meglétét bizonyító két kötet is az ő bejegyzését viseli m agán.27 Ettől számítva 
egészen 1741-ig semmiféle információnk nincs az iskolai könyvtár könyv
anyagáról. Ekkor került az iskolába a fiatal és tehetséges Hajnóczy Dániel, 
aki m indjárt rektorságának első évében elkészítette a könyvtár katalógusát. 
Ebből kiderül, hogy a felső három osztály (prima-secundci-tertia) rendelke
zett önálló könyvtárral, a legnagyobbal természetesen a prima, vagyis a teo
lógiai osztály, amelyben m aga Hajnóczy is tan íto tt.28 Ebben összesen 139 kö
tetet regisztrál a katalógus, melynek összetétele is figyelemre méltó: a  XVI. 
sz-i nyom tatványok száma ugyanis 86, ennek csak mintegy felét teszik ki a 
XVII. századiak (45 db), míg az addig beszerzett XVIII. századi könyvek 
száma mindössze 3 volt. A classis secunda és tertia könyvtára természetsze
rűleg jóval szerényebb képet m utat.29 Az előbbiben 25 könyvet találunk, 
azonban ezek egytől-egyig XVI. századi kiadások (!), míg az utóbbiban csa'k 
4 selejtes Biblia árválkodott. Az iskolai könyvtár gyarapításának eszköze volt 
a tanulóktól évente beszedett 17 krajcár, a m indig jól jövő magánadom á
nyok, valamint a  konvent anyagi segítsége.

A könyvtár mai állományában összesen 55 kötetben találhatjuk meg a  kö
vetkező bejegyzést: Ex Bibliotheca scholastica Soproniensi Primae classis, 
speciatim alumnorum. A szöveg mindig a címoldalon, ugyanazzal a kézírás
sal leírva olvasható. Bizton állíthatjuk, hogy ezek a bejegyzések Ribinyi Já 
nos rektorságának idejéből valók (1747—1758).30 Érdekes, hogy ezek közül a 
kötetek közül a Hajnóczy-féle katalógusban mindössze 18 szerepel, vagyis a 
többit új gyarapodásnak kell tartanunk. Ribinyi egyébként 1754-es tan tervé
ben külön fejezetet szentelt az iskolai könyvtárnak: „A Nemes Konvent tel
jes erejével törekedjék arra , hogy az iskolai könyvtár könyveinek megőrzé
sére — minhogy a rektor ú r (vagyis ő maga!) dicséretes gondoskodása és 
igyekezete folytán számuk oly jelentősen m egnövekedett — alkalmas hely 
jelöltessék ki a  maga idejében. De minthogy a könyvtárat nem csak gyara
pítani, hanem átvizsgálni is szükséges, a könyvtár katalógusát az iskolafel
ügyelőnek is be kell m utatni, s neki, a rek to r ú rral egyetemben, legyen kö
telessége m eghatározott időnként a felülvizsgálatot lefolytatni”.31 A biblio
theca scholastica ma is meglévő anyagában egy ősnyom tatványt (CIH 2940) 
és 6 antiquissimát találunk. Az előbbinek külön érdekessége, hogy XVI— 
XVII. századi magyar glosszákat, valam int egy varázsm ondást is tartalm az.32 
Mint azt fentebb m ár em lítettem , az iskolai könyvtár anyagát 1825-ben a 
konventi gyűjteménnyel olvasztották egybe. Ma m indkettő a soproni B ér-
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zsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum) épületében található, a teoló
giai anyag azonban 1949-ben visszakerült az evangélikus gyülekezet tu laj
donába.
III. A francia felvilágosodás és a kibontakozó európai rom antika által együt
tesen inspirált nemzeti ébredés szellemében 1790-ben jö tt létre a  Soproni 
Magyar Társaság, s talán nem  véletlen, hogy hazánkban elsőként épp’ a sop
roni evangélikus líceumban. A felsős diákokból álló Társaság lelke és szel
lemi központja a könyvtár volt, mely a tagok befizetésein kívül elsősorban 
adományokból gyarapodott. M indjárt m egalakulásuk után 6 könyvet kaptak 
a Hadi Történetek  íróitól,33 köztük (nyilván nem  minden célzatosság nélkül) 
Bessenyei Egy Magyar Társaság iránt való jám bor szándék-át és Báróczy Vé- 
delmeztetett magyar nyelv-ét. A hazai lite ra tú ra  felvirágoztatásában úttörő 
m unkát végző bécsi lapokkal később is jó kapcsolatban álltak: a Sopronból 
kapott hírekért cserébe ingyen küldték lap jukat a Magyar Hírmondó szer
kesztői.3'‘ Kisebb-nagyobb összegekkel tám ogatták a könyvtárat a környék
beli birtokos nemesek is, m indenekelőtt Széchényi Ferenc, akit 1793-ban leg
főbb prote'k toruknak nyertek meg a Társaság tagjai.33 1801-ben Festetich 
György küld nekik 45 forintot „olly véggel, hogy az a’ Könyv-Tárnak gya
ra p ítá sá ra  és szaporítására  fordíttassék.”33

A könyvtár azonban nem csak a líceum falain belüli művelődési igényeket 
elégítette ki. H abár itt m űködött az ország egyik legrégibb könyvesháza, 
melynek tulajdonosa P fundtner Mátyás volt, annak 1794-ben kiadott kataló
gusában egy fia magyar könyvet sem találhatunk!3' Nem véletlen tehát, hogy 
a Mindenes G yűjtem ény  éppen 1790-ben közöl egy tudósítást arról, hogy a 
soproni „betsületes Könyv-kötő, Németi M ihály Ür, Olvasó Kabinétet kezd 
állítani, de nem tudja hol és kinél kellene minden új magyar Könyveket 
meg-szerezni?”38 Mivel sok biztatást erre vonatkozólag a szerkesztők sem 
tudtak adni, a vállalkozás minden bizonnyal kudarcba fulladt. Nem így a 
Magyar Társaságé, amelynek m agyar könyvgyűjteménye évről évre jobban 
szaporodott. 1793-ban megkezdett első katalógusukban (amelyre még vissza
térünk) 39 kötetet regisztráltak — ez a szám 1827-re m ár ezerre gyarapodott. 
Ugyanebben az évben született egy hírlapi tudósítás a Társaság működéséről, 
melyben azt írják, hogy a könyveket „olvasásul a ’ Társaknak ingyen szolgál
tatják  ki, egyebeknek a ’ Városban bizonyos tax áé rt”.39 Íme az egyik bizonyí
ték arra, hogy a könyvtár nyilvánosan m űködött, s így a diák-önképzés elő
segítésén túl fontos kulturális missziót is teljesített a városban és annak kör
nyékén. A külső olvasó tagok közül kétségkívül a leghíresebb Berzsenyi Dá
niel volt, aki — m int azt a fentebb em lített első katalógus is bizonyítja — 
m ár diákkorában (1793-ban) is használta a Társaság könyvtárát, noha annak 
ő maga nem volt tagja/'0 I. Ferenc szigorú cenzúra-rendeleteinék idején is 
csak ő használhatta másodmagával a bibliothéka féltve őrzött kincseit.41

Bár arra  m ár részben kitértem , néhány szót kell ejtenünk a könyvállo
mány tartalm i összetételéről is. A felvilágosodás korának és a reform kornak 
mindén jelesebb m űve — Bessenyei Ágfisától A rany Toldijáig — editio prin- 
cepsekben olvasódott szét a tagok kezén. Különösen jelentős a nyelvújítási 
harc vitairodalm ának anyaga: a Verseghy Ferenc és Révai Miklós közti po
lémiától egészen a Mondolatig minden fontosabb kiadvány megvan könyvtá
runkban. Katona Bánk  bánját a Társaság egyik volt tagjának, Bárány Boldi
zsárnak Rostája segítette mai alakjához. Az 1821-ben m egjelent drám át az 
ország irodalmi közvéleménye alig vette tudomásul, a Társaság tagjai ellen-
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ben m ár 1823-ban hozzájutottak „Jánosa Dávid kedves társuk szíves adomá
nyaként”/'2 és így olvasták salátává. Könyvtáros fül számára elképesztően 
hangzik, hogy még a XIX. sz. elejéről is őriztek itt unikális kiadványt! (Saj
nos csak így, múlt időben, mivel a kötet 1945-ben elpusztult.) Ugyancsak 
Katona hivatkozik a Bánk bán előszavában Cseri Péter Ottó, avagy a zabo
látlan indulatok áldozata c. regényére, amit forrásként használt művének 
megírásakor. Ennek a könyvnek 1812-es első kiadása az egész országban 
egyedül csak itt volt fellelhető!''13 Hála dr. Benkő Lászlónak, a Magyar Tár
saság 1945 előtti utolsó tanárelnökének, az irodalom történeti kuriózum nem 
veszett el végleg, hiszen 1942-ben — m odern átírásban ugyan — újra kiad
ták /1 '•

A Magyar Társaság jelenleg 3500 kötetet kitevő könyvtárát, valamint érté
kes levéltárát — a m últ századi diákművelődés fontos dokumentumait — a 
konventi és iskolai könyvtár anyagával együtt őrizzük.
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1673-ból való.

22 B i b l i a ,  d a s  is t  d i e  g a n z e  h e i l i g e  S c h r i f f t .  Wittebergae, 1610. (La 29)
23 Erről Haubner Máté szuperintendens 1861-es canonica visitatiós jegyzőkönyvé

ben olvashatunk. (Soproni Evangélikus Levéltár 6168. I. 1146. Gyapay: 238. sz.) 
Vö. Friedrich Károly, i. m. 107.

24 Az iskola átépítéséről 1. az egykorú újsághíreket: M a g y a r  K u r i r  XXIX. évf. 
1824. ckt. 8. — S t ä d t i s c h e  P r e s s b u r g e r  Z e i t u n g  1824. okt. 11. Az utóbbi cikkben, 
melynek szerzője Fabricius Endre, az iskola tanára volt, külön is megemlíti a 
könyvtártermet ( B i b l i o t h e k z i m m e r ) .  A könyvtár áttelepítéséről a konvent ha
tározott.

25 D i c t i o n a r i u m  G r a e c o l a t i n u m .  Basileae, 1568. (Ba 3)
23 Az evangélikus konvent legrégibb anyagában mindenütt megtalálható a jelleg

zetes monogram-pecsét: A ( u g u s t a n a e )  E f c c l e s ia e ) B ( i b l i o t h e c a ) .
27 Ezek a következők: Luther, M.: E t l i c h e  f ü r n e m e  S c h r i f t e n .  Nürnberg, 1561. (Le 

182) — Lecdius, Andreas Fabricius: C a t e c h i s m u s  R o m a n u s .  Antverpiae, 1574. 
(Le 215) A bejegyzések: B i b l i o t h .  S o p r .  G y m n .  M ( a g i s t e r )  C ( h r i s t o p h o r u s )  
S ( c h w a n s h o f e r )  R ( e c to r ) .  Illetve: B i b l i o t h .  C o l l i g e n d a e  in  S e h o l .  S o p r .  a d j i e i t  
M . C. S. A  nevek kezdőbetűinek feloldása egy másik kötet bejegyzése alapján 
sikerült.

23 A katalógus címe: I .N .J .  j  B I B L I O T H E C A  S C H O L A S T I C  A  G y m n a s i i  S e m p r o -  
n i e n s i s  E v a n g e l i c o r u m  u s ib u s  p r i m a e  c la s s i s  d e s t i n a t a  b o n a q u e  f i d e  c o n -  
s e r i p t a  A .R .S .  M D C C X X X X 1  R e c t o r e  D a n ie l e  H a j n ó c z y .  — Magának Hajnó- 
czynak kb. 5000 kötetes könyvtára Rusztra került, ahol az ottani evangélikus 
templomban őrzik.

29 C a t h a l o g u s  l o b r o r u m  C la s s i s  S e c u n d a e .  1741. jún. 18. — L i b r i  c la s s i s  II'1'"' u s ib u s  
t r a d i t i .  1741. júl. 8. — L i b r i  u s i b u s  p u b l i c i s  C l a s s i s  111. i n s e r v i e n t e s .  é. n. — 
A katalógusok a Berzsenyi Gimázium könyvtárában találhatók, jelzet nélkül.

30 Ld. pl. Iustinus: H i s tó r iá é  P h i l i p p i c a e .  Wratislaviae Silesiorum, 1688. (Ea 264) 
— A szokásos bejegyzés mellett a következőket olvashatjuk benne: A c c e s s i t  
b i b l i o t h e c a e  C l a s s i s  P r i m a e  S c h o l a e  S o p r .  E v a n g .  p r o c u r a n t e  R i b i n i o  R e c t o r e  
1754. 25. M a i i .  Vagyis a visszatérő bejegyzések t e r m i n u s  p o s t  qitem-jének Ri- 
binyi rektorságát kell tartanunk.

31 R e g u l a e  b o n o  S c h o la e  E v a n g e l i c a e  S e m p r o n i e n s i s  p u b l i c o ,  c o n c e p t a e ,  e t  p u b l i c a  
a u c t o r i t a t e  D o m i n i b u s  D o c e n t i b u s  a d  S e r i o  o b s e r v a n d u m  p r o p o s i t a e  1754. 19. §. 
(Soproni Evangélikus Levéltár 954a.II.33b.)
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32 Vö.: Grüli Tibor—Szende Katalin: XVI—XVII. századi soproni glosszárium. 
M a g y a r  N y e l v  (a cikk közlésre elfogadva).

33 H a d i  é s  M á s  N e v e z e t e s  T ö r t é n e t e k  1790. június 9., 705—708. — vö. Kis János: 
E m l é k e z é s e i  é l e t é b ő l .  Bp. 1985. p.842. (Magyar remekírók)

34 Ld. a M a g y a r  H í r m o n d ó  íróinak (1801) és Decsy Sámuelnek levelét (1803). Szö
vegüket közli: Kovács Sándor: A soproni ev.lyceumi Magyar Társaság törté
nete, 1790—1890. Sopron, 1890. p.116—118. (Mindkét levél a Társaság irattárá
nak birtokában van.)

35 Széchényi a Társasághoz Írott levelében maga hagyta jóvá annak alapszabá
lyait. (A kéziratot az irattárban őrizzük.) A Társaság első címerében is a Szé
chényiek családi címerére utaló motívumokat találhatunk. A jegyzőkönyvek és 
hírlapi tudósítások (pl. M a g y a r  H í r m o n d ó  1799/6. sz., 93—94.) szerint egyszer
egyszer a gróf fiai: Lajos, Pál és István is megjelentek a társak által rende
zett örömünnepeken.

36 I. Jegyzőkönyv, p.180. (1801. január 1.)
37 A könyvtár a forgalmas üzleti negyedben, a Várkerület egyik házában volt. 

A katalógus (OSzK 208.329) rendszeresítése arra mutat, hogy az már néhány 
éve ott működhetett. Ld. Csatkai Endre: M K s z l e  1939, 54—61. — Szemző Pi
roska: ibid. 1939, 168—169. — Kókay György: i b id .  1957, 271—275. Az olvasó 
kabinetet valószínűleg 1798-ban tiltották be, maga Pfundtner 1819-ben hunyt el.

38 M i n d e n e s  G y ű j t e m é n y  1790/15. sz. (február 20.), 247—248.
39 Edvi Illés Ádám: A’ Soprony’ Nemes Magyar Társaságnak esmértetése 1827. 

T u d o m á n y o s  G y ű j t e m é n y  XII. évf. (1828), 5. köt., 117—122.
40 Sólyom Jenő: A soproni Magyar Társaság könyvtára és Berzsenyi Dániel. I t K  

1962, 493—500. — Merényi Oszkár: Berzsenyi soproni tankönyveiről és az első 
soproni olvasmányairól. S o p r o n i  S z e m l e ,  1971, 227. skk., 371. skk.

41 Ez éppen az ominózus 1798. esztendőben történt: „Jelentést téve Göndöcz Bib- 
liothekariusunk, hogy némelly külvalók-is szándékoznak a’ Társaság’ könyvtá
rában olvasni, ’s ezek közt Tek. Káldy Pál és Berzsenyi Dániel Urak, az érette 
járandó pénzt egész esztendőre le-is fizették.” Ld. I. Jegyzőkönyv, p.114. (1798. 
okt. 30.)

42 Jelzete: F III. 56.
43 György Lajos: A  m a g y a r  r e g é n y  e l ő z m é n y e i .  Bp., 1941. nr.216., p.397.
44 Cseri Péter három elbeszélése, ed. Benkő László. Bp., 1942. p .ll—67. (Magyar 

Irodalmi Ritkaságok, szerk. Vajthó László, LX. köt.)



V E Ö R E Ö S  IM R E

Az Újszövetség határán túl

A tizenkét apostol tanítása I.

A 17. század óta Apostoli atyák iratainak nevezik azt a néhány, szám sze
rint nyolc korai keresztény írásművet, amelyek jelentős része időileg az Új- 
szövetséghez csatlakozik. Némelyikük még korábbi is az Újszövetség legké
sőbbi könyveinél. Noha egyiküket-m ásikukat ókori egyházi írók kanonikus
nak, a Szentíráshoz tartozónak tekintették —, az Újszövetség gyűjtem ényé
nek végleges kialakulásakor kívül estek az Újszövetség határán. Nem rész
letezzük itt azokat a szempontokat, amelyek eldöntötték az egyházi gyakor
latban az egyes iratok kanonikus voltát. Legyen elég annyi, hogy az Újszö
vetségben található iratok bizonyultak a korai egyház életében a Jézus Krisz
tusban tö rtén t kinyilatkoztatás érvényes tanúbizonyságainak. Az Ószövetség 
magától értetődően volt az őskereszténység Bibliája, az Újszövetség pedig 
maga hitelesítette m agát kánonnak, azaz a 'keresztény igehirdetés és tanítás 
irányadó mértékének. Tulajdonképpen nem egyesek vagy testületek döntése 
húzta meg a határvonalat a szaporodó korai keresztény írásm űvek között, 
hanem az Újszövetség magától állt egybe meggyőző erővel. Ez a „m agától” 
eleink szerint a Szentlélek belső bizonyságtételének hatása volt. Ma sincsen 
másként. Noha egy-két újszövetségi ira tná l az idők folyamán a kánonhoz 
tartozásuk vitatott lett, és a kánon dogmatikai alapról tekintve m a is nyi
tott, a Szentírás mindmáig Isten alapvető igéjeként igazolódik. „A Biblia 
maga teszi m agát kánonná” (Barth Károly). Az egész ókeresztény irodalom 
ismeretében m egállapíthatjuk, hogy az Újszövetség könyveinek kiválogatása 
jobban nem történhetett volna (E. Nestle).

Az ún. apostoli atyák iratai közül most 'kezünkbe vett mű eredeti címe: 
Az Úr tanítása a tizenkét apostol által a (pogány) népeknek. Rövid, valószí
nűen a görög kézirat másolójától származó címe: Didakhé (tanítás). Az apos
tolokra való hivatkozás nem  jelent mást, m int hogy írója az apostolok tan í
tását akarja  ápolni. Az ira t m indenesetre nem dogmatikus jellegű, hanem in
kább egyházi rendtartás. Létezését először Alexandriai Kelemen (+215) tanú
sítja, m ajd több ókori keresztény író említi, azután eltűnik a szem elől. 1873- 
ban fedezik fel Jeruzsálem ben a 11. századból való kéziratát. Azóta a kutatás 
fényébe került. Magyar fordításait a legközelebbi számban az irodalmi fe l
sorolásban közöljük.

A Didakhét (rövidítve: Did) hagyományokból állította össze írója a 2. szá
zad első felében. Az iratból azonban nem egy helyen ősi keresztény levegő 
csap meg. Az írója által továbbadott hagyományegységek közül több mé
lyen visszanyúlik az első századba. Látni fogjuk, hogy néhány darabjáról azt
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a m egállapítást kell tennünk: először itt találkozunk vele az egyház tö rté 
netében. Ezek adják meg sajátos lebilincselő veretét. Nem véletlen, hogy 
egyes helyeken kanonikusnak tekintették az első századokban. Anyagára két 
vonás jellemző. Egyrészt keresztényesített zsidó hagyom ányt találunk benne, 
mely a hellenisztikus, elgörögösödött zsinagógának főleg az Ószövetség leg
régibb görög fordításából, a Septuagintából m erített term éke volt. A fiatal 
kereszténység bizonyos földrajzi területen szívesen vette kézbe a hellenisz
tikus zsidó alkotásokat, hiszen azok készen voltak, közös ószövetségi kincset 
foglaltak magukban, és megfelelő kiegészítéssel, átdolgozással keresztény 
használatra alkalmassá tehették. A Did m ásrészt a  szinoptikus evangéliumo
kéval (Mk, Mt, Lk) rokon keresztény hagyom ányt ölel fel, amely első p illa
natra  tőlük való idézésre m utat, s csak gondos vizsgálat állapíthatja meg, 
hogy az adott helyeken nem őket, hanem velük rokon hagyományt használ 
fel.

A Didakhé 16 rövid fejezetből áll, s négy, világosan elkülöníthető részre 
oszlik: a két útról szóló káté (1—6. fejezet), liturgikus utasítások és im ádsá
gok (7—10. fej.), rendelkezések a gyülekezet életéről (11—15. fej.), kis apo
kalipszis az utolsó időkről (16. fej.). Az iratba való belemélyedéskor nem egy 
alkalommal talány elé kerülünk, mely végeredményben megfej the tétlennek 
bizonyul. Az olvasó meghökkenve nézi, az írásm agyarázónak olykor még fel
tevései is alig lehetnek. Ilyen értelemben a Did bizonyos titokzatosságot re jt 
magában, mely a vele való foglalkozásnak külön varázst ad. Erre a m agya
rázatunk során rám utatunk. A Didakhé szövegéből a rendelkezésünkre álló 
helyhez m érten a legjellegzetesebb helyeket közlöm a görög eredeti nyers 
fordításában.

A kétút
A Did első része erkölcsi intelmek sora (1—6. fej.), m elyeknek túlnyomó ré
sze zsidó prozelita kátéból származik, s a zsidó vallásra áttértek  oktatására 
szolgált. A szöveget kis m értékben keresztény módon átdolgozták, s így ke
rü lt a Did összeállítójának a kezébe. Ö, vagy a további átdolgozó kisebb rész
letet beiktatott Jézus m ondásainak gyűjteményéből is (1,3—2,1).

A káté ebben a form ájában keresztény katekum enátusnak, felnőttek ke
resztelésre való előkészítésének az anyagául szolgált. I tt  kerülünk az első 
talány elé. Hiányzik a kátéból minden kérügm atikus, Krisztusról szóló ige
hirdetést és keresztény hitvallást tartalm azó rész. Elképzelhetetlen, hogy a 
keresztséget megelőző oktatásban csak ezt az anyagot használták volna. Vi
szont az ira t csupán annyit mond, hogy „m iután m indszeket [tehát az 1—6. 
fejezetet] előre közöltétek, azután történjék a keresztelés” (7,1. Lásd ott!).

így kezdődik a káté: „Két út van, az egyik az életé, a másik a halálé; a 
két út között pedig nagy különbség van” (1,1). Négy fejezeten át az élet ú t
ján járók m agatartása van megrajzolva, az 5. és 6. fejezetben pedig a  ha
lál útján járóké. A k é t ú t képe általánosan ism ert volt a  vallásos és bölcse
leti irodalomban, az Ószövetség és Jézus is használta. A Did keresztény é rte 
lemben veszi, noha a szöveg nála nem a  szinoptikus evangéliumokra, hanem 
zsidó tanhagyom ányra megy vissza. A keresztelésre készülők nyilván az örök 
élet és örök halál képzeteként tanulták.

A következő m ondat m egm utatja az alapot, amelyre az etikai parancsok
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épülnek: „Az élet útja pedig ez: először szeresd az Istent, aki terem tett téged; 
másodszor szeresd felebarátodat, m int magadat” (1,2a). A szeretet kettős pa
rancsát Jézus szavaként a szinoptikus evangéliumokban olvassuk (Mt 22,37 
—40 és a párhuzamos helyek). Első pillanatra azt vélnénk, hogy a Did on
nan vette át, de a szövegek közelebbi összehasonlítása m ást m utat. Az Ószö
vetség a szeresd az Istent és szeresd felebarátodat, m int magadat parancso
kat egymástól függetlenül hozza (5Móz 6,5; 3Móz 19,18). A két parancs össze
kapcsolása jézusi örökség. A Did-ben található „először” és „másodszor” ösz- 
szefűzés keresztény író műve, aki előtt az istenszeretet és emberszeretet kap
csolata a keresztény hagyományból ismerős volt, s a 2a vers m ár így került 
a Did összeállítója elé. A kettős parancs evangéliumokbeli elbeszélési kere
tének nincs nyoma a Did-ben. Az „aki terem tett téged” mellékmondat nyil
ván a zsidó alapiratból való. A Did közlése az evangéliumokéval rokon, de 
nem azokból van átvéve. E helyen tanúi vagyunk annak az áram lásnak, 
amely az őskeresztény hagyom ányt több ágban hordozta, s melynek válto
zatosságát a szinoptikus evangéliumok nem merítik ki. A meglepő — ez a 
második talány, amelyet m egfejteni nem  tudunk —, hogy a Did számos, az 
evangéliumokban Jézus szavaként olvasható, hasonló tartalm ú mondást nem  
az Ür szavaként mond el.

Ez különösen abban az em lített kisebb részletben talányos, amely Jézus 
mondásainak valamelyik gyűjteményéből származik (1,3—2,1). „Áldjátok azo
kat, akik átkoznak titeket, és imádkozzatok ellenségeitekért, üldözőitekért pe
dig böjtöljetek. Mert m ilyen kegyelem (vár rátok), ha azokat szeretitek, akik  
titeket szeretnek? Nemde a pogányok is ezt teszik? Ti pedig szeressétek azo
kat, akik gyűlölnek titeket, és nem lesz ellenségetek” (1,3). E szöveg párhu
zamos helyeit m egtaláljuk az Újszövetségben (Mt 5,44—48; Lk 6,27—28.32. 
33b.36). A közelebbi szemügyre vétel azt m utatja, hogy a Did 1,3 mondatai 
m intha Máté és Lukács evangéliumából vegyesen építkeznének, s szabadon 
futó hagyományt is felhasználnak. Ennek m agyarázata az lehet, hogy talán 
Máté és Lukács evangéliumából összeállított m ondásgyűjtemény szolgált for
rásul. Vagy esetleg olyan gyűjtemény, amely megelőzte M átét és Lukácsot, 
s nem  azonos szó szerint a feltételezett jézusi beszédforrással, melyet Q-ként 
jelöl a kutatás. Lehetséges, hogy a Did-be beiktatott kis mondásgyűjtemény 
eredetijének az elején fel volt tüntetve, hogy ezek az Ür szavai, s ezért a 
belőle vett részletnél m ár nem  szerepel, hogy jézusi mondással állunk szem
közt. Mindenesetre különös, hogy a két útról szóló szakasznak (1—6. feje
zet) zsidó kátéból vett részeinél a keresztény átdolgozó nem  tarto tta  szüksé
gesnek, hogy Jézusra is hivatkozzék, noha ez lehetséges lett volna.

A 2. fejezet a tettleges bűnök vétekkatalógusát nyújtja a felebaráti szere
tettel kapcsolatosan. Így kezdődik: „Ne ölj, ne törj házasságot, ne ronts meg 
fiúkat, ne bujálkodj, ne lopj, ne űzz varázslást, ne légy méregkeverő, ne hajts 
el magzatot, ne ölj meg újszülöttet” (2,2). A tízparancsolat ún. második táb
láján szereplő tiltások átm ennek a hellenizmus korában elterjed t bűnök né
ven nevezésébe. Amolyan aktualizált tízparancsolattal találkozunk itt. A m á
gia gyakori jelenség volt. A „m éregkeverés” varázsló eszközként a másik 
ember élete és javai ellen irányult, valam int szerelem és gyűlölet felkeltésére 
akart szolgálni. Hasonlóan gyakori volt újszülöttek elpusztítása. A magzat
elhajtás tiltása egészen a jelenünkig hatoló erkölcsi parancs. A fiúszerelem 
általános jelenség az ókorban.
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Hasonlóan részletező, életszerű és konkrét e fejezet utolsó verse: „ S e n k i t  
ne gyűlölj, hanem egyeseket feddjél, másokért imádkozzál, i s m é t  m á s o k a t  
pedig tulajdon telkednél jobban szeress” (2,7). Mély lélektani sejtés és gya
korlati érzék jellemzi ezt a parancsot. Gyűlölni senkit sem szabad. Vannak, 
akikért éppen nekünk kell imádkoznunk. És m indenki életében vannak em
berek, akiket m érhetetlenül kell szeretnie. Lelkipásztori tanács ez a szeré
téiről.

A harm adik fejezet nagyrészt a tettleges bűnök belső, érzületi forrásait 
m utatja meg: harag, felindulás, düh, melyekből gyilkosság támad. A vágya
kozásból nemi vétkek erednek, a hazugságból, pénzsóvárgásból lopás követ
kezik. A mágia bálványim ádásra vezet. A fejezet további részében pozitív 
biztatások kerülnek sorra. Közülük az első: „Légy inkább szelíd, m e r t  a  s z e 
lídek fogják örökölni a földet” (3,7). Nyomban Jézus hegyi beszéde jut 
eszünkbe. De a két út alapirata nem onnan veszi a mondást. A Máténál ta
lálható „Boldogok a szelídekének a Did-ben nem a „Légy inkább szelíd” a 
megfelelője, hanem az utána következő „m ert a szelídek”. Az egész mon
dat szó szerint megfelel a 37. zsoltár 11. versének, ahonnan közvetlenül ke
rü lt ide. E megfigyelésből a Did ószövetségi háttere lép elénk, s annak lesz 
egyik jelévé, ahogyan az Ószövetség zsidó közvetítéssel is beleáradt a fia
tal kereszténység gondolatvilágába.

A következő fejezetnek az elejét tekintsük meg: „Gyerm ekem , e m l é k e z 
zél meg éjjel és nappal arról, aki neked Isten igéjét szólja, t i s z t e ld  ő t  ú g y ,  
m int az Urat; mert ahol az Ür uralmát hirdetik, ott van m a g a  a z  Ür. A  s z e n 
tek orcáját pedig naponta keresd, hogy szavaik felüdítsenek” (4,1—2). A Did- 
ben nem  egyszer előfordul a „gyermekem” megszólítás, mely jelzi, hogy az 
iratnak személyes pásztori jellege is van. A keresztségre előkészülő kateku- 
mének tiszteljék lelki vezetőiket. Az igehirdetésben Krisztus jelen van. 
A „szentek” a hívők, a gyülekezet tagjai. A keresztségben még nem része
sültek az úrvacsorái alkalmon ugyan nem  vehetnek részt, de más, szűkebb 
vagy tágabb gyülekezeti összejövetel hitük erősítésére szolgál.

Az ötödik fejezet a halál útjáról szól, felsorolva konkrét bűnöket. A ke
resztelési, erkölcsi káté 6., záró fejezete az aszkézis kérdését veszi elő. A nemi 
élet területén m ár felbukkan az aszketi'kus életmód, amelynek előzőleg is vol
tak jelei a fiatal kereszténységben. „Ha az Ürnak teljes igáját k é p e s  v a g y  
elhordozni, tökéletes leszel; de ha nem  bírod, annyit tegyél, a m ir e  k é p e s  
vagy” (6,2). A későbbi szerzetesi életideál csirájában m ár itt van. Hasonló 
álláspont vonatkozik a gyülekezetben nyilván meglevő étkezési és böjtölési 
előírásokra. Ám az áldozati állatok húsának fogyasztását tiltja. A Pál utáni 
kereszténység ebben a kérdésben általában nem  úgy gondolkodott, m int aho
gyan az apostol (lK or 10,25). A Did ilyen vonatkozásai előrevetítik az ér
demszerző kegyesség kialakulását. A két út kátéja keresztény átdolgozása el
lenére sem tud az igazi keresztény szabadságról, melynek Pál apostol és 
nyomában Luther volt a képviselője.



VEÖREÖS IMRE: A TIZENKÉT APOSTOL TANÍTÁSA 71

Liturgikus hagyom ányok

A Didak'hé második része a legrégibb rendtartás az egyház szentségeinek ki
szolgáltatásáról (7—10. fej.) Ez az egész irat legfontosabb része.

Ä  keresztelés
„Ami a keresztséget illeti, így kereszteljetek: m iután m indezeket előre kö
zöltétek, folyó vízben kereszteljetek az A tyának és a Fiúnak és a Szentiélek
nek nevére” (7,1). A  „mindezeket” az 1—6. fejezetre vonatkozik, és kétség
telenné teszi, hogy a keresztény életről szóló tanítás, melyet a „két ú t” fog
lalt magában, a keresztelést megelőző oktatás anyagát képezte. A Krisztus
ról szóló hitvallás hiányát, amely a katekum enátus kiváltképpeni tartalm a 
volt, egyedül az m agyarázhatja, hogy a 7. fejezettől a Did tulajdonképpen 
gyülekezeti rendtartást nyújt, tehát a hitvallás kifejtését nem tekinthette 
feladatának. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek „nevére” formula értelme, hogy 
a megkeresztelt az Isten tulajdonává lesz. Pál apostol ugyancsak a „nevére” 
megjelölést használja, s egytagú keresztelési form ulát alkalmaz: „Krisztus 
nevére” (Róm 6,3; Gál 3,27), mely korábbi, m int a háromságos forma. A Did 
nem Máté evangéliumából veszi keresztelési szövegét, noha a formula azo
nos, hanem a gyülekezet régebbi gyakorlatából. Erre m utatnak a hozzáfűzött 
keresztelési utasítások és Máté evangéliuma vonatkozó helyének szövegtör
ténete (Mt 28,19). A Did-ben az egytagú megnevezés is szerepel: „Az Ür ne
vére” (9,5).

A keresztelés m ódjára nézve a körülm ényektől függően négy változat le
hetséges: folyó vízben; ha ez nincs, akkor álló vízben; ha nem  lehet hideg, 
akkor meleg vízben, kádban — nyilván betegek, gyengébb szervezetűek ese
tében; ha egyik sem áll rendelkezésre, akkor háromszoros fejre öntéssel 
(7,2—3). A vízzel való meghintéssel történő keresztelésnek ez az első említése 
az egyháztörténelemben. Vízszegény vidék számításba vétele Egyiptommal 
szemben Szíriára utal, m int az ira t keletkezési helyére. Kiviláglik, hogy a 
Did idején és környezetében még nem gyakorolták a gyermekkeresztséget, 
m ert gyermekeknek sem a két ú tró l szóló kátét elsajátítani, sem az elsősor
ban m egkívánt alámerítésben részt venni nem lehetett.

A böjtölés és az imádkozás
A keresztelés előtt a keresztelőnek és a megkeresztelendőnek böjtölnie kell. 
Velük együtt mások is böjtölhetnek (7,4). A böjtölés vallási jelentőségéről 
nem szól az irat. Feltehetően nem  volt érdemszerző jellege, hanem a belső 
koncentrációt szolgálta. Általában is rendelkezik a Did a böjtölésről; heti 
két alkalommal történjék. De hangsúlyozza, hogy ne hétfőn és csütörtökön 
legyen, ahogyan azt a zsidók teszik, hanem szerdán és pénteken. Meg is 
okolja ezt a rendelkezést. A keresztény gyülekezet kifejezi ezzel elkülönülé
sét zsidó m últjától és környezetétől. A Did kezdettől végig nyilvánvalóvá te
szi, hogy zsidókeresztény gyülekezetben keletkezett. Az egyetlen antijudaista 
szó itt hangzik el az iratban: úgy említi őket, m int „képm utatókat” (8,1). 
A megnevezés nyilván Mt 6,16 alapján kerülhetett bele a zsidókeresztény 
szóhasználatba. Ezen a helyen nem  sértő jellege áll előtérben, hanem  a zsidó
keresztények fenti helyzetéből következik. Erre m utat az imádkozásra vo
natkozó utasítás is: ne úgy imádkozzanak, m int a zsidók. S ekkor követke
zik a M iatyánk (8,2).
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A zsidók imádkozásától való elhatárolás és a M iatyánk szövegének a 'köz
lése arra  m utat, hogy a Did környezetében voltak olyan keresztények, akik 
megkeresztelkedésük után is tovább használták a zsidó fő imádságokat, va
lam int, hogy akkor és ott még nem volt a M iatyánk a keresztények legis
m ertebb imádsága. A M iatyánk szövege lényegében azonos — három kisebb 
eltéréssel — a Máté evangéliumában közöltével, de a Did elsőként hozza a 
liturgikus hagyományban a dicsőségmondást, mely Máté szövegéből a régi 
kéziratokban hiányzik, Lukácsnál sem található. A doxológia itt kéttagú: 
„Mert tied a hatalom és a dicsőség m indörökké.” Az em lített eltérések jel
zik, hogy Did a szöveget nem Máté evangéliumából vette, hanem olyan szó
beli hagyományból, amely a Máté evangéliumáéhoz hasonló vidékről és ha
sonló hagyománykörből származik (E. Lohmeyer).

A Did a M iatyánk szövegét ezekkel a szavakkal vezeti be: „ a m in t  a z  Ü r  
parancsolta az evangéliumában, így imádkozzatok.” A M iatyánk rendszeres 
használatáról ez a legrégebbi közlés. A M iatyánk szövege után következik az 
előírás: „Naponta háromszor imádkozzatok így” (8,3). I tt találkozunk először 
az egyház napi három imaidejével, amelyből később a liturgikus napi im a
idők kialakultak.

A legrégibb úrvacsorái imádságok
A  Didakhé legmegragadóbb, ám legtalányosabb része következik. Nyelvének 
szépségével, mély istendicséretével, Krisztus-központúságával és forró re
ménységével átsugárzik a századokon jelenünkbe. Ism erkedjünk meg teljes 
szövegével!

9. fejezet: (1) A m i az eukharisztiát illeti, így adjatok hálát: (2) e lő s zö r  a  
kehely fölött: Hálát adunk neked, A tyánk, a te szolgádnak, D á v id n a k  s z e n t  
szőlőjéért, m elyet tudtul adtál nekünk a te szolgád, Jézus á lta l .  D icső ség  n e 
ked örökké! (3) A kenyér megtörése fölött pedig: Hálát adunk n e k e d ,  A t y á n k ,  
az életért és az ismeretért, m elyet tud tu l adtál nekünk a te szo lg á d ,  J ézu s  
által. Dicsőség neked örökké! (4) A m int ez a megtört kenyér szét v o l t  s z ó rv a  
a hegyeken és összegyűjtve eggyé vált, úgy gyűjtessék össze egyházad a F öld  
végső határairól a te országodba. Mert tied a dicsőség és a h a ta lo m  J ézu s  
Krisztus által m indörökké! (5) Senki ne egyék és igyék az e u k h a r i s z t i á to k -  
ból, csak azok, akik meg vannak keresztelve az Ür nevére. Mert er rő l  m o n d ta  
az Ür: Ne adjátok a szentet a ku tyáknak.”

10. fejezet: „(1) Miután pedig beteltetek, így adjatok hálát: (2) H á lá t  a d u n k  
neked, szent A tyánk, a te szent nevedért, m elyet szívünkbe k ö l tö z te t t é l ,  é s  az  
ismeretért, és hitért és halhatatlanságért, m elyet tudtul adtál n e k ü n k  a te  
szolgád, Jézus által. Dicsőség neked örökké! (3) Te terem tettél, m in d e n h a tó  
Ür, m indent a te nevedért; ételt és italt adtál az em bereknek é l v e z é s r e ,  h o g y  
hálát adjanak neked. N ekünk pedig lelki ételt és italt és örök é l e t e t  a d tá l  a 
te szolgád által. (4) M indenekelőtt magasztalunk téged, mert h a ta lm a s  v a g y .  
Dicsőség neked örökké. (5) Emlékezzél meg, Uram, egyházadról, m e n ts d  m e g  
minden gonosztól, és vidd teljességre a te szeretetedben; gyújtsd ö ssze  a n é g y  
égtáj felől, megszentelten, a te országodba, amelyet készítettél s zá m á ra .  M e r t  
tied a hatalom és a dicsőség m indörökké! (6) Jöjjön a kegyelem  és m ú l j é k  el  
ez a világ. Hozsanna Dávid Istenének. A k i szent, jöjjön, a k i  n e m  a z ,  t é r je n  
meg. Maran athá! Ámen. (7) A  prófétáknak engedjétek meg, h o g y  h á lá t  a d 
janak, valahányszor akarnak.”
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A kutatásban ismételten felvetődött a kérdés, vajon úrvacsorái imádságok-e 
ezek. Ellene mond, hogy a kenyérről és a kehelyről kiemelten van ugyan 
bennük szó, de Jézus haláláról, Krisztus testéről és véréről nem tesznek em 
lítést. Több jel arra  m utat, hogy étkezési imádságokat olvasunk. Viszont az 
imádságokhoz fűzött megjegyzések kétségtelenné teszik, hogy úrvacsorái ese
mény áll a középpontban.

Az eukharisztia hálaadó imádságot jelent, mely az úrvacsorának alkotó ré
sze m ár Pál apostolnál és a szinoptikus evangéliumokban: „. . . az Űr Jézus 
azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva meg
tö r te . . . ” (lKor 11,23—24; Lk 22,19). A szó a Did fenti szakaszában — ta
lán először az egyháztörténetben — magát az úrvacsorát, az úrvacsorái ele
m eket: a kenyeret és a bort, s az egész úrvacsorái cselekményt jelenti (9,1.5). 
Ezt az értelmezést alátám asztja az az előírás, hogy csak a megkereszteltek 
részesülhetnek benne (9,5). A tiltás nem vonatkozhatott általános étkezésre, 
csak kifejezetten az úrvacsora vételére. Az Űr szavára való hivatkozásban — 
mely a Did-ben a M iatyánkon kívül egyedül itt található — a „szentet” szó 
a későbbi használatban az eukharisztiát jelentette (9,55).

A Did-nek ez a két fejezete az úrvacsorának a rra  a legrégibb form ájára 
utal, amikor azt a gyülekezet közös étkezése során tarto tták . Erre céloz a 
(harmadik) hálaadó imádság bevezetése: „Miután pedig beteltetek . . .” (10,1). 
Pál apostol nem az úrvacsorának a közös étkezéshez kapcsolt ünneplését hely
teleníti a korinthusi gyülekezetben, hanem azt, hogy a módosabbak saját dús 
vacsorájukat elfogyasztva kirekesztették a szegényeket. A testvér megsérté
sével az úrvacsora Krisztus elleni vétekké válik (lK or 11,20—22.33—34).

A Did liturgiájában először két áldásmondás hangzik el: előbb a kehely 
(9,2), azután a kenyér felett (9,3—4). Majd az étkezést hálaadó imádság kö
veti (10,2—4). A sorrend megfelel a zsidó ünnepi étkezés kezdetének: elő
ször a kehely, m ajd a kenyér fölött hangzik el áldásmondás. Hasonló sorren
det találunk Lukács elbeszélésében az utolsó vacsoráról a bor és a kenyér 
megáldásánál (Lk 22,17—19). Pál ezt a sorrendet őrzi korinthusi levelének 
egyik helyén (lK or 10,16).

Az étkezés előtti kettős áldásmondás és az étkezés utáni asztali imádság 
keretezi a közös vacsorát a Did-ben, de hol van itt helye az úrvacsorának?! 
A kérdés annál nehezebb, m ert a három  imádságban nincs közvetlen utalás 
az úrvacsorára. A kutatás megállapította, hogy a hellenisztikus, görögül be
szélő zsinagóga imádságai képezik a szöveg alapját. Sok keresztény gyüle
kezet ezekből a zsinagógákból nő tt 'ki. Olyan gyülekezetek is, m elyeket Pál 
apostol, a zsidó vallással kapcsolatot tartó pogányok misszionáriusa alapí
tott. Ű is prédikált zsinagógákban, ahol zsidók és prozeliták m ellett „isten
félő”, a zsidó vallással kapcsolatot tartó  pogányok jelentős számban voltak 
találhatók. Ezek nyitottan figyeltek az evangélium szavára. A szórványok 
zsinagógagyülekezetei, amennyiben részben vagy egészben keresztényekké 
lettek, imádságaik jelentékeny részét hagyományozták a fiatal keresztény
ségre. Ezekben az imádságokban a zsidó és hellenisztikus elemek m ár ösz- 
sze voltak kapcsolva, m ielőtt a keresztény gyülekezet magáévá tette és á t
dolgozta azokat. A Didakhé e két fejezetbeli imádságainak is ez lehetett az 
előzetes története. Szövegükbe a keresztény gyülekezeti hagyomány bevonta 
Jézus Krisztus m űvét: „melyet tudtul adtál nekünk a te szolgád, Jézus által” 
— ismétlődik többször. „Dávid szent szőlője”, azaz a messiási üdv, továbbá 
az Istennek és akaratának ismerete, a hit, az örök élet — ezek Jézus aján
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dékai (9,2—3; 10,2). Jézus az imádságokban Isten „szolgája” megjelölést kapja 
Második Ézsaiás könyve alapján. A megragadó imádságokat átfonja Isten 
dicsőítése. A hellenisztikus alapiratból az átform ált imádságokba a keresz
ténységtől idegen hangok és hangsúlyok is vegyültek. Ilyen például a gnosz- 
tikus jellegű „ism eret” hangsúlyos szerepe, vagy a „halhatatlanság” görög 
fogalma.

Gyönyörű 'kép idézi a végső reménységet: am int az asztalon előttük fekvő 
kenyér előzőleg búzamagok form ájában szétszórva ringott a hegyeken a ka
lászokban, s összegyűjtve eggyé vált a kenyérben, úgy gyűjtse össze Isten 
a népét a négy égtáj felől mennyei országába (9,3—4). A vacsora felidézi a 
terem tő Isten ajándékát, a földi élet fenntartásához szükséges táplálékot. Am 
a tekintet nyom ban a mennyei ajándék felé fordul: lelki ételt és italt s örök 
életet adott az Isten. Az étkezési imádságot a hellenisztikus zsidóság szelle
mileg értette és spiritualizálta. A „pneum atikus” (lelki) jelző azt jelenti, hogy 
közvetlenül Isten világából származik és isteni erőt ajándékoz. A lelki étel 
és ital a gyülekezet imádságában m ár az úrvacsorái elemekre vonatkozott 
(vö. lK or 10,3—4).

A két fejezet menetében az úrvacsora helyére vonatkozólag a kutatás so
rán figyelemreméltó megoldás került elő. Az étkezés utáni imádság szöve
gében a „mindenekelőtt” kifejezés m egzavarja a m ondat értelm ét (10,4). 
A kopt fordítás ehelyett a „m indenért” változatot adja, és a  hozzákapcsolódó 
dicsőségmondást ámennel zárja. így hangzik a javíto tt szöveg: „Mindenért 
hálát adunk neked, m ert hatalmas vagy. Dicsőség neked örökké. Á m en ” 
(10,4 — kiemelés tőlem). Ezzel nyilvánvalóvá válik, hogy a 10,4 a hálaadó 
imádság befejezése. A következő részlet külön rövid imádság az egyházért 
(10,5), mely a kopt szövegben ámennel zárul.

A kopt fordítás döntő segítséget ad a  további, sokat v itato tt mondatok é r
telmezéséhez (10,6). A „kegyelem” helyett „az O r” szöveg olvasandó. így 
hangzik az első m ondat a kopt fordításban: „Jöjjön az Űr és múljék el ez a 
világ. Ám en.” Ez nem záró liturgia, hanem az ünnepi cselekmény kezdete. 
A „Hozsanna Dávid Istenének” a gyülekezet örömujjongása az eljövő Űrhoz. 
Az „Aki szent, jöjjön, aki nem az, térjen m eg” — nem utasítás, hanem a li
turgia végzőjének ünnepélyes kiáltása, am elyre felhangzik a gyülekezet vá
gyakozó könyörgése: „M aran a tha” azaz U runk, jöjj! „Ámen.” (10,6). (Az ős
gyülekezet istentiszteletén, minden valószínűség szerint az úrvacsorái rend
tartás kapcsán, hosszú ideig arám  nyelven hangzott el ez a sóhaj. Vö. lK or 
16,22; Jel 22,20.)' A megdicsőült Űr kétségtelenül a világ elmúlásakor jön, 
ám ő ugyanaz az Űr, aki most vonul be gyülekezetébe. A 10,6 rövid liturgia, 
mely az eljövendő Űrhöz fordul, de egyúttal ahhoz az Úrhoz, aki most köze
ledik gyülekezetéhez az eukharisztikus cselekményben, az úrvacsorában. M. 
Dibelius, a jelentős újszövetségi kutató a kopt fordítás alapján így helyezi el 
az úrvacsorát a Did imádságai után a 10. fejezet végén a 6. vershez kapcsol
tan. Ugyanitt feltételezi a közelebbről nem rajzolt szent aktust G. Bornkamm. 
Az úrvacsorához 'kezdetben erős eszkatológikus várakozás fűződött. Ennek 
m aradványa Pál apostolnál a szereztetési ige végén az „amíg eljön” záró 
mondat (lK or 11,26) és a Didakhéban az eukharisztikus imádságok. A Did 
összeállítója még egy záró megjegyzést közöl: a próféták az úrvacsorái litu r
gia és az együttlét során bármikor m egszólalhatnak kötetlen hálaim ádság
gal, a Lélek indítására (1Ö,7).

Á Did úrvacsorái talányának merész megközelítését találjuk H. Lilje néhai
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evangélikus püspök feltevésében. Szerinte az úrvacsorára vonatkozóan nem 
zárható ki kétirányú fejlődés lehetősége. Az egyik irányt a Pál apostolnál és 
a szinoptikus evangéliumokban található szereztetési igék képviselik (lKor 
11,23—26; Mk 14,23—25; Mt 26,26—29; Lk 22,14—20). Ettől jelentősen eltér 
a Did leírása az úrvacsoráról. A különbség Páltól és az evangéliumoktól — 
ahogyan Lilje kifejti — az, hogy Jézus halálára és a bűnbocsánatra való vo
natkozás, valam int a kenyérnek és bornak Krisztus testével, vérével való 
kapcsolata helyett a Didakhéban Krisztus visszajövetelének forró várása és 
az anyaszentegy'ház egységéről szóló hitvallás alkotja az úrvacsora mivoltát. 
Ez a rítus az őskereszténység napi asztalközösségéből nőtt ki, ahol a meg- 
dicsőült Úr jelenléte tapasztalható volt a gyülekezet számára Jézus ígérete 
szerint (Mt 18,20): „amikor házanként m egtörték a kenyeret, örömmel és 
tiszta szívvel részesültek az ételben; dicsérték az I s t e n t . . . ” (ApCsel 2,42.46 
—47). A „kenyér megtörése” a közös étkezést jelentette az idézett helyen 
(G. Stählin).* Palesztinában minden 'közös étkezés úgy kezdődött, hogy a csa
ládfő, a vendéglátó a laposra sült kenyeret darabokra törte és szétosztotta 
a jelenlevőknek. Az első keresztények Jeruzsálem ben Jézusnak a tanítvá
nyaival való asztalközössége emlékeként és folytatásaként, továbbá az esz- 
katológikus lakoma előrevételeként élték át. Lilje szerint a Didakhé úrva
csorái rendje nem más, m int ennek az asztalközösségnek az ismétlése. így 
adódik a következő menete: megelőző bűnvallás (14,1; erről ott szólunk); a 
bor és kenyér megáldása imádság által; a közös étkezés és a hálaadó imádság.

Ezzel szemben m egállapíthatjuk, hogy az Újszövetségben nem találunk 
olyan tan ítást és gyakorlatot, mely szerint m aga az asztalközösség a kísérő 
imádságokkal képezi az úrvacsorát. Am int láttuk, feltehetően a Didakhé 
kopt fordítása szerint a következő mondatok után tö rtén t az úrvacsoravétel 
szent cselekménye: „Jöjjön az Úr és m úljék el ez a világ! Ámen. Hozsanna 
Dávid Istenének! Aki szent, jöjjön; aki nem az, térjen meg! M aran athá! 
Ámen” (10,6).

( B e f e j e z é s  a  k ö v e t k e z ő  számban)

* A „kenyér megtörése”, „megtörték a kenyeret” kifejezés ettől eltérően a páli 
misszió területén az úrvacsora legrégibb nevévé vált (J. Behm).
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Prohászka Lajos: A  m ai élet erkölcse

Napjaink erkölcsi válságát gyakorta 
emlegetjük, okait keressük, hiszen lép- 
ten-nyomon beleütközünk ebbe a vál
ságba, olyannyira, hogy tisztesség, be
csület már-már kivételes ritkaságnak 
számít. Vádoljuk is ezért az elmúlt év
tizedek pedagógiáját, szokásrendjét, 
ateizmusát. Aztán egyszer csak találko
zunk egy könyvvel, melyet szerzője a 
második világháború közeledtekor írt, s 
amelyben a mai válsághelyzetet már 
diagnosztizálja. Próféta szólott volna? 
Korántsem. Ha mi most a végéről visz- 
szatekintünk fogvacogtató, iszonyú szá
zadunkra, látnunk kell, hogy a romlás 
csírái nemcsak a harmincas években, 
de már a „békebeli békében” is el vol
tak vetve, s a keserű gyümölcsök zöld 
állapotukban is sejttették hordozott 
mérgüket.

Prohászka Lajos a pedagógia tanára 
volt a budapesti bölcsészkaron, s a Ma
gyar Pedagógiai Társaság elnökeként 
tiltakozott a militarista nevelés ellen. 
Nevét azonban „A vándor és a bujdo
só” c. kultúrfilozófiai műve tette is
mertté, mely a korszak egyik legtöb
bet vitatott, szellemtörténeti felfogású 
alkotása volt. Most, reprint kiadásban 
újra megjelent könyve valójában eti
katörténet, ám a terjedelem és a mon
danivaló erőteljes hangsúlyai a polgári 
erkölcs századaira esnek.

Igazán magasrendű erkölcsiséget csu
pán a kereszténységben talál, mert az 
a szeretetet hozza be az etikába, meg

haladva ezáltal mind a görög erényt, 
mind a római virtust, mind Szókratész 
daimonionját (egyénre szabott, saját 
lelkiismeret), mind Seneca és a sztoi
kusok bölcs lemondását. Ám állítja, 
hogy a keresztény erkölcs a maga tel
jes tisztaságában csak kevesek számá
ra követhető (és csak a magánéletben); 
a középkori Európa népei csupán féle
lemből és parancsra fogadták el, de 
még így is jobb volt a cselekedetek 
szabályozása, mint sehogy.

Az erkölcs válságát a polgárosodás, a 
hatalmas tömegeket kő-dzsungelekbe 
terelő modern kor hozza meg, amikor 
elszakítja az emberi lényt Istentől, a 
természettől, a kisebb és nagyobb kö
zösségektől; amikor rombolja a csalá
dot, kiszakítja belőle az anyát és meg
fosztja nőiségétől, magányba taszítja az 
embereket, koravén árvaságba a gyer
mekeket, míg csak a széthulló atomok 
világában senki sem lel többé fogódzó
ra.

Jóllehet Prohászka sok kérdésben tú
loz, kivált korának hazai állapotát ille
tően — nem sok szüfrazsettel találkoz
hatott akkor a hazai tájakon —, de jól 
sejti az irányultságot, mindazt, ami 
csak később következett be, miközben 
a parancsuralmi rendszerek természe
tét is érzékeli: „a faj és az osztály 
olyan idolumok, amelyek emberáldoza
tok tömegét követelik” — mondja.

A két világháború közötti két évtize
det a „haláltánc” korának nevezi (dans
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macabre), bomlásnak és őrületnek, a 
teljes romlásba rohanó Európa végzet- 
tragédiájának, melyben azok, akik er
kölcsön még egyáltalán gondolkoznak 
a transzcendencia felé keresik az utat: 
a neokatolikusok éppúgy, mint a pro
testáns ébredők; Kirkegaard követői 
éppúgy, mint a 20-as évek Dosztojevsz- 
kij-rajongói. („Minden élet a maga vé
gességében valahol érinthetetlen: ép
pen ott, ahol a végtelennel érintkezik” 
— mondja vigaszul Dosztojevszkij.) Mi
közben az utat keresők Istenhez vágya
koznak, akad egy csoport, amely a „fel
sőbbrendű embert” bálvánnyá emelő 
Nietzschéhez csatlakozik, aki végtére is 
a nemzeti szocializmus idoluma lett, 
bár gondolatait Prohászka a marxiz
mussal is rokonítja.

H ars E rn ő  két új kötete

Ha van irodalom Európában, melyet a 
szenvedélyes könyvbarát is alig ismer, 
a portugál az. Ha a kiegyezés idején 
Vajda János meg nem írja allegorikus 
Lusitán-dalát, talán még kevésbé figye
lünk e távoli nép történetére, ámde há
nyatott századunk utolsó negyedében 
egyszer csak jön egy költő-diplomata, 
aki beleszeret a portugál irodalomba, 
kiváltképp szívébe zárja nemzeti 'köl
tőjüket, Luis de Camöes-t, és lefordítja 
hőskölteményüket, a Luziádák-at ma
gyarra (1984, Európa), most pedig Ca- 
möes szonettjeit adja kezünkbe (1992. 
Európa).

A portugál nemzeti költő a XVI. szá
zadi barokk művészet mestere; eposza 
nem a hajdanvolt őslakókról, a római 
birodalommal szembeszálló luzitánok- 
ról szól (mint Vajda János allegóriája), 
hanem a portugálok világtörténelmi 
pillanatáról, amikor tengerjáró kalan
dokra indulnak, hogy a spanyolokkal 
versenyezve meghódítsák az egzotikus 
partokat. Az eposz hőse Vasco di Ga- 

. ma, akit a kor ízlésének megfelelően

De bármennyire sötétnek is látja 
szerzőnk a XX. sz. embere fölött az 
eget — és milyen sötét lett még e mű 
megírása után! — mégis bizakodik: 
„ha ebben a helyzetben bekövetkezik 
az erkölcsi élet tisztulása és új formái
nak kialakulása, ez nem lehet többé tí
pusmorál, aminő az antik görög vagy 
az újkori udvari-arisztokratikus erkölcs 
volt, sem pedig merőben individualisz- 
tikus, aminő a polgári erkölcs volt, ha
nem valami a kettő között, talán való
ban hasonló a koraközépkorihoz, szo
lidaritásra épülő és mégis olyan, amely 
az egyéni lelkiismereti döntésnek is te
ret enged”. (Universum Kiadó, Szeged, 
240 old.)

Bozóky Éva

Venus és Bacchus segít, illetve akadá
lyoz útján.

Camöes maga is hányatott sorsú em
ber volt, a hagyomány szerint a kínai 
partoknál, egy barlangban írta meg 
eposzát, majd amikor hazatérőben ha
jótörést szenvedett, kéziratát feje fölé 
tartva úszott a mentőcsónakig. E hajó
törés során ragadta el szerelmét a ten
ger, a kis kínai lányt, a Diamene-nek 
nevezettet, akit a szonettekben sirat el. 
(„Ö ég, ó tenger, ó iszonyú végzet / 
mekkora kínnal fizetek oly árat, / hogy 
tűrni tudjam bús létem keservét?”)

A szonettek a szerelemről szólnak, de 
átcsillan szövedékükön a költő életraj
zának, saját érzelmeinek megannyi 
csillogó szála is. Ez a szubjektivitás te
szi igazán vonzóvá őket, mert külön
ben a barokk szonett — szigorú tartalmi 
és formai fegyelme miatt — mintha 
egyenruhát viselne. A hölgyek erénye
sek (módjával), ám valóban kecsesek és 
virágszerűek; érzelmi kalandjaikhoz 
görög és római istenek asszisztálnak; a 
költőnek pedig csupa keserv jut a ke
vés öröm mellé.
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Camöes kortársa volt a mi Balas
sinknak és emberöltővel előzte meg 
Zrínyi Miklóst. Amiben hasonlít rájuk, 
az a stílus, a barokk; ami eltérő, az a 
környezet. De itt nem a korabeli ma
gyar és portugál világ különbsége a 
legfontosabb, hanem inkább a társa
dalmi helyzet. Camöes az előkelők szá
ja íze szerint ír, a mieink pedig, ha 
nagyurak is, a népköltészet, a virág
ének hamvát-zamatát hordozzák. Ez 
teszi a magyar korabarokkot olyan üdé
vé, varázslatossá. Ügy érzem, a portugál 
szonettek szépségében az is ott rejlik, 
hogy fordítójuk tudata alján őrzi a Ba- 
lassi-strófát.

*
Hárs Ernő másik kötete ( S z e p t e m b e r  
t e n y e r é n )  saját új verseit, a nyolcva
nas, kilencvenes évek termését tartal
mazza. Érett gondolati líra ez, keserű 
alaphangja ellenére sem lesújtó: „A 
fűzfás Lajta mellett láttam meg a vi
lágot / s eltűnök nemsokára az örök 
csillagok közt /  s mindannak, ami köz
ben esett meg velem / úgyszólván sem
mi jelentősége sincs.” (A vers címe: 
Tiszta lappal.)

Hogy a csöndes bánat miért kísért a 
mai költő világában, azt fölösleges kér
dezni. Hárs Ernő a Nyugat negyedik 
nemzedékéhez tartoznék, ha lenne ne

gyedik nemzedék. De ma már nem kor
szakok, hanem eszmevilágok szerint 
csoportosulnak az írók, ő pedig egyik 
csoporthoz sem tartozik. Az egykori 
Nyugathoz az európai kultúra hordozá
sa kapcsolja, melynek jelképei, emlé
kei szinte minden versében felbukkan
nak, de különösen utalnak rájuk a ko
rábban meglátogatott híres székesegy
házak : Orvieto, Chartres, Reims, Rouen, 
s a mélybe növekvő (mind régebbi 
szentélyekkel egymás alatt) római San 
Clemente. E dómok ihlető erejét ver
sek sora bizonyítja.

És közben ott lélegzik Hárs Ernő so
raiban a dunántúli táj is, a felejthetet
len szülőföld, a féltve szeretett. Jó a 
költővel barangolni tereken, tájakon, 
korszakokon át, jó a vers-zene hullám
zásában lemerülni a lélek mélységeibe; 
és jó a házastársi szerelmi líra olyan 
ritka szép gyöngyszemét olvasni, mint 
az öt évtized fordulójára írott „Hogy 
mondjam el” című. Ízelítőül íme né
hány sora: „Hogy mondjam el, ahogy 
egy őszi este /  kibontakoztál holdfáty
lak közül lelkem barlangfalának plá- 
tói képeként / a valahol már láttuk 
egymást /  csalhatatlan bizonyságérzeté
vel.” (Széphalom Könyvműhely, 1992.)

(Bozóky Éva)
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DIAKONIA
Lutheran Review

Summary

Christianity is generally known as ’the 
religion of love’. The current issue, with 
’love’ as its main theme, attempts to 
meet this challenge.

The theme is introduced by one of 
Karl Barth’s hitherto in Hungarian un
published prison sermons, which is fol
lowed by analyses and comments by 
three theologians on Vilmos Vajta’s ref
lections on agapé-love, as expounded in 
his book now under print in Hungary. 
The renowned theologian, who for se
veral decades was director of the Luthe
ran World Federation’s Ecumenical Re
search Institute in Strassbourg, and a 
follower of A. Nygren, not merely ma
kes the eros-filia-agapé distinction, but 
also places it in the context of the 
Lutheran tradition and in the reality 
of modern life. With this he is encoura
ging further thought.

The professor at the Theological Se
minary ( A n d r á s  R e u s s )  places the ba
sic love motive in the entire history of 
theology, claiming that this is the point 
at which the specific message of the
ology meets one’s expectations of it. 
The pastor-theologian ( L á s z l ó  B í z ik )  
understands agapé-love not as ’agenda’, 
an ethical category, but as ’credenda’, a 
dogmatic category characterising God’s 
action. The theologian-editor ( I m r e  
V e ö r e ö s )  highlights the socio-horizontai 
ethical relationship of eros-agapé.

The love theme is continued in an 
essay on Pestalozzi describing the pos
sibilities of using love as a means oi 
education ( S z a b o l c s ) ; the problems en
countered in asserting the principle oi 
love in the diaconial work of the

P u b l i c a t i o n  o f  th e  
L u t h e r a n  C h u r c h  i n  H u n g a r y  
E d i to r :  D. I m r e  V e ö r e ö s  
Assistant E d i t o r :  L á s z l ó  B i z i k  
E d i to r ia l  a n d  P u b l i s h i n g  O f f i c e :  
H — 1447 B u d a p e s t  P .  O. B. 500  
S u b s c r i p t i o n s  t o  t h e  a b o v e  a d d r e s s .  
A n n u a l  S u b s c r i p t i o n :  720 ,— F ts.

Church ( G a d ó ) ;  an acting pastor’s testi
mony about the kérügmatic use of the 
word ’love’ from the pulpit (M a d o c s a i ) ;  
the psychologist’s reflections on the pit- 
falls and pathologic manifestations of 
love ( G y ö k ö s s y ) ;  the love transmitting 
ability of art observed by a critic ( Z a y ) ;  
and the final article on love enfolding 
into cosmic dimensions ( U n g e r ) .  We 
trust that, besides the Protestant prio
rity of the ’faith theme’, this exploration 
of the ’love theme’ will prove useful in 
ecumenical dialogues as well as in dia
loguing with the love sick world.

In the early Christian manuscript da
ting from the first part of the second 
century, entitled ’The Teaching of the 
Twelve Apostles’, known shortly as Di- 
dache, several tradition units reach far 
back into the first century. Some of its 
details in the church are first encoun
tered here. Such is the Doxology, the 
closing glorification in the Lord’s Pra
yer, which is missing from the early 
gospel manuscripts. From scripts paral
lel with the gospels it is clear that the 
Doxology was not taken directly from 
the gospels, but from related early 
Christian tradition. Debatable is the in
terpretation of the moving communion 
prayers contained in the manuscript. 
The extremely interesting and edifying 
document holds more than one riddle 
for the researcher, which editor I m r e  
V e ö r e ö s  is trying to solve in the cur
rent and in the next issue.

Besides the articles reviewed above, 
also a full Table of Contents is inclu
ded in the English and German langu
ages.
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Lutherische Rundschau

Aus dem Inhalt

Allgemeiner Auffassung nach ist das 
Christentum „die Religion der Liebe”. 
Die vorliegende Nummer möchte mit 
ihrem Haupt-thema „Liebe” dieser Her
ausforderung entsprechen.

Eine ungarisch noch nicht erschienene 
Gefängnispredigt K a r l  B a r t h s  eröffnet 
das Thema, danach analysieren drei 
Theologen die Überlegungen zum The
ma Agape-Liebe von V i l m o s  V a j t a ,  dem 
langjährigen früheren Direktor des 
Straßburger ökumenischen Forschungs
institutes des LWB, aufgrund seines 
jetzt ungarisch erscheinenden Buches. 
Der A. Nygren folgende namhafte The
ologe stellt die Distinktion Eros—Philia 
—Agape nicht einfach vor, sondern in 
den Zusammenhang der Tradition Lu
thers und der heutigen Wirklichkeit, 
womit er zum Weiterdenken anregt.

Der Professor des Theologischen Se
minars ( A n d r á s  R e u s s )  stellt das Grund
motiv der Liebe als den Punkt ins Gan
ze der Theologiegeschichte, an dem sich 
die spezifische Aussage der Theologie 
mit den an sie gestellten Erwartungen 
trifft. Der Pfarrer und Theologe ( L á s z ló  
B i z i k )  unternimmt es, die Agape-Liebe 
nicht als „agenda”, als ethische Kate
gorie, sondern als „credenda”, als dog
matische Kategorie des Handelns Got
tes, zu deuten. Der Theologe und Re
dakteur ( I m r e  V e ö r e ö s )  weist in seiner 
Studie auf die sozialen, die horizonta
len Zusammenhänge von Eros—Agape 
hin.

Das Liebe-Thema führen weiter: eine 
Abhandlung über Pestalozzi und die 
Verwirklichungsmöglichkeiten der Liebe 
in der Erziehung ( S z a b o lc s ) ;  über Prob
leme mit der Liebe in der diakonischen

H e r a u s g e g e b e n  v o n  d e r  L u t h e r i s c h e n  
K i r c h e  in  U n g a r n  
R e d a k t e u r : D. I m r e  V e ö r e ö s  
S t e l l v e r t r e t e n d e r  R e d a k t e u r :
L á s z l ó  B i z i k
S c h r i f t l e i t u n g  u n d  V e r la g :
H — 1447 B u d a p e s t  P o s t f a c h  500  
E r s c h e i n t  v i e r m a l  j ä h r l i c h .
B e s t e l l u n g  a n  d i e  o b i g e  A d r e s s e .  
A b o n n e m e n t  p r o  J a h r :  720 ,— F o r i n t .

Arbeit ( G a d ó ) ;  das Zeugnis eines prak
tizierenden Pfarrers über den Kanzel-, 
den kerygmatischen Gebrauch des Wor
tes „Liebe” ( M a d o c s a i ) ;  Überlegungen 
eines Psychologen zu den Stolperstei
nen und den pathologischen Äußerun
gen der Liebe ( G y ö k ö s s y ) ;  Gedanken 
eines Kritikers über die Liebe vermit
telnde Fähigkeit der Kunst ( Z a y )  und 
eine Studie über die kosmisches Aus
maß annehmende Liebe ( U n g e r ) .  Wir 
vertrauen darauf, daß neben der Prio
rität des „Glauben”-Themas in Protes
tantismus dieses Umschreiten des The
mas Liebe nicht nur den ökumenischen, 
sondern auch den Dialog mit der sich 
nach Liebe sehnenden Welt fördern 
wird.

Die Lehre der zwölf Apostel, kurz 
Didache, ist eine frühchristliche Schrift 
aus der 1. Hälfte des 2. Jh., bestehend 
aus Traditionseinheiten, von denen eini
ge weit ins 1. Jh. zurückreichen. Man
che Details tauchen erstmals hier auf, 
so etwa der Lobpreis am Ende des Va
terunsers, die Doxologie, welche in den 
alten Evangelienhandschriften fehlt. Die 
hiesigen Parallelen mit den Evangelien 
stammen nicht unmittelbar aus ihnen, 
sondern aus der mit diesen verwandten 
urchristlichen Tradition. Umstritten ist 
die ergreifende Deutung der Abend
mahlsgebete. Diese interessante und 
lehrreiche Schrift stellt den Forscher 
aber immer wieder vor Rätsel; in dieser 
und der nächsten Nummer bemüht sich 
I m r e  V e ö r e ö s ,  der Redakteur unserer 
Zeitung, sie auszuloten.

Außerdem bringen wir das v o l l s t ä n 
d i g e  I n h a l t s v e r z e i c h n i s  in englischer 
und deutscher Sprache.
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TÚRÓCZY ZOLTÁN

Először az Isten országa!

„Ne aggodalmaskodjatok, és ne mondjátok: M it együnk? vagy: M it igyunk?  
vagy: Mivel ruházkodjunk? Mert m indezeket a pogány ok kérdezik. Mert jó] 
tudja a ti m ennyei A tyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Hanem ke
ressétek először Istennek országát és az ő igazságát: és ezek mind megadat
nak néktek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, m ert a holnap 
majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég m inden napnak a maga 
baja” (Mt 6, 31—34).

Először az Isten országa!
Ez a három szó egy kemény parancs. Mikor a hajó  veszedelembe ju t és 

süllyedni kezd, rendszerint elhatalmasodik az utasokon a félelem. Elveszítik 
józan eszüket és ösztönös életfenntartási vágyukkal szeretnének befurakodni 
valamelyik mentőcsónakba. Természetes, hogy ilyenkor irtózatos tolongás tá
mad. Fejvesztettségük egyenesen megakadályozza megmenekülésüket. Ilyen
kor parancs jön a hajó kapitányától. Síró gyermekek zokogásán, kétségbe
esett, jajveszékelő nők sikongásán, tolakodó férfiak dühöngő károm kodá
sán keresztül átharsog a kapitány hangja: „Férfiak hátra! Nők és gyerme
kek előre!” És amelyik férfi nem hallja meg, vagy nem  akarja meghallani, 
az igen ham ar kap kézzelfogható tanítást arról, hogy ez a sorrend: Férfiak 
hátra! Nők és gyermekek előre! A kapitány, ha kell, revolverrel a kezében 
szerez érvényt ennek a parancsnak.

Valami ilyen kemény parancs Jézus ajkán ez az ige: Először az Isten or
szága! Félre minden az útból! Első az Isten országa!

*  * *

Az emberi szív körül is olyan rettenetes tolongás van, m int a süllyedő hajón 
a mentőcsónak körül. Ha őszintén be tudunk tekinteni saját lelkünk állapo
táb a  és nem takargatjuk  m agunk elől a szomorú valóságot, meg kell látnunk, 
hogy emberi szivünk trónja körül a trónkövetelők légiója tolong. O tt tolong 
kidülledt szemével, bamba arcával a negyedes fejedelem, Heródes. Kezében 
a m ám or habzó serlegével rá  akar ülni vergődő szívünk trónusára, és azt 
ígéri, hogy uralm a alatt nyugodalm unk lesz, m ert megöli a bűneink m iatt 
nyugtalanító  lelkiismeretet, Isten élő prófétáját, a mi Keresztelő Jánosunkat. 
A zután letaszítja helyéről a másik trónkövetelő. Jön felénk, m in t Dávid ki
rály azon az estén, mikor ott fenn, királyi palotája tetejéről nem láto tt mást, 
csak a fürdőző Betsabét. Nem lá tta  családját, nem lá tta  nemzete becsületét,

T ú r ó c z y  Z o l t á n  püspök születése századik esztendejében közöljük egyik prédiká
cióját. Az igehirdetés ...... és hívják nevét: csodálatosnak...” című kötetéből való
(Győr 1937. 56—62. o.).
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Istentől felkent voltának elkötelezését; csak egyet lá to tt érzéki, sóvái 
m ekkel: a fürdőző Betsabé’t. Ráül szívünk tró n jára  és ígér vérforraló 
nyöröket, míg le nem  taszítja onnan egy új trónkövetelő. Talán úgy jön, m 
Heródes az Apostolok cselekedeteiről írott könyvben, királyi pompában vár\ 
a  nép hódolatát, és ráül szívünk trónjára m int a dicsőség vágya. Ígér hatal
m at, uralkodást, hódolatot, míg le nem taszítja trón járó l az új király. Ez ta
lán úgy jön felénk, m int Júdás, keze mint a karvaly , úgy szorítja az ezüst
tel telt pénzeszacskót, és magyarázza, hogy nincs szerelem, nincs mámor, 
nincs dicsőség, nincs kötelesség, nincs Isten, nincs semmi, csak egy van : pénz! 
Pénzen m indent meg lehet vásárolni. Tudományt, szerelmet, dicsőséget, tekin
télyt; mindent megszerezhetsz magadnak pénzen. És ott ül addig, míg nem 
jön az új király. Így jönnek sorba az új trónkövetelők, ki tudná őket elso
rolni? Ott van verítékes arcával a munka, szigorú tekintetével a  becsület, rö
vidlátó szemével az igazság, és a sor végén o tt áll csendesen és alázatosan 
töviskoronás Királyunk. Az ajtó előtt várja, vajon megnyílik-e az ajtó, hogy 
bemehessen rajta.

Aki látja sa já t lelke állapotát, az nem csak azt látja, hogy micsoda ver
seny folyik szíve trónjáért, hanem azt is, hogy ezek a trónkövetelők ú jra  
meg újra  visszatérnek. Letaszított királyok ú jra  felkapaszkodnak szíved tró n 
jára. Valami félelmetes zűrzavar van a szívünk körül. Misszionáriusok sokat 
beszélnek arról, hogyan bánnak bálványisteneikkel a pogányok. Ha nem  tel
jesítik kérésüket, elveszítik kegyüket, letaszítják  őket trónjukról, még meg 
is verik őket, és keresnek maguknak m ás istent. Ü jat vásárolnak helyettük. 
Higgyétek el, nincs az az elvetemedett pogány, aki annyiszor váltogatná a 
maga istenét, m int mi a szívünk bálványát. Nincs az az utolsó rossz cseléd, 
aki gazdáját annyit cserélgetné, m int a mai ember azt, akinek szolgálni 
akar. Olyan csodálatos, szinte érthetetlen  dolog az, hogy a mai em ber, aki 
annyira szereti a rendet és úgy irtózik az otthontalanságtól, így tud élni, eb
ben a rettenetes lelki káoszban. Nincs egyensúlya a mai embernek? Azért 
nincs, m ert nincs rend a szívünkben. Ezért vagyunk nyugtalanok, ezért te
her az élet.

Krisztus parancsa rendet akar terem teni bennünk. Odaáll a trónkövetelők 
tábora elé, szava végigzúg rajtuk, m in t a kapitány szava a süllyedő hajón: 
Félre az ú tbó l! Először az Isten országa! Nem az a fontos, hol és hogyan töl
tőd a földi életedet, hanem az a fontos, hogy hol fogod tölteni az örökké
valóságodat. Mondd ezért Eszterrel: „Ha elveszek, hát vesszek el!” (Észt 
4,16), de megtalál az Ür. Félre az ú tbó l család kérdése! Nem az a fontos, hogy 
m it mond az anyám vagy az apám , a hitvestársam  vagy a családomban élő 
rokonom —, egy a fontos, hogy benne legyek abban a szent családban, melyre 
Jézus azt m ondotta: „Aki az Isten  akaratát cselekszi, az az én  fitestvérem 
és nőtestvérem  és az én anyám ” (Mk 3,35). Félre emberi vélemények! Nem 
az a fontos, hogy m it szól a világ. Egy a fontos: m it szól az Űr Jézus Krisztus. 
Első az Isten országa!

Te talán azt mondod, testvérem , hogy könnyű így beszélni annak a kenyér
kérdésről, akinek a kenyér kérdése el van rendezve. De nehéz annak, akinek 
üres a gyomra és kenyérért s ír  a gyermeke. Könnyű azt mondani: először 
az Isten országa, azután a csa lád ! — annak, kinek számára olyan légkört biz
tosít a családja, amelyikben Isten  igéje a vezérlő gondolat. De nehéz így be
szélni annak, akinek családi köre örökös harctér és küzdelem, m ert a hitves
társ vagy egy hozzátartozó állandóan harcol az ellen, hogy első legyen az Is-
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ten országa. És könnyű így beszélni, m ikor benn vagyunk a  templomban, 
vagy egy egyház népe között élünk, de nehéz akkor, mikor egy istentelen vi
lágban élünk, hol szidalom, gúny és keresztre feszítés a sorsa azoknak, akik 
így beszélnek: „Első az Isten országa!”

Testvérem, hadd mondjam meg neked azt, hogy az az Ür Jézus, aki ezt a 
kemény parancsot kiadta, elsősorban önm agára vonatkoztatta azt. Neki sem 
volt ez könnyű. Hisz nem  volt, hova fe jé t lehajthatta  volna, országút poros 
vándora volt. Nem volt kenyere, jótékony lelkek irgalmából élt. Családja fu r
csa szemekkel nézett rá  és missziói ú tján  végzett munkálkodására, azt be
szélte, hogy elment az esze, m agánkívül van. És mégis azt m ondotta: Első 
az Isten országa! B arátai egyszerű, gyám oltalan emberek voltak, ellenségei 
fenn ültek a hatalm i polcokon. Barátai gyávák, visszahúzódók, ellenségei erő
szakosak, szemtelenek. És mégsem gondol arra, hogy mit szólnak majd a fő
papok és írástudók, csak arra, hogy első az Isten országa.

És figyeljük meg, kiknek mondja m ásoknak ezt a parancsot! Azoknak, 
akiknék lelkét m egterhelte a m indennapi élet gondja, akiknek az a pana
szuk, hogy nincs kenyerük és rongyokban járnak. Látod, ez az ellentmon
dást, kivételt nem tűrő kemény parancs neked, nekem, nekünk szóló kemény 
parancs. Félre az útból minden más kérdéssel! Első az Isten országa!

* * *

„Először az Isten országa!” Akkor a többiek m ind m egadatnak nektek. Ez 
nemcsak kemény parancs igája, hanem világos, bölcs tanítás is.

A „többi m ind”, am iről itt szó van, a keresztény em ber életének kereteit 
biztosító földi javak. Ezekkel kapcsolatban nagy homály uralkodik a keresz
tény emberek gondolatában. Az a tévhit, hogy a kereszténység a földi élet 
boldogságának legjobb biztosítása. A legtöbb em ber úgy gondolkodik, hogy 
minél közelebb jön Istenhez, Isten is annál közelebb jön őhozzá, és ezáltal 
boldog és szerencsés lesz az élete. Jézus ezt így soha meg nem  ígérte. Ez a 
gondolat az üzleti szellem beszüremlése a keresztény életbe, a hasznossági 
gondolat a kereszténység mezején. Ne gondoljuk, hogy ez a tévh it csak azok 
lelkében van meg, akik messze vannak még az igazi kereszténységtől. Nem! 
Igen határozott le lteknél is találkozunk ezzel a gondolkodással. M ikor valami 
baj történik, vagy csalódás éri őket, az csalódás sok keresztény számára m a
gában az Istenben is. Én sem titkolom el, hogy sokszor kapom ra jta  maga
mat, hogy m ikor valam i kellemetlenség vagy csalódás ér, sérelemnek érzem 
azt az Isten részéről. Ez mind az üzleti szellemnek, a hasznossági gondolat
nak a beszüremlése a keresztény életbe.
adhatunk valam it az Istennek. Pedig semmit. Amink van, az őtőle van. Ne
künk csak egy szerzeményünk van: a bűnünk. Az nem Istentől van. De min
den másunk, az erőnk, időnk, pénzünk, a hitünk, az imádságunk, minden 
őtőle van. Óriásit téved az üzleti kereszténység, ha azt gondolja, hogy adhat 
valamit az Istennek.

A másik tévedése az üzleti kereszténységnek, hogy úgy néz a szeretetre, 
m int tőkebefektetésre. Így gondolkodik: „Hát jó, mi nem adhatunk semmit 
az Istennek, de mégis, m ikor eljárok a  tem plomba, m ikor adakozom az egy-

Ez az üzleti kereszténység súlyos tévedésen alapszik. Azt gondoljuk, hogy
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az Istenhez, és a közeledés szeretetet jelent. Hát jó, előtte semmit nem  ér 
az, am it nyújtok neki, hiszen csak visszaadom, ami az övé, de 5 lá tja  ezek 
mögött a szívem közeledését, a feléje k inyújto tt kezemet, és ez mégis csak 
ér valam it előtte és ezért jobban szeret engem.” Igaza van az embernek, mi
kor azt gondolja, hogy ezek a keresztény életform ák az Isten iránti szeretet 
megnyilatkozásai. Aki azonban azzal a gondolattal közeledik az Istenhez, 
hogy m egm utatott szeretetéért alkalom adtán számlát fog benyújtani Isten
nek, annál ez az életstílus nem szeretet, csak szeretetnek álcázott rú t  önzés. 
Isten nem  engedi meg, hogy számításból szeressük.

Van az üzleti kereszténységnek egy harm adik tévedése is. Azt gondolja, 
hogy nekünk jogunk van valamit várni Istentől. Ö, szegény nyom orult em
ber! Mi lenne ebből a világból, ha a jogrend alapján és nem a kegyelem 
alapján kormányozná az Isten! Ha velem, veled, ezzel a gyülekezettel, ezzel 
a bűnös nemzettel úgy bánna az Isten, am int azt megérdemelnénk! Akkor 
nem állana ez a szép templom, én nem  hirdethetném  nektek az igét, ellen
séges hadak bakancsai tipornák e drága m agyar föld ú jra  felszántott és új 
magot váró barázdáit. Botor, aki azt hiszi, hogy szabad a  magunk érdekében 
jogosnak vélt követelésekkel odaállni Isten elé.

Negyedik tévedése ennek a gondolkodásmódnak az, hogy Isten legnagyobb 
áldása a földi élet boldogsága. A Biblia világosan megmondja: „Akit szeret 
az Ür, megdorgálja, s megostoroz pedig mindent, akit fiává fogad” (Zsid 
12,6). Beszél az Írás olyanokról, akiknek áldásává le tt a nagy keserűség. És 
példákat hoz fel arra, hogy nincs nagydbb büntetése Istennek annál, m intha 
hiányzik a nyomorúság valakinek az életéből, m ikor engedi Isten, hogy min
den sikerüljön neki, arannyá váljék, amihez hozzányúl, menjen előre dicső
ségről dicsőségre —, és azután Isten nélkül pusztuljon el a kárhozatban. 
Gondolj vissza életedre. Mikor já rtá l legtöbbet templomba, m ikor keres
ted legjobban az Istent, m ikor öntözted könnyeiddel az énekeskönyvedet, 
m ikor olvastad légszomjasabban a Bibliát, m ikor imádkoztál legtöbbet? Ugye 
akkor, am ikor beborult fölötted az ég, am ikor sötétben voltál, am ikor tapo
gató két 'kezed mint sötétben járó gyermek keze kereste a szilárd édesapai 
kezet, amelybe bele lehet kapaszkodni!

Mindez azonban természetesen nem jelenti azt, hogy Isten nem akar az 
övéi földi életéről gondoskodni. A kar ő, csak üzletet nem  enged belőle csi
nálni. „Keressétek először Istennek o rszágát. . . ,  és ezek mind m egadatnak 
néktek.” Aki az Isten országát keresi először és nem  törődik azzal, hogy mi 
lesz ennek a következménye: nagyobb karéj kenyér vagy nyomorúság, dicső
ség-e vagy gyalázat —, csak először Isten országa legyen az övé, az az Isten 
országával együtt megkapja mindazt, am ire szüksége van földi életében. Te
hát ami szükséges, azt megkapja. A m it nem  kap meg, arra  nincs szüksége. 
Ellenben aki utolsósorban keresi Istennek országát, az elveszíti azt is, ami 
szükséges neki, és Isten országát sem éri el. I tt a m agyarázata annak az afo
rizmának, hogy aki meg akarja  ta rtan i az ő életét, elveszti azt, aki pedig 
elveszti, m egtalálja azt.

* * *

Először az Isten országa!
Ez a m ondat nem csak kemény parancs, nem csak bölcs tanítás de csodá

latos vigasztalás is.
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Vigasztalás földi életünk szempontjából. Akinek ez a jelszava, az m indent 
Isten szempontjából néz, és így sok minden, ami különben fájna és keserű
séget okozna neki, örömmel tölti el, m ert m eglátja, hogy Isten országához 
vitte közelebb.

Finnországban egy parasztem ber kihallgatta két kis leányka beszélgetését. 
A fák között végigsuhogó őszi szélben, a pergő falevelek között ott állott 
ez a két kis finn iskolásleány. Beszélgettek, m int két kis öreg, nagy kérdé
sekről. 'Azt m ondja az egyik: Látod, úgy lehull m inden szépség a fákról, 
olyan rövid m inden gyönyörűség, m int a tavasz, meg a n y ár minálunk. Min
den porba hull. A kkor megszólalt a másik: De nézd, ősszel mindig nagyobb 
lesz az ég. Tavasszal meg nyáron, m ikor zöld pom pájukban állanak a fák, 
olyan keveset lá tunk  az égből, ősszel, m ikor hu llan i kezdenek a falevelek, 
nagyobb lesz felettünk az ég. — Ki tudja, hol hallo tt erről ez a két kis finn 
leány. Akárhol hallotta, jól tette, hogy m egtanulta. Nagy igazság ez. Igen, 
hulljatok levelek! Vetkőztess le, Isten, mindenből bennünket, csak legyen na
gyobb felettünk az ég!

Mikor a finnekkel az ő szép országukról beszélünk, azt m ondják: Szép, na
gyon szép a mi országunk, de van valami Magyarországon, ami itt nincs. Mi
kor o tt megállunk a nagy Alföldön, olyan hatalm as, nagy felettünk az ég.

Az az ember, akinek első az Isten országa, m indent abból a szempontból 
néz, hogy forró, homokos, lom btalan földön is m it m u tat az ég.

De vígasztalás ez a  m ondat az örök életünk szempontjából is. „Keressétek 
először Istennek országát!” Ez azt is jelenti, hogy Isten országa megvan va
lahol. Nem úgy kell valakinek megépíteni, megvan, készen van, csak meg 
kell keresni. Ha Jézus azt mondja, hogy keressétek, akkor meg is lehet ta 
lálni. Ti, akik keresitek, de nem találjátok, kik lelketek összevisszaságában 
nem  találjátok meg az egyensúlyotokat, nektek azt üzeni az Ür: Keressétek 
először Isten országát és megtaláljátok. M ert a m egtalálás nem ember műve, 
hanem Isten műve. Akik egész szívükből keresik, azok m egtalálják. Csodá
latos, áldott vigasztalás!

Először az Isten országa! Minden m ás félre az útból! M inden más senki és 
semmi és utolsó! Először az Isten országa! Ámen.

1935. szeptember 29.



KOVÁCS GÉZA

D. Túróczy Zoltán (1893- 1971)
I. rész

Ne feledkezzetek meg vezetőitek
ről, akik Isten igéjét hirdették  
nektek. F igyeljetek életük végére, 
és kövessétek hitüket. (Zsid 3,7.)

Született Arnöton 1893. október 23-án. Édesapja Túróczy Pál am óti lelkész 
és esperes, édesanyja Czékus Erzsébet. Anyai nagyapja Czékus István rozs- 
nyói lelkész és a  Tiszai Evangélikus Egyházkerület püspöke, nagyanyja Bau- 
hofer Vilma. Iskoláit Arnóton, Ózdon és a rozsnyói evangélikus gimnázium
ban, a teológiát pedig Pozsonyban végezte. 1915. október 15-én szentelték 
lelkésszé. Komáromban és Ózdon volt segédlelkész, gyülekezeti lelkész A rnó
ton, Ózdon és Győrött. 1939-ben nyíregyházi lelkész és még ebben az évben 
m egválasztották a Tiszai Evangélikus Egyházkerület püspökének. 1948-ban 
újra győri lelkész és a Dunántúli Evangélikus Egyházkerület püspöke.

1945. június 25-én a nyíregyházi népbíróság háborús bűn tett m iatt 10 évi 
fegyházbüntetésre ítélte m int főbüntetésre, politikai jogainak 10 évre szóló 
felfüggesztésére, végül állásvesztésre, m int m ellékbüntetésre. Fellebbezésre a 
Népbíróságok Országos Tanácsa elrendelte a bizonyítás kiegészítését, és ki
lenc hónapi szabadságvesztés után szabadlábra helyezte. A köztársasági el
nök 1948. m ájus 28-án legfelső elhatározásával kegyelmi úton az eljárást 
megszüntette.

1952-ben az Állami Egyházügyi H ivatal Túróczy Zoltán püspököt megbíz
hatatlannak, a  demokráciára nézve m űködését károsnak ítélte, és lemondásra 
kényszerítette, tartózkodási helyét kijelölte azzal, hogy lelkészi állását nem 
foglalhatja el. A kényszer hatására püspöki állásáról lemondott, hogy a 
püspöki állás betölthető legyen, és egyházunk zavartalanul végezhesse szol
gálatát. A győri gyülekezetnek is elküldte lemondó levelét. A gyülekezet el
nöksége bejelentette a képviselő-testületnek, határozatot nem hoztak, és le
mondását nem  vették tudomásul.

Az Egyházegyetem tanácsa 1956. decem ber 11-én ta rto tt ülésén m egállapí
totta, hogy lemondása kényszer hatására történt, és érvénytelennek nyilvá
n íto tta azt, egyúttal m entesítette őt m inden hátrányos jogi következmény 
alól. Vető Lajos a lelkészi k a r követelésére állásáról lemondott. Túróczy Zol
tán újraválasztáshoz ragaszkodott, az Északi Evangélikus Egyházkerület ú j
ból püspökké választotta, és 1957. február 6-án püspöki hivatalába beiktatta. 
Alig egyéves püspöki szolgálata után másodízben is félreállították. Egy újon
nan hozott törvényerejű rendelet értelm ében az Elnöki Tanács Vető Lajos le
mondását és Túróczy Zoltán újraválasztását nem  ism erte el. ö  ugyan ezt az 
állam részéről történt durva beavatkozásnak tekintette egyházunk önkor
mányzatába, és m agát továbbra is az Északi Evangélikus Egyházkerületnek
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D. Túróczy Zoltán püspök

az állam által előzetesen jóváhagyott, egyházunk törvényei szerint szabadon 
megválasztott püspökének tekintette. Jogfenntartással hagyta el püspöki hi
vatalát.

Száműzetése csendes idejében sem volt tétlen. S ikerült kiharcolni, hogy ha
vonta egyszer igét hirdethessen felváltva a győri gyülekezet két templomá
ban. Szívesen vállalt kisegítő szolgálatot a fíliákban, szeretetházi bibliaóra 
tartását és gyülekezeti rendezvényeken egyháztörténeti előadást. Minden va
sárnapra igehirdetésre készült, a soros perikopák alapján (1952—1956). Évfor
duló nap tárt készített az esztendő minden napjára, óriási kutatóm unkával. 
Teológiai szakkönyveit elhelyezte a gyülekezet könyvtárában, és megkezdte 
a könyvtár kartoték-rendszerű feldolgozását.

Mint egész életében, szigorúan m egtartotta napirendjét. Korán kelt. Elvé
gezte a házim unkát, takarítást, fűtést, virágait gondozta (gyönyörű amarilis 
gyűjteménye volt). Rendbe tette magát, m egtarto tta csendes óráját, elin
tézte napi postáját. A többi idejét a gyülekezet értékes könyvtárának rende
zésére fordította, és mindig mindenki számára volt ideje.

Rendszeresen részt vett a gyülekezet életében. Szívesen vette a gyülekezet 
életéről való tájékoztatást. Távol tarto tta  m agát attól, hogy a gyülekezet éle
tébe beavatkozzék. Fájdalm asan érintette, hogy elm aradtak egykori m unka
társai, akik vele együtt m unkálkodtak az ébredés szolgálatában. Szűk ba
rá ti körével évenként kirándult a Bakonyba, egy-egy, néha két napra, csend
ben m egtárgyalták és imádságban hordozták egyházuk ügyét.

Még a háború előtt a finn—m agyar kapcsolatok kiépítésében kifejtett mun
kája elism eréséért kapta a Finn Féhér Rózsa Lovagrend arany kitüntetést,
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1963-ban pedig a helsinki teológiai fakultás doktorrá avatta. Az ünnepségen 
nem vehetett részt, nem  kapott kiutazási engedélyt. 1968-ban egy M agyar- 
országon já rt küldöttség kereste fel, és adta át a díszdoktori kalapot.

Utolsó éveiben ereje fokozatosan gyengült. Két heti kórházi kezelés után 
otthonában, 1971. novem ber 22-én 79 éves korában, szeretteitől körülvéve, 
„mennyei Gazdája h ívására” hazatért. Temetése Luther-kabátos lelkészek se
rege és népes gyülekezet részvételével november 26-án volt a győri közte
metőben.

A  gyülekezeti lelkész

Életének súlypontja még püspökségében is a lelkészi szolgálat volt. „Lelkész 
akartam  lenni” — m ondotta, m ikor élethivatására készült, és „lelkész aka
rok lenni” — m ondotta 1948-ban győri püspöki beiktatási beszédében. Gyü
lekezeti lelkészi szolgálatának virágkora győri idejére esik. Jól előkészített 
talajon állhatott szolgálatba. „Ebben a gyülekezetben olyan m unkatem pót ta
láltam, mely évtizeddel mérföldcsizmában előtte já r t  gyülekezeteinknek. 
Meggyőződtem arról is, hogy ez nem  Potemkin-fal, hanem  valóságos érték, 
drága kincs.”

Elődje és egy évig m unkatársa, Pálm ai Lajos vágya az volt, hogy a gyüle
kezetben Isten igéje hirdettessék, a h it növekedjék, erkölcsi életében gyara
podjon; ezt a célját Isten kegyelmével elérhette, a  h it életereje árad t bele 
a gyülekezet életébe. Ez volt Túróczy Zoltán szívé-vágya is. Elhivatása, kül
detése tudatában, a Szentléleknek a szolgálathoz szükséges minden ajándé
kával és erejével felruházva boldogan állt m unkába, méltó folytatója és to
vábbépítője lett a lerakott alapokon.

Az 1938. évi utolsó győri lelkészi jelentése alap ján  betekintést kaphatunk 
lelkészi szolgálatába. M indenekelőtt és m indenekfelett fontos volt számára az 
igehirdetés. Ebben az évben elérte az igehirdetések száma az ezret. A jó lel
készi m unkatársi közösség mellett o tt láthatjuk  a gyülekezet szószékén ven- 
dég-igehirdetők egész seregét, közöttük püspököket, teológiai fakultásunk ta
nárait, esperest, misszionárius jelöltet, városi és falusi lelkészeket, teológiai 
hallgatót, ifjúsági lelkészt, finn teológust és lelkészt, erdélyi bibliaiskolai je
löltet és nem utolsósorban az indiai Nelson Ghristanandát.

Nagy jelentőséget kapott az egyháztársadalmi m unka. A gyülekezet terü
letén, a fíliákat is beleszámítva a vallásos estek száma 33. Ezeknek a célja, 
hogy az istentiszteleti élettől elidegenedett gyülekezeti tagoknak lehetővé 
tegye a gyülekezeti közösségbe való bekapcsolódást, a hűségeseknek, hogy a 
hitben és erkölcsi életben, az egyházhoz való hűségben, szellemi és kulturális 
életben erősödjenek. Témák: finn misszionárius szolgálata Afrikában, a h a r
coló és diadalmas egyház, a reformáció megőrzött és elvesztegetett értékei, a 
legerősebb fegyver (az ige), a sajtó, a népfőiskola, az euc'harisztia és a tör
ténelmi évforduló alkalm ával Szent István . . .

Az igehirdetés szeretetszolgálat is. önm agában azonban ez nem elég. Szük
ség van a szolgáló szeretetre egyéneknek vagy intézményekben. Ezt a célt 
szolgálta a Belmissziói Egyesület szervezett és pártoló tagokkal. Évenként 
komoly összeget fordíto tt szeretetm unkára. 130 családot segített a téli hóna
pokban term észetbeni adományokkal, tanév alatt naponként 110 ebédet adott
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térítésmentesen, karácsonykor kiosztott 126 p ár cipőt, 45 fiú ruhát és 31 leány
ruhát. Példaadó a gyülekezet határain  tú l is.

Nagyobb hatósugarú m unkát végez a Diakonissza Anyaház. Ebben az év
ben megnövekedett a diakonisszák száma. A felvidék visszatérésével a po
zsonyi Diakonissza Anyaház nővéreket adott á t a győri intézetnek. Első íz
ben diakonissza-vizsgát tesznek a jelöltek. Orvos képzi őket a betegápoló 
szolgálatra. Az intézetnek leányinternátusa van, és növendékei ebben az év
ben szintén sokasodtak. Gyülekezetek kértek diakonisszákat, tovább növe
kedett a napközi otthonok száma, nővérek tanítanak iskolában, missziói m un
kát végeznek főleg az ifjúsági m unkában és a gyülekezeti evangélizációkon. 
A győri gyülekezetben sínylődő, magányos, gondozásra szoruló öregeket is- 
tápolnak, városi szociális m unkát végeznek.

A nővéreknek pihenésre csendet és nyugalm at biztosító otthonra van szük
ség. Sürget az anyaház megépítése. 1940-ben felépül a Diakonissza Anyaház.

Jelentős esemény volt a Diakonissza Anyaház életében a börcsi filiában épült 
Pálmai Lajos Árvaház. 16 árva gyermek kapott benne otthont két nővér gon
dozásával. Megoldódott ezzel a törpeiskola gondja is, megkapta a nyilvános- 
sági jogot. Ezentúl nem kellett a VI. osztályos gyermekeknek Győrben is
kolába járni, hogy bizonyítványt kaphassanak.

Nagy ütem ben épül tovább a m ár eddig is nagy jelentőségű népiskola. 
1928-ban VII. és VIII. osztállyal bővül az iskola, Magyarországon az elsők kö
zött. Szükségessé vált a hely bővítése. 1929—30-ban megépül a tágas, kor
szerű, szép, új iskola a régi iskola helyén. Kiváló tanítókkal és az iskolai ok
tatás magas színvonala következtében nő a tanulók száma, elérte a  m axim u
m ot: 599. A tanulók 11%-a más vallású, pedig mindegyik egyháznak meg
vannak a m aga iskolái. 40 tanuló vidékről já r  a jóhírű iskolába. A Belmisz- 
sziói Egyesület 17 vidéki tanulót tám ogat segéllyel. A hitoktatást a tanítók 
végzik. A tanítást reggel áh ítatta l kezdik. Az elemi iskolás gyermekek lelki 
gondozása folyik a vasárnapi iskolában, a missziói gyermekszövetségben és 
természetesen a vasárnapi istentiszteleten.

A középfokú és más iskolákba járó  tanulókat két vallástanító lelkész ta 
nítja, 225 fiú t és 271 leányt. Diákszövetség működik fiú- és leánytagozattal. 
K önyvtáruk van, ünnepélyeket rendeznek a gyülekezetben egyházi és nem
zeti ünnepeken, m unkagyűléseket tartanak. M unkára fel! címmel ifjúsági hír
adót adnak ki évente ötször, iratterjesztóst végeznek, bibliaórákat tartanak  
öntevékenyen, m aguk választotta vezetőik vannak, természetesen a vallásta
nító lelkészeik felügyeletével.

Az iskola kölcsön-tankönyvtárában 768 darab könyv van, 200 szegény ta 
nuló között osztották szét.

Az iskolás ifjúságon kívüli ifjúság az Ifjúsági Egyesületben tömörül. Az 
iskolában működik a 459. sz. Győry Vilmos cserkészcsapat 118 taggal, és a 
85. sz. Nádasdy Tamásné Kanizsai Orsolya leány cserkészcsapat 70 taggal.

Magas színvonalú az egyházi ének- és zenekultúra. Karnagya (Fodor Kál
mán), lélektől ihletett, művészi színvonalon szólaltatja meg az öregtemplom 
orgonáján Bach halhatatlan m űveit istentiszteleteken, hangversenyeken. Ki
váló zenepedagógus. Gyermekek nem csak az egyházi éneket tanulják meg 
az iskolában. Célja, hogy az iskolában lerakja az ének és zene alapjait, és 
általános tájékozottságra nevelje a  gyerm ekeket az ének és zene alapvető 
kérdéseiben. Eredménye a gyermekkórus feledhetetlen év végi vizsgabemu
tatói és a városban eseményszámba menő hangversenyei. Istentiszteleteket,
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ünnepélyeket a vegyes k a r te tte  gazdaggá, egyházi ének- és zenei kincsünk 
magas színvonalú megszólaltatásával.

Meg kell emlékeznünk a gyülekezet életének jeles eseményeiről. Túróczy 
Zoltánt Isten nagy szervezőképességgel áldotta meg. 1928-ban a Pálmai La
jos nyugalomba vonulásával m egüresedett lelkészi állásba megválasztja a 
gyülekezet Kapi Bélát, a D unántúli Egyházkerület püspökét, és egyúttal 
Győrt állandó püspöki székhellyé teszi. 1929-ben a speyeri birodalmi gyűlés 
évfordulóján felépül a 18Ó lelkes gyülekezet temploma, a „Protestáció templo
m a” öttevényen. 1929—30-ban megépül az új fiúiskola.

1931-ben a Harangszó kiadóhivatalát Szombathelyről Győrbe hozzák, és 
felkérik a lap főszerkesztőjének. Egy év m úlva társul melléje m int felelős 
szerkesztő Szabó József. M indketten a sajtó lelkes emberei, és a lapot rövid 
idő a la tt evangélikus egyházunk országosan kedvelt lapjává fejlesztik. Igen 
fontosnak tarto tta  a lap missziói jellegét: nem üzlet, hanem szolgálat. Hang
súlyozza a  lap jelentőségét az egyház m egújulásában, az ébredésben és en
nek eredményeképpen az evangélikus öntudatra nevelésben, a  lutheri ke
gyesség kiépítésében, az egyház irán ti felelősség tudatának és népünk értelm i 
színvonalának növelésében. Különösen jelentős a lap szórvány-szolgálata. He
tenként 600 példányban küldik szegény sorsú, szórványban lakó evangéliku
soknak, akik a lap árát nem tudják megfizetni. 1935-ben megünneplik a  lap 
25 éves jubileumát. Erre az alkalom ra Erős vár a mi Istenünk címen füzetet 
adnak ki, melyben ism ertetik egyházunk sajtószolgálatát.

1934-ben megépül a Gusztáv Adolf Otthon, idős, magányos nők számára. 
1935-ben renoválja a gyülekezet az öregtemplomot. A templom 150 éves ju 
bileumát ünnepli a gyülekezet. Jubileum i hónapot rendeznek. Kezdődik ok
tóber 27-én, bibliavasárnapon, folytatódik reformáció hetével november 2-ig, 
reformációi előadás-sorozattal. A novemberi vasárnapokon vallásos esték ke
retében járják  végig a győri templomok történetét és ádvent első vasárnap
ján, december 1-jén ta rtják  a jubileum i istentiszteletet. Az évfordulót em 
léktáblával jelölik meg. A jubileumi hónapról és az istentiszteletről a gyüle
kezet gazdag tartalm ú füzetet adott ki Túróczy Zoltán szerkesztésével.

Két jelentős eseménye van az 1937. évnek. Az egyik a Pálm ai Lajos Á rva
ház megépítése Börcsön, a másik a finnugor lelkészgyűlés Budapesten. Ven
déglátó a magyar evangélikus egyház, vendégeink a finn és az észt egyház 
küldöttsége m ájus 22-től június 6-ig. Két nap Budapesten konferenciát ta r
tottak. Témája a három  egyház történetének, alkotm ányának és istentiszte
letének jellegzetes vonásai. A megnyitó istentisztelet liturgiája magyar, az 
igehirdetés finn és a záró istentisztelet észt nyelven történt. A vendégek m eg
látogattak Budapesten három, vidéken országszerte 14 gyülekezetei. Szolgál
ták istentiszteleteken, vallásos ünnepélyeken. Előadást ta rto ttak  a hittudo
mányi karon, Sopronban. M egtekintették az aggteleki cseppkőbarlangot, az 
ózdi vas- és acélgyárat, a szénbányát, Debrecenben az alföldi pusztát, Bá
bolnán a híres bábolnai ménest. Egy nap egy gyülekezet. Hihetetlen pontos
sággal előkészítve útjuk, szolgálatuk m inden gyülekezetben, és zökkenőmen
tesen lebonyolítva a vendégek nagy elism erésére és csodálatára.
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Az igehirdető
Szívügye az igehirdetés. Nagyhatású igehirdető. Tömegek tódultak igehirde
tésére. Hatása alól senki nem vonhatta ki m agát. Egyiknek m egnyílt a  szíve 
az ige befogadására, a másiknak m egkem ényedett a  szíve.

Kicsoda a lelkész? Tanú, akinek szolgálatával akarja Isten igazolni, hogy 
a váltság m egtörtént, valóság. Mint tanú nem  önmagát, és éppen nem kü
lönös istenélményét akarja közölni, hanem m agán keresztül Isten  kijelentett 
titkát. Isten azt akarja, hogy a lelkész Isten em bere legyen és ez 'kisugároz
zák egész lényéből. A prédikáció nem más, m inthogy Krisztus elkötelezett 
szolgája és dicsőségének tanúja azt mondja, am it Krisztusnál látott és tőle 
hallott. „Az igehirdetés tehát teológiai és nem  etikai, Isten beszéde és nem 
moralizálás.”

Az igehirdető egyben követ is. R ajta  keresztül Isten üzenetének kell eljutni 
az emberekhez. Csak egy lépés választja el attól, hogy m int Isten  kijelentője 
lépjen a hallgató elé. Isten igéjének hirdetése Isten szava. Isten megalázza 
m agát és beleöltözik az emberi beszédbe, m int a testté lett ige Jézus Krisz
tusba.

Az igehirdetés célja, hogy ezen a világon az emberekben kiábrázolódjék a 
Krisztus. „Krisztusok legyenek, olyan viszonyban Istennel, m in t Jézus Krisz
tus.” Isten azt akarja, hogy az igehirdető személyes szolgálatával végezze ezt 
el. Az igehirdetés legyen személyes, és szóljon a hallgatóhoz. Az igehirdető 
lelkipásztori szolgálat, térítő és építő m unka az egyes embereken. Ha a lelki- 
pásztor személyesen nem  tud m egtérni, nem tu d  másokat sem megtéríteni. 
Csak így lehet alkalmas eszköze Isten Szentlelkének. Tévedés ne essék! Meg
térni nem lőhet a keresztáldozat nélkül. Aki azt hiszi, hogy rá lehet beszélni 
valakit arra, hogy a jó t cselekedje, vagy elég a  jó t tudni, az téved! Ezen az 
úton nem  lehet az Isten és az em ber között megszakadt kapcsolatot helyre
állítani. Márpedig a megtérés az Istentől elszakadt ember visszatérése Isten
hez. Nem lehet az em bereket „krisztusokká” nevelni.

Krisztus kiábrázolása az em berben az újjászületés. Az újjászületés Isten 
teremtő aktusa. Hogy „krisztusok” születhessenek a világra, hirdetni kell az 
igét, hogy a Szentlélek elvégezhesse fogantató m unkáját. Hogyan történik 
ez — megfoghatatlan titok, hol és m ikor? Az igehirdető ezt nem  tudhatja. 
Mégis ra jta  múlik, m ert ha nem h irdeti az igét, megakadályozza a Szentlélek 
m unkáját, ezért nagy az igehirdető felelőssége. A Szentlélek m unkáját ki 
nem kényszerítheti. Ez a Szentlélek kizárólagos dolga. Személyesen kell h ir
detni az igét, de hogy ebből lesz-e megtérés, újjászületés, nem az igehirdető 
ügye.

„Mit tehet a lelkipásztor? Hallgat az Isten üzenetére, tovább adja, imád
kozik azokért, akiknek hirdeti. Nem segédeszközökre van szükség, hanem 
hitre.”

A z  egyház megújulása, az ébredés

Túróczy Zoltán az egyház megújulásának, az ébredésnek lelkes apostola. Folyt 
m ár megújulás, ébredés az egyesületekben. Ez az angolszász-jellegű ébredés 
azonban nem elégítette ki azokat, akik érezték, hogy a „magyar Sión ébre
déséért, az egész egyház m egújulásáért tenni kell valam it”. 1931-ben meg
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alakult a Testvéri Szolgálat B aráti Munkaközössége. Célja, „hogy azok, akik 
Isten igéjében kijelentett és a golgotái keresztben m egragadott evangéliom 
alapján állnak, lépjenek munkaközösségre egész egyházunk lelki ébredésé
nek szolgálatára”, ö  is ott van a mozgalom alapítói és szervezői között, testi
lelki jóbarátjával, Gáncs A ladárral együtt. A szolgálatban mögöttük levő ta 
pasztalatokra hivatkozva, éberségre és őrálló szolgálatra intenek. Az esetleg 
bekövetkező krízist csak az olyan gyülekezetek élhetik túl diadalmasan, m e
lyeknek személyesen hívő tagjai vannak, m elyek élő h itű  és pásztorolt gyü
lekezetek. Prófétai előrelátás! Hol vannak 1931-ben még az igazán kritikus 
idők?

Túróczy Zoltán egész életében az egyház m egújulásának, az ébredésnek az 
elkötelezettje. Számára Isten minden szava, igéje, ak a ra ta  parancs, ö v é  az 
engedelmesség. Az ébredés szolgálata is parancs, küldés, misszió és engedel
messég. Nem beszél karizm atikus adottságról, egyszerűen parancsról, küldés
ről és engedelmességről. Ilyen értelem ben sürgeti, hívja, küldi lelkésztestvé- 
reit és a világiakat: álljanak az ébredés szolgálatába. Lutherre hivatkozva 
azonban int mindenkit, semmit sem szabad vállalni Isten igéje, parancsa nél
kül. Az ébredés szolgálatát sem. Aki nem  engedelmeskedik a parancsnak, 
Isten igéjének, beleesik az érdektelenség bűnébe: „nem tartozik rám .” Aki 
pedig Isten igéje, parancsa nélkül akarja  végezni, beleesik a „túlbuzgóság 
bűnébe” : m indent maga akar csinálni. Valójában semmit érő m unkát végez, 
m indent elnagyol, m unkája üzem, melyben nincs benne a Szetlélek m unkája. 
Isten akaratát viszont az é rti meg, aki állandó közösségben él Istennel. Azok
nak pedig, akik húzódoznak, am ikor Isten küld, nem azért, m ert kellem etlen 
a szolgálat, hanem  inkább azért, m ert nem  tartják  m agukat alkalm asnak a 
szolgálatra —, határozottan hirdeti: „akit Isten küld, azt alkalmassá teszi a 
szolgálatra.”

Az ébresztő igehirdető hírnök, akik kö tö tt szöveggel, paranccsal, üzenet
tel dolgozik. Nem mindig könnyű m egtalálni, mit üzen a Lélek. Im ádságban 
kell kitusakodni. Amit hirdet, az vallástétel, bizonyságtétel, nem tudom ány. 
Az ébresztő igehirdető nem tudós, nem költő, nem szónok vagy filozófus, h a 
nem prédikátor. Nem a tanulm ány teszi alkalmassá az igehirdetőt az ébresz
tésre, hanem  Isten iskolája, nem  a kim űvelt emberfő, hanem a hívő lélek. 
Ez azonban nem jelenti azt: nem fontos, hogy kellő fundam entum a legyen. 
Teológusnak vallja magát, a  Biblia teológusának: „Ne értsen senki félre! 
Ä lelkész nem tanulhat elég teológiát. M indig gyanakodva nézek a rra  a gya
korló lelkészre, akinek nem  kell a teológiai tudomány. Milyen sáfára Isten 
titkainak az, aki nem szeret töprengeni Isten titkain? Csak azt ne felejtsük 
el, hogy semmiféle tudomány nem pótolja a h itet.” Nem kell a lelkésznek, 
az ébresztő igehirdetőnek magáról beszélni. Amit azonban mond, és ahogyan 
mondja, abban érződjék, hogy a szívén szűrte át, m ert az ad a m unkájának 
személyes erőt, hogy am it mond, szám ára megélt valóság. A gyülekezetnek 
csodálatos érzéke van ahhoz, hogy megérezze, m ennyire áll az em ber az ige
hirdetés mögött.

Kinek van szüksége megújulásra, ébredésre?
Isten m inden embert üdvözíteni akar. Üdvözítő terve személyre szóló, de 

univerzális, egyetemes, m inden em bernek szól. Mégis az ébresztés feladata 
elsősorban az egyház ébredése és megújulása. Embereké, akik a gyülekezet 
közösségében az igehirdető lelkipásztor gondozására vannak bízva. Isten az 
elveszettekhez 'küld. Elveszetteken azokat érti, akik nincsenek tudatában  el
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veszett és elkárhozott voltuknak, m int bűnös em berek nem  érzik szükségét 
a bűnből való megszabadulás egyetlen lehetőségének, a váltságnak, és h íján  
vannak a személyes hitnek.

Isten menteni ak arja  a  bűnös embert, azonban elválasztja a bűnt és az 
em bert egymástól. A bűn m iatt haragszik és megítéli. A bűnös embert azon
ban m enteni akarja. A bűn nem  por, ami letörölhető, kioperálható daganat, 
és nem környezethatás, hanem  természete az embernék. Ha kívülről tapadna 
rá, megszabadítható volna saját, vagy emberi erővel. Mivel azonban belülről 
való, természete az em bernek vagy állapota, szabadítóra van szüksége. A sza
badulás egyetlen lehetősége a váltság.

Isten engedi az em bert olyan próbálkozásokra, mellyel m aga szeretné k i
emelni a mocsárból. Hadd tanulja meg az ember, m ilyen tehetetlen m ind
addig, míg kétségbeesetten m aga mondja ki maga felett az ítéletet: Ó én nyo
m orult ember, ki szabadít ki e halál testéből! Vétkeztem. Bűnös vagyok. 
Atyám  irgalmazz!

Az ébresztő igehirdetés egyszerre törvény és evangéliom. A törvény Isten 
haragjának és ítéletének hirdetése az Isten szerint való megszomorodásra bű
nös voltunk m iatt. Az evangéliom a megváltó kegyelem hirdetése. E rre a  
h itre  azonban el kell jutni, m elyet az ige hirdetésével ébreszt Isten Szentlelke 
ott és akkor, am ikor akarja. A h it útján járó em ber, a kegyelmes Istent ke
reső ember szükségképpen beleütközik a keresztbe. A kegyelemre szoruló 
bűnös ember csak a keresztben találkozhatik Istennel. A kereszt m utatja az 
em ber bűnének súlyos voltát és az Isten könyörülő, megbocsátó szeretetét, 
a  kegyelmet.

A váltság áll tehát az ébresztő igehirdetés középpontjában. A váltság he
lyettes elégtétel. Jézus kereszthalálával m agára veszi 'bűneinket. Keresztha
lála engesztelő áldozat Istennek érettünk. Isten az áldozatot elfogadja és meg- 
engesztelődik, könyörülő és irgalm as szeretetével megbocsát a hozzátérő bű
nösnek Krisztusért. „A keresztáldozat nem jogi aktus, hanem  helyettes elég
tétel. Alapmozzanata a szeretet. Az atyai szeretet nem a m aga jogát keresi, 
hanem m enteni akar. Jézus helyettesítő áldozata a  bűnös világgal való azo
nosuláson — szerette övéit e világban, szerette őket m indvégig (Jn 13,1) —, 
és nem jogi form ulán alapszik. Elfogadásához h it kell, mely elfogadja ezt a 
nagy kegyelmi ajándékot, m int bűnei bocsánatát.”

Üdvbizonyosságunkat — hirdeti — nem élm ényekre építjük. Aki ezt cse
lekszik, mocsárra épít. Hanem a keresztáldozat objektív k ijelen tett tányéré és 
valóságára. „Lehet-e ennél többet tenni az ember megm entéséért, üdvössé
géért, örök életéért? — kérdezi. — Uram, a kereszten m inden elvégeztetett! 
Lehet-e nagyobb bűn, m int nem törődni ilyen nagy üdvösséggel? Bizony a 
mi Istenünk, bővelkedik a megbocsátásban. Nem azért, m ert ez a  mestersége, 
hanem azért, m ert ilyen a szíve.”

Az ébredés hatása szemmel láthatólag kiszélesedett, és áthato tta  az egész 
m agyar evangélikus egyházat. Konferenciákon, gyülekezeti evangélizációban 
végzett szolgálata igen sok gyülekezetünket érintette. Az ébredés egész egy
házunk ügyévé lett. Kirajzolódott az új típusú, a  felébredt és ébresztő ige
hirdető lelkipásztor arca.

(Befejezés a következő számban)



FABINY TAMÁS

Űj kezdetek a feltámadás fájdalmai

A m in t lassan felült, balválla-tájt 
egy teljes élet m inden izma fájt. 
Halála úgy letépve, m int a géz.
M ert feltámadni éppolyan nehéz.

(Nemes Nagy Ágnes: Lázár)

Néhány évvel ezelőtt, a rendszerváltozás hajnalán unos untalan hallottuk- 
használtuk az „az elmúlt negyven év” szófordulatot. Az egyházak helyzeté
nek érzékeltetésére különösen is alkalm asnak tű n t egy olyan metafora, amely 
párhuzam ba állította az elnyom atás és korlátok közé szorítottság időszakát 
a zsidók negyvenéves pusztai vándorlásával. Csábító hasonlat volt ez, hiszen 
lehete tt beszélni szolgaságról, csapásokról, m ajd  főként arról, hogy Isten né
pének át kellett kelnie a Vörös-tengeren. Ki lehetett térni a  sokféle bálvány
imádásra, hűtlenségre, végül rá lehetett m utatn i egy új nemzedékre. Igenám, 
de sem Mózest, sem Áront nem  láttunk m agunk előtt, még csak egy új nem 
zedékhez tartozó Józsuét sem — K ánaánról m ár nem is beszélve.

Ha m ár feltétlenül bibliai m etaforát keresünk, akkor egy néhány száz évvel 
későbbi eseménysor alkalmasabbnak látszik az egyházak jelen állapotának be
m utatására: ez pedig a zsidóság babiloni fogságának vége. A Krisztus előtti
6. században oly mértékben változtak a korábbi nagyhatalmak által örökre 
bebetonozottnak h itt politikai és társadalm i körülmények, hogy a néhány év
tizeddel korábban, Nabukodonozor idejében deportált zsidó lakosság hazatér
hetett otthonába. Két ponton legalábbis adódik a párhuzam. Egyfelől nem  a 
választott nép vívta ki hősies módon szabadságát, m indenre elszánt prófétái
val és az utolsó lehelletükig h ithű  tagjaival, hanem egyszerűen m egváltozott 
„a világpolitikai konstelláció”, „a nagyhatalm ak szerkezete”, „a történelm i 
realitás”. Azt természetesen nem tagadhatjuk, hogy a történelem Ura re jte tt, 
nagyon is világi módon is képes kormányozni népe sorsát, s némi jó indulat
tal még azt is feltételezhetjük, hogy a zsidók többségének hitvallásos m aga
tartása, ha parányi m értékben is, hozzájárult egy nagyhatalom bukásához és 
a  csatlós népek körében végbemenő rendszerváltáshoz. Gondoljunk csak 
azokra az elszánt muzsikusokra, akik inkább a fűzfákra akasztották h árfá i
kat, de nem  voltak hajlandók gúnyt űzni szent énekeikből Babilon vizeinél 
(137. zsoltár), vagy vegyük figyelembe a későbbi héber legendákban szereplő, 
oroszlánveremben és tüzes kemencében is hitvallóként helytálló hősök sze
repét (Dániel könyve).

A másik párhuzam, amely e régi tö rténeti helyzet és a  magyarországi rend
szerváltozás között m utatkozik: a végre hazatért zsidók nem rendezett or
szágot, békés alkotásra alkalmas körülm ényeket találtak, hanem romokat, 
m indenütt csak romokat. Ezsdrás és Nehemiás újjászervező szolgálata a  tör
melékek elhordásával és a templom újjáépítésével kezdődött. A 89—90-es 
politikai változások a hazai egyházakat is ilyen helyzetben találták: romok
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heverték mindenhol, hosszú, fárasztó építőm unka kellett, hogy kezdetét ve
gye. Arról pedig szó sem lehetett, hogy Isten népe ott folytassa, ahol a fog
ságba vitel előtt, a vallásszabadság megszűnése előtt voltak. Csak röviden 
utalok egy harmadik lehetséges párhuzam ra. A fogság a zsidóság számára — 
m inden szenvedéssel együtt — az eszmélődés időszaka volt, am ikor ú jra  ön
tudatra  ébredtek, vallási ira ta ika t — a Tórát és más könyveket — leírták 
és összegyűjtötték. A „magyar Sión” erre az eszmélődésre tulajdonképpen 
nem volt képes saját babiloni fogsága idején.

Az egyházak rendszerváltozással kapcsolatos helyzetének elemzése azért is 
nehéz, m ert aligha lehet meghatározni e változás kezdetét. Az ország életé
ben ezt viszonylag könnyű m egtenni: jelölhetjük mindezt — érzelmileg — 
a Nagy Im re-tem etés napjával, vagy — jogilag — a Köztársaság kikiáltásá
val, vagy — s ez a döntő fordulat — a szabad választásokkal, az új, több
párti parlam ent és koalíciós korm ány felállásával. Ez a három esemény egy 
éven belül zajlott le. Mi lehet ennek párhuzamosa a Magyarországi Evangé
likus Egyházban? Egy püspök- vagy felügy elő választás? Az Állami Egyház
ügyi H ivatal megszűnése? A korábbi törvénytelenségek felem ásra sikerült 
rehabilitálása? Az Egyezmény érvénytelenítése még a Németh-kormány ide
jében? A Fasori Gimnázium újranyitása — jogilag még a Népköztársaság ke
retein belül? Egyházi vagy az egyházi élet perem én folyó egyesületi szerve
ződések? A zsinat összehívása? Nehéz a választ megtalálni, szinte minden 
iüőbeli meghatározási kísérlet ellen m erülhetnek fel érvek. Ugyanakkor az is 
kétségtelen, hogy a pártállam  idején is folyt egyházi élet, sőt igen tiszteletre
méltó példákat lehetne említeni lelkészek, világiak és gyülekezetek helytál
lására. A 70-es, 80-as évek fordulóján — bár a diakóniai teológia szinte kö
telező ideológiájának „fénykora” volt ez — sok jel m utatott a megújulásra, 
pl. az ifjúsági m unka újjáéledése vagy éppen a Diakonia folyóirat megalapí
tása. Tény az, hogy a változások nem  m entek végig következetesen, az egy
házban még — Csoóri Sándor szavával — „fárad t forradalom ” sem zajlott. 
Nekünk nem  volt meg a magunk Nagy Imre-temetése, érzelmileg nem élhet- 
tüK át igazán a változásokat, döcögve sikerültek a rehabilitációk, s nem ke
rü lt sor az egész egyházat megmozgató választásra. Mi a következménye 
mindennek?

A z elmaradt katarzis.
Ennek további következményeit pedig — jogi-üzleti kifejezéssel így lehetne 

m eghatározni: az elmaradt haszon. Egyházi szempontból óriási felhajtóereje 
lehetett volna a rendszerváltozásnak, megbékélhettek volna a korábban szem
benállók, s meg lehetett volna nyerni olyanokat, akik korábban — különféle 
okokból — nem tartoztak az egyházhoz. Ez sem valósult meg, így tapasztal
hattuk meg az elmaradt tolongást. Mészöly Miklós és Esterházy Péter még 
arról beszélhetett — jóllehet elsősorban politikai összefüggésben —, hogy a 
damaszkuszi úton nagy a tolongás, ám tény, hogy a kezdeti fellendülés u tán  
legtöbb egyház tagsága egyáltalán nem nőtt drámaian.

Ha az egyházi rendszerváltást nem tudjuk egy időponthoz kötni, m arad
nak a szubjektív elemek, az egyéni emlékezet hangulati összetevői.

Talán akkor játszódott le az egyházban a rendszerváltás, amikor az Evan
gélikus Élet című hetilapban nem találtam  egyetlen kényszeredett vagy lel
kesen lihegő hivatkozást sem „egyházunk diakóniai teológiájára”. Vagy két 
másik élmény. Amikor ú jra  indult — 1989 szeptemberében — a Fasori Gim
názium, a megnyitóünnepség előtt döbbenetesen társtalanul állt a már meg
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szüntetett Állami Egyházügyi H ivatal utolsó vezetője, aki pedig még valam i 
m inisztériumi ranggal tovább szolgált. Ekkor m ár eltűn t mellőle az udvarlók 
hada. Talán ez is egyfajta rendszerváltozás. Vagy am ikor gyülekezeti körle
veleket minden hatósági engedély nélkül tudtam  sokszorosítani, s nem kel
le tt előtte a Fővárosi Tanács egyházügyi titkáránál előszobázni.

Az evangélikus egyház történelm i félm últjának vizsgálata sok tanulsággal 
szolgál. Azt ugyan semmiképpen sem lehet mondani, hogy az egyháziak élen 
jártak  volna a rendszerváltozás közvetlen elősegítésében, ám az is tagadha
tatlan, hogy a korábbi évtizedekben sokan vállalták az egyházat, m int a szinte 
egyetlen legális nem -kom m unista vezetésű szervezetet. Ennek hosszú távú 
erjesztő hatása pedig nem elhanyagolható. M egállapítható továbbá, hogy az 
egyházi rendszerváltás nem  következett szinkronban a politikai-társadalm i 
változásokkal. (Ha az egyház autonóm iáját és sajátos m andátum át figyelembe 
vesszük, akkor erre  a szinkronra nincs is feltétlenül szükség.) A változások 
elsősorban nem személyi és strukturális téren  érhetők tetten, hanem — a ko
rábbi uniformizáltság és korlátok közé szorítottság után — a különféle ön
szerveződések megjelenésében. Írásom további részében erről kívánok szólni.

Az elmúlt évek eseményeire visszatekintve, az 1988-as esztendő tűnik a  vál
tozások szempontjából leggazdagabbnak. Ekkor alakult meg két olyan szer
vezet, amely az akkori egyházvezetés kifejezett rosszallásával kellett, hogy 
számoljon: az Ordass Lajos Baráti Kör és a Magyarországi Evangélikus I fjú 
sági Szövetség (Mevisz). Az utóbbi szervezése során személyesen is átéltem, 
mennyi ellenérzés és félelem kísérte m unkánkat. Az akkori hazai társadalom  
szélsebes változásait érzők számára természetes volt, hogy lépni kell, lépni 
lehet az önszerveződés irányába, ám az egyházvezetés még a régi reflexek
kel fogadta ezeket a spontán kezdeményezéseket. A lel'készi kart pedig h a tá 
rozottan befolyásolta a püspököktől kapott tájékoztatás ezen szervezetek ké
tes értékéről, így aztán nagyon sokáig fenntartással fogadták a Mevisz m un
káját, országos vagy helyi szinten egyaránt. Hosszú évek szívós erőfeszítése 
kellett ahhoz — s mindeközben hibák is csúsztak a szervezésbe —, hogy a 
M evisz-1 körülvevő fagy oldódjon. Az ifjúsági szervezetnek több csoportja 
működik országos jelentőséggel, ezek közül is kiemelkedik az úgynevezett 
Bárka-csoport, amely feladatának kezdettől fogva a fogyatékosok, hátrányos 
helyzetűek felkarolását, testi és lelki megsegítését tekinti. így nyújtanak fo
lyamatos tám ogatást és rendeznek szinte egész nyáron át táborokat mozgás
sérültek, vakok, szellemi fogyatékosok, állami gondozottak részére. Jelentő
sek a Mevisz külföldi és ökumenikus kapcsolatai is, közöttük a Kárpát-m e
dence szórványmagyarságának támogatása. A zenei csoport énekfüzetek ki
adásával és gitár- valam int fúvóstáborok rendezésével igyekszik segítséget 
nyújtan i a helyi ifjúsági közösségeknek. Jelentős a Mevisz-nek az a törek
vése is, hogy a  fővárosban tanuló diákok összetartására tesz kísérletet, töb
bek között rendszeres ifjúsági istentiszteletekkel és a kollégiumokban vég
zett munkával. Ide tartozik az a régi, még megvalósulatlan terv  is, hogy az 
egykori Luther Otthon m intá jára diákszállást létesítsen Budapesten tanuló 
evangélikus fiatalok számára. Egy időszakban — a zsinat összehívásának ide
jében — különösen jelentős volt az ifjúsági szervezet tagjainak élénk szerep- 
vállalása az egyházi közéletben. Javaslatuk az úgynevezett kétlépcsős zsinat 
m egtartására azt célozta volna, hogy a rendszerváltozás idején a kontinuitás 
m ellett erőteljesebben érvényesüljön a cezúra oly módon, hogy az érdem i
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m unkát végző zsinat m ár nem  a korábbi, diktatórikus időkben született, ha
nem im m ár egy új törvény alapján folytassa m unkáját.

A Mevisz 1988-as m egalakulását követően kezdte szárnyait bontogatni egy 
széles nemzetközi háttérrel rendelkező és hazánkban is nagy m últú ifjúsági 
mozgalom, a Keresztyén Ifjúsági Egyesület (KIÉ). M agyarországi m unkájuk 
is ökumenikus, tevékenységük legjelentősebb területe a vezetőképzés, amely- 
lyel igyekeznek betölteni az elmúlt évtizedekben keletkezett űrt. Em ellett 
sok nemzetközi konferencián, táborban képviselik a hazai keresztény ifjúsá
got, m aguk is rendeznek ilyen alkalm akat. Sporttáboraik, táncszem ináriu
maik, zenei és színházi találkozóik is színvonalasak. Egyelőre nyitott kérdés
nek tűnik, hogy a KIÉ nemzeti szervezete inkább a nyugat-európai, erőtel
jesebb kegyességi típusú CVJM, vagy a liberálisabb am erikai YMCA m intá
jára akarja  m unkáját folytatni. A szervezők, úgy tűnik, a kettő szintézisét 
szeretnék nálunk meghonosítani.

A m ár em lített Ordass Lajos Baráti Kör (OLBK) abban az időben szerve
ződött és tűzte zászlajára a m ártír sorsú püspök nevét, am ikor az evangélikus 
egyház vezetősége még sokkal inkább a régi, jóllehet m ár bomladozó rend
szerhez kötődött. Ordass püspök személye különösen is alkalm asnak tű n t arra, 
hogy a hitvalló, kritikus álláspontjuknak legitimációt teremtsenek. M unká
juk nem korlátozódik a püspök szellemi hagyatékának gondozására, hanem  
jelentős m értékben bírálják  a jelen egyházi élet számos jelenségét, valam int 
kétségbevonják a mostani egyházi vezetők legitimitását. Az OLBK tagjainak 
egyházszeretete és teológiai m egújulásra törekvő szándéka elvitathatatlan, de 
az igazság kimondásának olykor szinte prófétai hevülete — a krónikás meg
ítélése szerint — sokszor türelmetlenséggel és féligazságok képviseletével pá
rosul. Negyedévenkénti folyóiratukat, a Keresztyén Igazságot is ez a  kettős
ség jellemzi. Rendkívül jelentős az egyesület könyvkiadói tevékenysége: egy
más után adnak ki olyan történeti és teológiai m unkákat, amelyek egyházi 
életünk arculatát döntően m egváltoztathatják.

Amíg az OLBK tevékenysége elsősorban egyházpolitikai és teológiai jellegű, 
az Evangélikusok Közössége az Evangéliumért (EKE) a belmissziói m unkát 
állítja homloktérbe. M egalakulásuk a hasonló kegyességi és teológiai alapon 
álló lelkészek és világiak baráti szerveződéséből nő tt ki. Ök az evangélikus 
egyház egy másik igen jelentős püspökére, Túróczy Zoltánra hivatkoztak, ki
emelve a néhai főpásztor evangéliumi lelkületét és igeszerű prédikációit. Bizo
nyos értelemben az egykori Evangélikus Evangélizáció m unkáját k ívánják 
folytatni, felismerve, hogy az utóbbi évtizedekben m ennyire elsorvasztották az 
evangélizáció, a belmisszió ügyét. Az Evangélikus Evangélizáció még élő tagjai
nak és tanúinak, valam int ma is fellelhető kiadványainak ismeretében azon
ban úgy vélem, hogy a  folytonosság nem  valósult meg. Az ébredés egykori 
m unkásai széles teológiai öleléssel, a m aguk sokszínűségével jelentek meg 
szolgálatukkal, az EKE teológiai bázisa viszont szűkebbnek, a fundam enta
lizmus jegyeit m utatónak tűnik. Kétségtelen erényük viszont annak a való
ságos vákuum -helyzetnek felismerése, ami a  „babiloni fogság” utáni egyház 
belmissziói m unkáját jellemzi.

A m ottóul választott Nemes Nagy Agnes vers különösen érvényesnek lá t
szik, ha a diakonissza-munka  újraszervezéséről szólunk. Való igaz: „feltá
madni éppolyan nehéz”. Mind a budapesti Fébé, m ind a győri diakonissza 
anyaház m unkája rendkívül jelentős volt, s a drasztikus és kegyetlen meg
szüntetés után is példaadóan szolgáltak tovább, im m ár nem hivatalos körül
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mények között, az elhivatott személyek. A szervezeti újjáéledés azonban nem 
megy könnyen, annyira megváltoztak m ára a körülmények. Mégis a m ustár
mag reményével beszélhetünk mind a győri, mind a budapesti m unka ú jjá
szervezéséről, különösen annak ismeretében, hogy a vezetők késznek látsza
nak alkalmazkodni a megváltozott társadalm i körülményekhez és hagyomá
nyokhoz, s például lehetőnek tartják  a  családalapítást is a diakonisszák éle
tében.

Az ú jabban alakult szervezetek közé tartozik a Luther Szövetség, amely a 
jelentős hagyományokkal rendelkező L uther Társaság ill. Szövetség m unká
já t kívánja folytatni. Részben már megvalósuló terveik között irodalm i és 
kiadói tevékenység is szerepel, olvasótáborokkal, vitákkal és szimpozionok- 
kal. Az egyházi iskolák sorozatos ú jranyitása különösen is aktuálissá teszi a 
Szövetségen belül működő pedagógusszervezet m unkáját. Jelentősek a szer
vezet külföldi kapcsolatai, főképpen a ném et M artin Luther Bunddal. 
A Luther Szövetség m egalakulására is jellemző, hogy szervezése alulról in
dult, m intsem  a hivatalos egyházi vezetők részéről.

Szólni kell az Evangélikus Külmissziói Egyesületről is, amely nemes cé
lokkal, s viszonylag kevés magyarországi hagyománnyal alakult meg. Tevé
kenységük valószínűleg akkor lesz igazán gyümölcsöző, ha nem a korábbi 
romantikus missziói elképzelésekre alapul, hanem a misszió globális felfogá
sára, vagyis az evangélium és az orvosi, pedagógiai és más segítség együt
tesére.

A fogságból hazatért zsidóságnak hosszabb időre volt szüksége sorai ren
dezéséhez. Érvényes ez a mi helyzetünkre is. Nem valósult meg egyformán 
minden jó szándék, a fogsági múlt sok terhes öröksége is velünk m aradt. 
Volt, ami talán  túl korán, más túlságosan későn indult újra. Nem egyszer 
az is előfordult, hogy sok jószándék nem  találkozott, hanem éppenséggel k i
oltotta egymást. Rendkívül sajnálatosak, m ár-m ár tragikusak azok a személyi 
ellentétek, amelyek a rendszerváltozás idején a korábbinál élesebben fel
színre kerültek. Érdemes volna Luther egy sorát megszívlelni, aki a vele 
szembe kerü lt rajongóknak ezt írta: „Nekünk együtt kell a mennybe m enni.”

A rendszerváltozásban szükségszerűen megváltozik az egyház helyzete is. 
Sok, korábban bezárt kapu ú jra  kinyílik. De jaj az egyháznak, ha ezt a vál
tozást úgy képzeli el, hogy korábbi sérelm eiért most revansot vehet. Az evan
gélium hirdetésének hitelessége bukik azon, ha  az egyház az eddigi árnyé
kos helyzetből kilépve most mindig a napos oldalon ak a r maradni. Éppen a 
lutheri örökség, a theologia crucis komolyan vétele óvhat meg a theologia 
glóriáé mai kísértései közepette.

Végül személyes hangon hadd valljon arról a  krónikás, hogy bár csak rö
vid ideig szolgálhatott az előző rendszerben, mégis boldog, hogy m egadatott 
ez neki. Eközben ugyanis m egtanulta m áig becsülni azok példáját, ak ik  az 
egyház babiloni fogsága idején helyt tud tak  állni, az ahogy lehet jegyében. 
A cenzúrás idők tapasztalata megtanít a sajtószabadság megbecsülésére. BM- 
ügynökök emléke megtanít a  szabad szolgálat örömére. Félig analfabéta vagy 
éppen sima m odorú egyházügyi titkárok halványodó arca élesebbé teszi a 
Názáreti arcvonásait.

Körülnézünk, íme élünk.
De vállaink, izmaink, ügyetlenségeink és bűneink fájnak.
Mert feltám adni éppolyan nehéz.



KOCZOR ZOLTÁN

Demokratizmus az egyházban

A demokrácia létjogosultsága az egyházi élet területén

Furcsa érzést keltene a szemlélőben, ha egy mozgalom transzparensén az 
alábbi m ondatot olvasná: „Demokráciát az egyházban!” Néphatalomról, a 
népakarat érvényesítéséről értelm etlen beszélni ott, ahol a hatalom  birtok
lását kizárólag mennyei vonatkozásban illendő emlegetni. A demokrácia na
gyon is emberi, politikai fogalom. De vajon az egyház m entes-e az imma
nenstől? Az egyház egyszerre kegyelmi közösség, látható gyülekezet, illetve 
ebben a világban alkotmányos és rendezett társaság. S transzcendens elhiva
tottsága szempontjából is gyakran az a legfontosabb sajátossága, hogy m eny
nyire emberi, hogyan politikai, vagy m iként társadalmi. Felvetődik a kér
dés, milyen m intát, modellt 'kövessen belső életrendjének kialakításakor?

A válaszhoz az egyház elsődleges hivatását kell szem előtt tartanunk. Az 
egyház „létének forrása és célja . . az evangélium hirdetése.* A dem okra
tizmus, mely a  struktúra és a működés alapján ítélhet meg, kerete a szolgá
latnak.

Elfogadjuk azt a véleményt, hogy az egyházi szervezet önmagában nem  
forrása a hitnek. Mégis a kialakult struk tú ra  ad teret, keretet, sőt időnként 
korlátot is a spirituális életnek. A megfelelő szervezet szükséges, b ár nem 
elégséges feltétele a keresztény életnek. Ezért a kialakítandó szervezetnek 
leginkább az egyház elsődleges küldetéséhez kell idomulnia, valódi életteret 
biztosítva az evangélium hirdetésének. Mindezt hosszú távú, tudatos építéssel 
lehet m egterem teni, m ert a rögtönzések gyakran a manipulációknak biztosí- 
tanak teret.

„Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim  vagytok, ha 
szeretitek egym ást!” (Jn 13,35) Ha ez a m ondat nem is u tal közvetlenül a de
m okráciára vagy a demokratizmusra, azt sugallja, hogy a közösség tagjai
nak érdekeit és véleményét figyelembe kell venni a döntéseknél. Ennek biz
tosítására pedig nem ism erünk még jobb módszert, m int demokráciát.

Ennek hiánya az egyházban is működési zavarokat idéz elő. Ugyanakkor 
az tapasztalható, hogy a gyülekezetekben és az egyházvezetésben a működési 
renddel kapcsolatos nyilvános eszmecseréket kerülik. Ha mégis felvetődik a 
kérdés, akkor az érin tettek  részéről rendszerint a szervezet másodlagossá- 
gát bizonygató érvek hangzanak el, s az addig szikár racionalisták egyszerre 
a Lélek működését kezdik «hangoztatni. Jellemző példája ez annak, am ikor az 
egyház szervezete és működésmódja ú tjában  állhat saját küldetésének.

(Testvéri Szó)
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Az egyház gyakran a hitelességét játssza el a belső viszályokkal. Ezekből a 
külső szemlélő azt a következtetést vonhatja le, hogy csak m agunkkal va
gyunk elfoglalva. Eltömődött, m egrepedt sótartóba szorult a Föld sója, s már 
szinte természetessé vált a világ ízetlensége.

Funkciókhoz a forma — küldetéshez a szervezet

Egy közösségnek legitim  vezetésre van szüksége a hatékony működéshez. Ez 
a külső feltétele a felelősségteljes, elkötelezett szolgálatnak is. A katolikus 
egyházban ennek a legitim  struk tú rának  az alapját Krisztustól kapottnak 
vallják. Mégis egyre gyakrabban olvashatjuk és tapasztalhatjuk, hogy szük
ségét érzik a pápa személyén túlm utató társadalm i legitimációinak is, a  ve
zetők (tisztségviselők) és a vezetettek köziti kommunikációnak és egyetértés
nek.

Am ikor a lutheri egyházértelmezés elvetette a pápaságot, a közösségi s tru k 
túra tekintetében is új föltételeket terem tett. Az egyház szerkezeti felépíté
sére vonatkozóan ugyan nem  írt elő közvetlen alapelveket, nem aján lo tt m ű
ködőképes modellt, alapvető teológiai tézisei azonban elkerülhetetlenné tet- 
nék egy új egyházi szervezet kialakítását, a tisztségek és szolgálatok á térté
kelését

Mivel teológiai okok m iatt nem volt járható  az egy személyhez kapcsolódó 
tekintélyelv, a hatékony működést és a széles körű legitimációt csak a törvé
nyes előírásokhoz ragaszkodó, a közösségi döntésekre támaszkodó egyházmo- 
dellel lehetett elérni. Külön figyelmet érdemel annak vizsgálata, hogy ez a 
modell a világ egyes országaiban m ennyire gyorsan és tartósan alakult ki; 
most azonban csak azt szögezzük le, hogy végül is mindegyik evangélikus 
egyház történetének során kialakult olyan szervezeti és működési rend, me
lyet a küldetés szempontjából a mai szemlélő is jónak ítél.

N apjainkban legalább öt érv hozható fel a demokratizmus fejlesztése mel
lett:

A) Az egyház ma az őskeresztényekhez hasonlóan pogány környezetben él. 
Bár az egyház társadalm i megítélése kedvezőbb, az elkötelezett keresztények 
azonban kisebbségben vannak. A világ (mint az egyház működési területe) 
előtti hitelesség kulcskérdése, hogy az egyház belső élete mennyire van tekin
tettel az emberiség társadalm i alapeszményeire. A testvériségre, az egyen
lőség esélyére, a szabadságra, a személyi méltóságra és autonómiára, melye
ket ma m ár kevesen tartanak  keresztény ihletésűnek, s amelyek m ára az ál
talános em beri etika értékeivé váltak.

B) A nemlelkészek szolgálata nélkül az egyház a „fizetett alkalm azottak” 
szószékévé válik. A nemlelkészek egyéni tettrekészsége, ötletessége pedig 
megfullad a hierarchikus egyházvezetés környezetében. A demokratizmus 
szintjét az méri, hogy a terheket vállalók m ennyire érzik sajátjuknak az egy
ház belső folyamatait. A s tru k tú ra  akkor jó, ha az áldozatvállalókat bevon
ják a döntések meghozatalába, vagyis a hatalomba. Nem a „befizetők” vagy 
a „robotoló”, hanem a „sáfár” jogán, aki szolgálatával egyes kérdésekhez kö
zel tud kerülni, helyesen tud  ítélni.

C) Megszűntek a homogén társadalm i alakulatok, melyek lehetővé tették, 
hogy felekezetek egységes irányítással működjenek, magától értetődő egyet-
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értésben. Mára az életviszonyok bonyolult rendszerré váltak. Sokszínű és az 
egyéb kérdésekben homlokegyenest m ásként gondolkodókat kell m egtartani 
az egyházban. A fiatalok mozgalmas csoportjait hóbortjaikkal, és az örege
ket rigolyáikkal, a különböző etnikum okat s a dúsgazdagoktól a nincstelene
kig, sokakat. Ez nem történhet m ásként, m int a  vélemények emberséges 
(krisztusi) kezelésével és egyeztetésük korszerű formáin keresztül.

D) Az egyház küldetésére hivatkozva tágítja életterét, bővíti intézményi 
rendszerét. Az iskolák, a szociális intézmények, a  tömegkommunikáció világi 
rendszeréhez azonban csak korszerű döntési mechanizmusokon keresztül csat
lakozhat. Szükség van e szervezetek, intézmények egyházi megfelelőire. Az 
egyházvezetésben is meg kell jelennie a szakértőknek vagy szakértő testüle
teknek. Véleményüket és szempontjaikat csak szervezetten tudják arányosan 
artikulálni.

E) A világ gyors változása csak rugalmas egyházi struktúrákkal követhető 
nyomon. Nem a divat követését értjük  ezen, hanem  a szó váltás és szót értés 
feltételét. A hierarchikus működési modell szükségszerűen konzervatívabb a 
demokratikusnál. Lem aradunk a  feladatainkról, h a  nem a változékonyságban 
is stabil demokratizmust választjuk.

A  demokratizmus elvi megközelitése

A demokratizmus elemzésénél a valóságot három irányból érdem es megköze
líteni. A demokratikus működési modell megítélhető

— a kialakított struk túra és param éterei,
— a törvények és törvényszerűségek,
— a rendszer működésének kezdeti állapota 

alap j án.
A) A kialakított struk tú rát és elemeinek param étereit a szervezeti adottsá

gok határozzák meg. A Magyarországi Evangélikus Egyházban m a az egyház- 
községi, egyházmegyei, egyházkerületi és az országos szint épül egymásra, 
két-két kormányzó testülettel (presbitérium mal és közgyűléssel), elnökséggel, 
személyileg el nem  különülő bíróságokkal, országos bizottságokkal, zsinattal 
stb.

A struk túra elemeinek m utatóit a testületek és a képviseltek létszáma, a 
tisztségviselők száma, személyi adottságai, fizetése, az ülésekre m egtett kilo
m éterek stb., teh á t a működést befolyásoló tényezők adják meg.

B) A törvények és törvényszerűségek szabják meg a rendszer működési 
mechanizmusát. Például azt, hogy az ügyek milyen úton intéződnek, a lé
nyegi döntések hol születnek. A törvények határozzák meg a rendszer ele
meinek kölcsönhatásait is, a testületi ülések számát, a határozathozatalok 
gyakoriságát, még a törvényszerűen előforduló törvénytelenségek okait is. 
Ide sorolhatók azok az objektiven nehezen elemezhető sajátosságok is, hogy 
mi történik, ha hibázik valaki. A testvéri megbocsátás, a tekintélyféltés vagy 
a bűnbánat mechanizmusai indulnak-e be ilyenkor?

C) A rendszer működésének kezdeti állapotán a döntéseket befolyásoló té
nyezők aktuális értékét értem . Ellehetetleníti, vagy természetessé teszi a  de
m okratizm ust a bizalom, a  sértődöttség, az a tudat, hogy az elm últ esemé
nyek mennyire voltak törvényesek; hogy elkészült-e az előző ülés jegyző
könyve, vagy, hogy teljesültek-e a belé foglalt határozatok.
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A demokratizmust gyengítő hatások 
a Magyarországi Evangélikus Egyházban

A fenti elemzés nem csak egy új s truk tú ra  kialakításánál szolgálhat segít
ségül, de napjaink demokratizmusának hiányosságait is könnyebben fedez
hetjük fel segítségével. Tapasztalatom szerint a demokratizmust leginkább az 
alábbiak veszélyeztetik:

— az alulszabályozottság, illetve a szubjektív döntések terének tudatos tá
gítása. Törvényeink az egyházi élet lényeges mozzanataiban sem igazítanak 
el, ez lehetőséget ad a szubjektív döntésekre. E hátrányos adottság megszün
tetésén ugyan fáradozik a zsinat, mégis gyakran tapasztalható, hogy a dön
tési helyzetben lévők akadályozzák az átm eneti helyzetek rendezését, a sza
bályok kodifikálását. Ésszerű felelősségmegosztás helyett a hatalom erősíté
sét szolgáló vezetői döntések születnek.

— a törvényes csatornák helyett hozott esetenkénti (ad hoc) döntések. 
Ilyenkor általában komoly érvek hangzanak el a közösségi döntés nehézkes
ségéről. Ekkor vagy a döntéshozó él vissza hatalmával, vagy valóban a m ű
ködési szabályok alkalm atlanok a hatékony döntéshozatalra.

— a vezetettek beletörődése a diktatórikus vezetési módszerekbe. A Krisz
tustól rendelt közösség nem a ném án „nyelők” gyülekezete, hanem azoké, 
akik tudják, hogy egy az Űr, s ez nem  zárja ki azt, hogy a jó rend a „civil
kurázsi”, az egyházon belüli citoyenség form áiba is oelebújjon, ha m inden
nek alap ja a testvérszeretet.

A demokratizmus napjaink egyházi életében

A rendszerváltás közben kialakult hangos egyházi torzsalkodások során gyak
ran hangoztatták az egyházvezetés antidem okratikus megoldásait. Valószínű
leg a fenti gondolatok olvasása során is az egyházvezetés kérdéseire asszociál 
a legtöbb olvasó. Mindez nem cáfolja annak igazságát, hogy a Magyarországi 
Evangélikus Egyházban a demokratizmus hiányainak okait jelentős m érték
ben a gyülekezetek életform ájában kereshetjük.

Szervezeti torzulások akadályozzák a közösség keresztény küldetésének be
töltését. Ezek közül napjainkban az egyik legfontosabb: a formális testületi 
vezetéssel összefonódó papközpontúság.

A formális testületi vezetés végletei a „bólogató Jánosokból” álló, ellenkező 
esetben az „ellenzékiesdit” játszó presbitérium , amely ezért vagy azért távol 
m arad a valóságos döntésektől, a közösségi szolgálattól. A papközpontú gyü
lekezetekben a lelkészre hárul a liturgikus és a pasztorális szolgálat, a szer
vezés, a pénzügyi döntéshozatal. Így a gyülekezetben annyi feladat és olyan 
sorrendben oldható meg, am ennyit a lelkész és szűk támogató köre el tud 
végezni. A ,.mindenes lelkész”-i helyzet, hátránya a kicsiny szellemi- és idő
kapacitás. További veszélyként jelentkezik a közösségi tudat elvesztése és a 
gyülekezet védtelensége, ha a lelkész tehetségtelen, esetleg hűtlen lelkészi 
esküjéhez.

A papközpontúság kialakulásában általában közösen terheli a felelősség a 
lelkészt és környezetét. Az előbbi a tekintélyelv érvényesítésével, a közösen 
végezhető m unka megfelelő előkészítésének elmulasztásával, az utóbbi leg-
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többször a passzivitásával, ősi gyülekezetmegtartó felelősségének feladásával 
járul hozzá ehhez. Ez a jelenség alig változott az elm últ években, b á r meg
jelentek kedvező példák is.

Az egyházkormányzat magasabb szintjein is jelentős aránytalanságok ta
pasztalhatók, amelyek a személyi jószándéktól szinte függetlenül term elik ki 
a centralizált vezetési rendszereket. Ide sorolható a gazdasági és szervezeti 
kérdések területe pl. az elmúlt évtizedekben megfelelő, de ma feltűnően si
vár, formai szempontból is szegényes központi pénzleosztási gyakorlat. Ez 
kedvez az egyszemélyi döntéseknek, a „kézzel” való irányításnak, illetve az 
érdekelt személye határozza meg az esélyeket. Egyszer a vezetési stílus kelt 
visszatetszést, máskor a törvényes előírások semmibevétele.

A közegyházi demokratizmusnak h a tá rt szab a „vezetettek” hozzáállása is:
— a tényleges döntés nélkül véget érő testületi ülések hallgató résztvevői,
— a jövőbeli gazdasági támogatás reményében elkövetett „talpnyalók”,
— a m últjuktól félők,
— a bizalmatlanság légkörét fenntartók,
— és a hőzöngő ítéletalkotók.

A zsinat feladatai az egyházi demokratizmus fejlesztéséért

Végül néhány szót arról a zsinati m unkáról, mely soha nem tapasztalt körül
mények között alkothat új szervezetet és működési rendet a Magyarországi 
Evangélikus Egyháznak. Az államtól való jogi függetlenség, mely még so
sem volt ilyen m értékű, megadja a lehetőségét és felelősségét, hogy megfelelő 
modellt találjunk.

Szabadságunk van arra , hogy a legmegfelelőbb egyházi szervezetet alakít
suk ki, hisz a struk túrával kapcsolatos teológiai, történelm i és szociológiai 
elemzések is azt m utatják, ha valam ely intézmény vagy rendszer elavult, 
újat, jobbat kell helyette alkotni. Nem szabad persze elveszíteni az értékes 
hagyományokat, de az új társadalmi körülmények, az új szolgálati lehetősé
gek a változtatás felelős végiggondolását igénylik. így kerülnek az illetékes 
zsinati szakbizottság elé többek között a következő kérdések.

— Hogyan lehet a hatalmi ágakat szétválasztani az ésszerűség határain be
lül?
Az intézkedő, a törvényalkotói és a bírói hatalom  személyi és érdekeltségi 
különválasztása fontos objektív m ércéje a demokratizmusnak. Problém át je 
lent azonban, hogy egyházunk a teljes különváltság biztosításához kicsi.

— A három- és a négyszintű egyházkormányzat összevetése?
Már a zsinatelőkészítés során felvetődött egy új szervezeti felépítés, mely 
egyházközségekből, szuperintendenciákból és az országos egyház intézmé
nyeiből állna.

— Hány testület m űködjék az egyházkormányzat magasabb szintjein?  
Változtatásokra van szükség ahhoz, hogy az új struk túrában  a maihoz ha
sonló állapot ne alakulhasson ki, melyben a döntések helyét a beszámolók 
vették át.

— A  „folyamatosan” működő, de legalábbis megválasztott törvényalkotó  
szerv (zsinat) lehetősége
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Az egyház körül zajló változások szükségessé teszik, 'hogy rendszeres törvény
módosítással „naprakész” jogrendünk legyen. Szabályozatlan jogi területek 
esetén alkalmi, a hatalm i viszonyoktól függő döntések születnek. Ennek a 
kérdésnek a megoldása csak a korábbiaktól eltérő és hátalmilag is különváló 
szervvel lehetséges.

— A  paritás kérdései az egyes egyházi tisztségek esetén
Már elfogadta zsinat a lelkészek és a nemlelkészek egyensúlyának szüksé
gességét az egyházvezetésben. Az egyházkorm ányzat magasabb szintjein en
nek megvalósítása azonban további részletek m eghatározását is igényli. A fel
ügyelők és a püspökök hatásköre és kötelességei, választottságuk élettartam a 
csak a konkrét feladatok tükrében mérlegelhető.

— Az egyházi m unkaágak testületéinek hatásköri összefüggései
A z  országos bizottságok, az országos szakelőadók, az alacsonyabb korm ány
zati szintek testületéi és az intézmények közötti kapcsolat az elvégzett munka 
hatékonyságát határozza meg. Ahhoz, hogy a törvényesség biztosított lehes
sen, a hatáskörök pontos értelmezése szükséges.

A fenti kérdések dem okratikus eldöntéséhez természetesen szükség lenne 
az egyház elkötelezettjeinek véleményalkotására is. Ha a fenti gondolatok 
hozzászólásra késztetnék valakit, a struk turális kérdésekkel foglalkozó zsinati 
szakbizottság e m egnyilvánulást példás demokratizmussal fogja elju tta tn i a 
különböző döntéshozó szervekhez, hogy ott kifejthesse hatását, ta lán  épp 
egy demokratikusabb egyházmodellben teste t öltve.

Nagy Gyula: Püspöki jelentés

Püspöki jelentés a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos P resbité
riuma 1988. dec. 8-án ta rto tt ülésén 
Lelkipásztor 1989/1. 2. 1.:

Ebben az átm enetben azonban két kísértés is fenyeget. Vannak, akik azt 
gondolják, hogy a régi dolgok kritikája  és az új keresése a meglevő rend és 
törvények semmibevételét jelenti. Ebből pedig nem lesz más, csak káosz és 
zűrzavar az egyházi életben. És vannak, akik azt gondolják, hogy az egyház 
megújulását ők és nem az evangélium végzi el. Ez a személyekhez és új 
programokhoz kötött megújulás nem új jelenség az egyház életében. Pedig 
egyházunk m egújulásának csak egy ú tja  van: egyre szélesebb teret adni az 
evangéliumnak, egyre hűségesebbé válni az Ige szolgálatához, a saját helye
men, a magam gyülekezetében és az egyház közösségi életében. Bűnbánat, 
hit, megtérés és a szeretet áldozata másokért, — az egyházban ez az ú t a 
tegnapból a holnapba, és semmi m ás!



HAFENSCHER KÁROLY

Gyengül vagy csak átalakul az ökumené?

Századunk végén, egyre bonyolultabbá váló korunkban az ökumené ügye is 
m intha bonyolultabbá vált volna. Ma sokan beszélnek az ökumené gyengü
léséről, hanyatlásáról, alkonyáról, jelentéktelenedéséről. Nem osztom ezt a 
véleményt. Annyi történik csupán, hogy m int minden, ez is pluriform  jelen
ség. Nehezen meghatározható, több form ában jelentkezik, bizonyos fáziselto
lódások lehetségesek, esetleg az ökumenéről alkotott vélemények is differen- 
ciáltabbaik, m int akár csak egy évtizeddel ezelőtt is voltak. E szűk keretben 
vizsgáljuk meg becsületesen, mi a helyzet valójában.

M élyebbek a gyökerek
Az ökumené gyökerei nem  csupán az előző évtizedekbe nyúlnak le, s alig van 
közük a rendszerváltás előtti konfrontációhoz, ti. ahhoz, hogy egy közös el
lenféllel szemben önkéntelenül is egy oldalra ikerültek a keresztények. 
Gyenge egységmozgalom az, amelyik csupán negációból (nem vagyunk kom
m unisták), vagy egy veszélyhelyzetben történő összebújásból ered. Az egység- 
mozgalom az imádkozó Jézus kívánságáig nyúlik vissza: „Hogy m indnyájan 
egyek legyenek” (Jn 17.). Ez a végrendeletszerű imádság került a Szentlélek 
reflektorfényébe a mi korunkban, és vált a  20. sz. keresztény egyháztörténe
tének egyik legjelentősebb tényezőjévé. A protestantizm usban századunk első 
évtizedétől kezdődően, majd az amszterdami világgyűlés dátum ával (1948) 
meghatározhatóan jelentős alakot öltött. A római egyházban a II. Vatikáni 
Zsinatban kap erőre az egységtörekvés. XXIII. János pápa nyitása, a zsinat 
összehívása, az ökumenizmusról szóló dekrétum  radikálisan új helyzetet idé
zett elő. Ez a folyam at szükségszerű és visszafordíthatatlan (necessitas és ir- 
reversibilis) — II. János Pál pápa szerint is.

Már észre sem vesszük a haladást
Ha például az idősebb nemzedék számára még emlékezetes 1938-as budapesti 
Eucharisztikus Kongresszus atm oszféráját hasonlítjuk össze a  maival, az egy
házak egymásközti viszonyát illetően, úgy be kell látnunk, hogy valóban 
m egváltozott a helyzet. Szócsaták, felekezeti harc, ellenségeskedések napiren
den voltak akkoriban. Elképzelhetetlen lett volna például közös im ahetek ta r
tása, szószékcsere, közös funkciók végzése, egymás sajtójának figyelése és ak
tív közreműködés. Annak idején Magyarországon olyan római katolikus kur
zus volt tapasztalható, amit aliha kívánhat bárki is vissza. Egyetemi kated
rák  és miniszteri bársonyszékek sorsa függött az Actio Catholicától. Budapes-
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ten Wolf polgármester idejéről akkor élt vezető embereink gyakran megálla
pították keserűen, hogy a protestánsok m ásodrendű embereknek számítottak. 
Világszerte hasonló jelenségeket tapasztaltunk még a  II. világháború u tán  is. 
Róma szívesen beszélt elszakadt testvérekről, akiket hazavárnak. Az 1948-as 
Amszterdamba szóló m eghívást semmiféle pozitív válasz nem követte. De 
még az Egyházak Világtanácsa második világgyűlése idején is (Evanston, 
1954) amerikai római katolikus püspöki körlevél tiltotta meg római katolikus 
újságírók, tudósítók részvételét. S ha 1961-ben (Üj Delhi) nem is következett 
be Rómával az, ami az ortodox kereszténységgel, hogy ti. beléptek az Egy
házak Világtanácsába, de a közeledés m ár m egindult és a következő években 
a Vatikáni Zsinat keretében nyilvánvalóvá vált. Congar róm ai katolikus teo
lógus szerint az „Unitatis redintegratio” m ár nemcsak szöveg, hanem valósá
gos tett volt. Megszűnt az egységtörekvések addigi rekatolizáló jellege a ró
mai egyházban is. A felállított Egység-titkárság egyúttal zsinati bizottság is 
le tt és egyértelműen összekötő szervvé vált a római katolikus egyház és az 
ökumenikus mozgalmak között. XXIII. János utóda, VI. Pál pápa fo lytatta 
elődje ú tjá t és a Zsinat 1964 novemberében szinte példátlan arányú többség
gel (2137:11) elfogadta az ökumenikus határozati javaslatot. A Zsinat lezárása 
u tán hamarosan m egindultak a  dialógusok, bilaterális és m ultilaterális szin
ten egyaránt. S ha rövidesen az első eufórikus hangulat el is múlt, a feleke- 
zetközi kapcsolatok érezhetően javultak. G yakran megfeledkezünk a haladás
ról, a  jelentős lépésekről, m elyek mögöttünk vannak.

A  II. Vatikáni Zsinat Magyarországon is érvényes
M ár tréfának is rossz, ha valaki idézi a gúnyos m ondatot: Secundum vati- 
canum non valet in Hungária (a Második V atikanum  nem erős M agyarorszá
gon). Nálunk is észrevették, hogy Szentírásunk azonos, ugyanazt a M iatyán- 
kot mondjuk, közös az első 1500 esztendő, de legfőképpen azonos Jézus Krisz
tus, a mi Urunk, azonos a Szentháromság-<hitünk, fő elemeiben hasonló a li
turgiánk, két szentségünk is azonos, m int ahogy ünnepeink, szeretetm unkánk, 
örök életbe vetett reménységünk szintén hasonló. Nem akarom  elmosni a 
meglévő különbségeket, de meggyőződésem, hogy valóban több köt össze, 
m int amennyi elválaszt, és sa já t értékeinket megbecsülve, identitásunkat 
megőrizve testvérként élhetünk más felekezetekkel együtt. Ez érvényes nem 
csupán a  római katolikus egyházra, hanem a protestáns egyházakra, ha nem 
is problémamentes, de tehetséges az együttélés a Magyarországi Egyházak 
Ökumenikus Tanácsában is. Lehetséges illúziók nélkül, de reménységgel fel
ismerni, megismerni és elismerni egymást. Az ökumenikus együttélés soha
sem könnyű, de sohasem lehetetlen.

Kifulladóban az egységmozgalom?
És éppen most, amikor m ár szabadabban járha tunk  egymáshoz, már nem is 
olyan érdekes ez? Van elég dolgunk a magunk gyülekezetében és felekezeté- 
ben, m iért kell még a másikkal is törődni? Éppen a rendszerváltás teszi súly
talanná vagy unalmassá az egységmozgalmat? Nem hiszem! M egm aradtak a 
feladatok: kialakítani az ellenségkép helyett a testvér képét, a rokonét, az 
egy családhoz tartozó családtagét. Változatlanul feladat a jövő nemzedéké
nek nevelése az iskolák minden szintjén: az ökumené szellemének érvénye
sítése óvodától egyetemig, sőt lelkészképző intézetekig. Feladat a hittanköny- 
vek revíziója és a  sajtó megtisztítása antiökum enikus megnyilvánulásoktól.



HAFENSCHER KÁROLY: AZ ÖKUMENÉ MA 29

Külön szerepe lehet az értelmiségnek. Nem közömbös irénizmusra (alaptalan 
udvarias békességre) gondolok, hanem tudatos egységtörekvésre, hogy szink
ronba kerüljünk a világ kereszténységével. Esetleg abban a különös helyzet
ben lehetünk ma, hogy amíg Nyugaton a világszervezetekkel kapcsolatban és 
a Vatikáni H ittani Kongregáció egyes m egnyilvánulásaival összefüggésben el- 
hidegülés tapasztalható és sok az éles vita, addig nálunk javulhat a viszony 
a keresztény felekezetek között és ezzel még példát is m utathatunk mások
nak.

Biztató jelek
Ebben az évben emlékezünk a m agyar ökumenikus mozgalom hivatalos ke
retbe rendeződéséről. 50 éves ez az évforduló, míg az EVT csak 45 éves szü
letésnapját ünnepli. Ebben az esetben természetesen csak a protestáns öku- 
menéről van szó, de ez is jelentős. Két évvel ezelőtti pápalátogatás és ezen 
belül a debreceni ökumenikus istentisztelet a gályarabok emlékművének 
megkoszorúzásával és az idei esztergomi válaszgesztus az ún. kassai vértanúk 
emlékműve előtt, jelképes értékű. — Az „ad lim ina” látogatásnál II. János 
Pál pápa beszéde a m agyar katolikus püspöki karhoz nyomatékosan figyel
meztette a  magyar egyházat az ökumenikus együttműködés és a  zsidó hit
közösséggel való párbeszéd fontosságára is. Idézek a 9. pontból: „Az összes 
Krisztus-hívő teljes egységére való törekvésnek kell kísérnie és jellemezni az 
egyház útját. Éppen m ost fejeztük be az im ahetet a keresztények egységéért, 
amelynek tém ája a következő volt: »A Lélek gyümölcse —- eggyé lenni Krisz
tusban.« Fontos az ökumenikus együttműködés a felebarát közvetlen segíté
sének m inden form ájában. Ma egyre világosabban kitűnik az egységért vég
zett ima szükségessége, áz egység ugyanis nem pusztán emberi tevékenység 
gyümölcse és nem is jóakarat kérdése, hanem  Isten adománya.”

1993 tavaszán jelent meg Békés Gellért OSB könyve: ,,A Krisztusban mind
nyájan egy” címen, m elynek alcíme: Keresztények egysége utópia? Ebben a 
könyvben gazdagon szerepel dokumentáció az ökumené útjáról és többek kö
zött testvéri dialógus egy evangélikus teológussal, Luther új római katolikus 
értékelése, mindez valóban baráti, testvéri hangon.

A Béke'hímökben (1993. V. 16.), a Magyarországi Baptista Egyház hetilap
jában jelent meg egy cikk Boros Gergely tollából: „Ökumené a gyakorlat
ban” címen. így zárul: „Szolgálatom során találtam  nagyon kemény területet 
is, ahol nem  alakult ki a gyülekezetek között együttm unkálkodás. A néhány 
negatív tapasztalat ellenére is azt tanácsolom, hogy m indenütt, ahol csak le
hetőség nyílik erre, ahol őszinte vágy és törekvés van mások részéről is az 
ökumenikus m unkában, akarjunk adni is valamit. Csak így lehet áldás és 
ökuménia” — írja a tekintélyes baptista lelkipásztor. Jó ezt olvasni, m ert a 
kisebb egyházak és neoprotestáns közösségek m anapság gyakran zárkóznak 
el azzal a gyanúval, hogy az ökumené nagyon is emberi találm ány és az 
igazi elkötelezett keresztényeknek nem lehet ehhez közük, a lelki ember meg
válogatja társait és felemás igába nem hajtja fejét.

Egy esztendeje működik az Esztergomi Egyházmegyei Zsinat előkészítő bi
zottságai között Ökumenikus Bizottság is. Ennek dokum entum ában az alap
tétel így hangzik: „A zsinat tevékenysége alapvetően ökumenikus. A zsinat 
célja ugyanis az egyházi élet m egújításának szolgálata, hogy egyházunk a 
Krisztustól kapott hivatását hatékonyabban tölthesse be, ez utóbbinak azon
ban akadálya a keresztények megosztottsága, mely kétségkívül ellentmond
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Krisztus akaratának, botránkoztatja a  világot és károsítja a legszentebb 
ügyet, az evangélium hirdetését minden em bernek.”

Vigyázat: zsákutca!
Sok példa van manapság arra, hogy különböző társadalm i ünnepségre, zászló- 
avatásra, sírkőszentelésre hívják az önkormányzatok a különböző felekezetek 
képviselőit „ökumenikus istentisztelet” tartására, hogy ezzel emeljék az ün
nepség színvonalát. Józanul vigyázni kell arra, hogy ezek a kívülről ránk eről
tetett közös alkalm ak lejárathatják  az igazi ökumenét, és a valóságban de- 
zavuálják azt a belső egységet, am it a Krisztus-központú ökumené jelent. 
Csak dekorációnak használják fel az egyházi személyeket és funkcióikat, mé
lyebb egység igénye és deklarálása nélkül. E hamis és felületes ökumené, meg
ítélésem szerint, kárára  van évszázadunk egyik legjelentősebb egyházi trend
jének, a keresztények egységmozgalmának. Zsákutca az is, ha az ún. törté
nelmi egyházak csak a kis egyházak vagy szekták elleni összefogásban lá t
ják ökumenikus feladatukat.

Bonyolult korban, egyre bonyolultabb ökumenikus helyzetben élünk, min
dent meg kell tennünk, hogy ne gyengüljön, hanem erősödjék az egységtö
rekvés. Ehhez több ism eret és nagyobb tudatos elszánás is szükséges m inden 
felekezet részéről, az evangélikusok részéről is.

Ifj. Fabiny Tibor: A megállás szimbóluma
Keresztyén Igazság. Űj folyam. 1989. június, 30. 1.:

Az Ordass-kérdés egyházunkban három évtizeden keresztül tabu volt. A ta 
buk hirtelen megszűnésének idején az a veszély kísért, hogy ami eleddig til
to tt volt, most bálványt faragnának belőle, valami élettelen, ismeretlen idó- 
lumot.

Ördass tabu  volt, de számunkra nem bálvány, hanem  szimbólum. A bál
vány mindig halott, a szimbólum azonban él, shat és működik. A szimbólum
ban ugyanis erő feszül. Mi nemcsak hátranézünk, hanem  elsősorban előre
tekintünk. A djunk hálát Istennek, 'hogy ehhez van még erőfedezetünk, még 
nem fogyott el a szimbólumunk.

Frenkl Róbert: Válasz (Lukáts Miklósnak)
Lelkipásztor 1992/6. 210. 1.:

Az igazságtétel egyébként nagyon foglalkoztat. Pozitív értelemben is. Ügy 
vélem, némely igazságbajnokok évtizedes m ulasztásaikat óhajtják post festa 
behozni. Dóka Zoltán a Nyílt levélért, ifj. Fasang Árpád az Ordass-rehabili- 
tációért vívott 'harcért, Sdhulek Tibor hitvalló m agatartásáért (az abortuszt 
nemzetgyilkosságnak m inősítette 1962-ben, kiállt az erdélyi magyarság ügyé
ért), nem k ért elismerést. De ettől a bátor, hitvalló m agatartás tény marad. 
Megértem azokat, akik m últbeli — és olykor jelenbeli — telj esi tm ényhiá- 
nyukat pótcselekvéssel akarják kompenzálni. Az egyházban azonban — és 
ez valóban tisztségemből adódó felelősségem is — helyre kell állítsuk a való 
értékrendet. M indenkit m unkája, teljesítménye minősít.
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Vallás és politika -  egyház és állam

Két súlyos dilemmával kell a mai Magyarországon a vallásos em bereknek és 
az egyházaknak szembenézniük: 1. Szabad-e és kell-e, hogy a vallásos ember 
politizáljon, és ha igen, hogyan kell, hogy részt vegyen a politikai életben?
2. Milyen legyen az egyházak viszonya az államhatalomhoz, a hatalom ért 
versengő politikai pártokhoz?

M indkét kérdés állandóan aktuális volt a  kereszténység egész kétezer éves 
története során és a hibás válaszok nem  egyszer vittek  tévutakra keresztény 
embereket, csoportokat és egyházakat, nagy károkat okozva a kereszténység 
ügyének. A mai Magyarországon a szokásosnál is súlyosabbá teszi a problé
mát, hogy mivel a rendszerváltozással hirtelen és váratlanul egészen új hely
zetbe kerültünk, semmiképpen sem szabad akár a közelmúltbeli, akár a tá 
volabbi múltbeli válaszokat autom atikusan alkalmazni. A kérdéseket ú jra  
kell gondolni. Ha rossz válaszokat találunk a két kérdésre, elszalasztjuk azt 
a lehetőséget, hogy a keresztény vallás és erkölcs nagyobb helyet kapjon a 
magyar társadalom  kultúrájában, gondolkodásában, és ezáltal szerepet vál
lalhasson a jelenlegi érték- és normaválságból, vagy — más szociológiai kife
jezéssel — anómia és elidegenedés válságból való kiemelkedésben (Andorka, 
1993).

Bárm ennyire helytelen lenne a m últbeli válaszokhoz visszanyúlni, mégis 
érdemes a vallás és politika, az egyház és az állam közötti viszony történeti 
alakulására visszapillantani. M indenekelőtt azt kell m eglátnunk, hogy a ke
reszténység előtt és a kereszténységen kívül az egyház és az állam  sokszor 
és számos társadalom ban szorosan összefonódott, ezáltal a vallási és a politi
kai tevékenység közötti h a tár elmosódott. Az ókori birodalm akban, közöttük 
a Római Birodalomban a császárság idején az uralkodó istenítése meglehető
sen általános volt, a papság kiszolgálta a politikai hatalm at, ennek fejében 
nagy privilégiumokhoz és némelykor nem jelentéktelen hatalomhoz jutott.

Izráel népének történetében, elsősorban a prófétai mozgalomban viszont 
megjelent az a törekvés, hogy a vallás függetlenüljön az állami hatalomtól, 
és azt adott esetben élesen bírálja a vallási és erkölcsi törvényekkel ellenté
tes cselekedetei m iatt. Jézus ezt a prófétai hagyományt folytatta. Sokat idé
zett mondása, hogy „adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Isten
nek, ami az Istené”, azt az igényt fejezi ki, hogy az államhatalom — éspedig 
sem a Római Birodalom helytartói, sem az azt kiszolgáló zsidó hatalm i elit 
— ne szóljon bele a vallás kérdéseibe. Egyrészről éles társadalom kritikát fo
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galmazott meg a korabeli izráeli állapotokkal szemben, másrészt nem  csat
lakozott egyik korabeli izráeli politikai mozgalomhoz sem.

Ehhez képest Mohamed tanítása és az iszlám fundam entalizm usnak máig 
érvényesülő, sőt a közelmúltban egyes országokban erősödni látszó törekvése 
az államhatalom birtokbavételére és a vallási törvények követésének állami 
eszközökkel történő kikényszerítésére nyilvánvaló visszalépést jelentett.

Nem állíthatjuk persze azt sem, hogy a kereszténység története folyamán 
mindig a jézusi tanításokban megfogalmazott m agatartást m utatta az állami 
hatalom és a politika irányában. A különböző államok és korszakok adott 
körülményeinek hatása a la tt attól nemegyszer egyik vagy másik irányban 
eltért. Pál apostol a Római Birodalomban diaszpóraként élő és terjedő, az ál
lami üldöztetés veszélyében lévő gyülekezetek számára írta, hogy „minden 
lélek engedelmeskedjék a felettes hatalm aknak, m ert nincs hatalom mástól, 
m int Istentől”, tehát aján lo tta a politikai ellenzéki tevékenységtől, k ritiká
tól való tartózkodást.

Gyökeresen megváltozott helyzetbe kerültek a keresztények és a keresz
tény egyházak azután, hogy Nagy Konstantinusz a Római Birodalom állam 
vallásává tette a kereszténységet. Ez m agával hozta annak a lehetőségét, hogy 
a  kereszténység — az ókori birodalmak vallásaihoz és egyházaihoz hasonlóan 
—, szorosan összeszövetkezzék az államhatalommal, azt ideológiai eszközök
kel igazolja és alátámassza, cserébe viszont az állami kényszerítő eszközöket 
hívja segítségül a térítésben és a tanítástó l elhajlók, az „eretnekek” elnyo
másában.

Az azóta eltelt évszázadokban a különféle keresztény egyházak korszakon
ként és országonként meglehetősen eltérő utakon keresték a megoldást az e 
tanulm ány elején felvetett kettős dilem mára. A keleti kereszténységre Bi
zánc óta az' államhatalommal való szoros összefonódás volt a jellemző. A kö
zépkori N yugat- és Közép-Európában viszont az egyház és a világi hatalom 
között sajátosan ellentmondásos viszony alakult ki: egyrészt egyes idősza
kokban éles hatalm i harc alakult ki közöttük, másrészt az egyház nagy részt 
vállalt nemcsak az oktatásban és a művelődésben, hanem  magában az állam- 
igazgatásban is, időnként az állam hatalom  segítségével terjesztette a keresz
ténységet (mint István király idején Magyarországon) és pusztította az eret
neknek nyilvánítottakat (mint a kathárokat és a huszitákat). Mégis egyet le
het érteni Bibó Istvánnal (1986), hogy a középkori egyháznak az államtól 
való elkülönülése, függetlensége döntő szerepet játszott az európai tá rsa
dalomfejlődésben, a politikai hatalom „erkölcsi átitatódásában”, az elnyom ást 
és ezáltal a félelmet korlátozó társadalm i együttélés felé közeledésben.

Az egyház és állam szétválását segítette elő a reformáció is, bár az egyes 
felekezetek különböző országokban meglehetősen eltérő álláspontokat kép
viseltek ebben a kérdésben. Luther M árton a protestáns egyházaknak az ál
lami hatalom általi elnyomásától félve hajlam os volt — Pál tanítására h ivat
kozva — az uralkodókkal való együttm űködést, a hatalom nak való engedel
mességet hangsúlyozni. Münzer Tamás viszont politikai forradalmi mozgalom 
szolgálatába állította egyházát, rövid időre sikerült magához ragadnia a ha
talm at, és ebben az időszakban nem riad t vissza a jézusi szeretetparanccsal 
ellentétes erőszakos eszközöktől. Kálvin János vezetése a la tt a genfi város
állam ban is sor került a vallási újító, Szervét Mihály máglyán való elége
tésére. A protestáns egyházak és az állam  viszonyában a mai napig a leg
változatosabb gyakorlati megoldásokat figyelhetjük meg: az Evangélikus Egy
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háznak m integy államegyházi pozícióit biztosító Svédországtól az állam  és az 
egyházak teljes különválását megvalósító Amerikai Egyesült Államokig 
(Tomka, 1992). Nagy általánosságban mégis elmondhatjuk, hogy a protestáns 
egyházak általában sokkal kevésbé ak tívak  a politikában, mint a katolikus 
egyház. Ennek egyik szimbolikus megnyilvánulása az, hogy a protestáns több
ségű országokban általában nincsenek olyan erős „keresztény” nevet viselő 
pártok, m int némelyik katolikus országban (Pelinka, 1989).

A konkrét helyzet változatossága és a történeti változások sokszor hullám - 
mozgáshoz hasonlítható lefolyása ellenére azt m ondhatjuk, hogy a keresz
ténység kétezer éves történetében az egyházak egyre inkább elváltak a poli
tikai hatalomtól, és ezt a tendenciát nem csak szükségszerűnek, hanem  jónak 
is m ondhatjuk.

Ehhez kapcsolható az a protestantizm usban különösen erősen jelentkező fel
fogás, hogy a politika a „bűn világa”, a hívő keresztény em bernek attól tá
vol kell m agát tartania, m ert ha belekeveredik, akkor szükségképpen bű
nössé válik. Ez a politikától való visszahúzódás, úgy is m ondhatnánk: pasz- 
szivitás, inkább a pietizmushoz közelálló csoportokra jellemző, de ebben a 
kérdésben sem szabad általánosítani, m ert az utolsó évtizedekben éppen a 
fundam entalista protestáns csoportok próbálják követeléseiket — például a 
művi abortusz betiltásának kérdésében — erőszakos eszközökkel is az állami 
törvényhozásra rákényszeríteni.

Ugyanakkor éppen az amerikai „fehér angolszász protestáns” vezető réteg
ben te rjed t el leginkább a Bellah (1991) által „civil vallásnak” nevezett je
lenség, vagyis az, hogy a  vezető politikusok rendszeresen hivatkoznak val
lásra, Istenre, és az ezekben a kérdésekben való közmegegyezést a társadal
m at integráló lényeges tényezőnek tekintik , de messzemenően kerülik, hogy 
egy adott felekezet tan ításait említsék vagy azokat m ás álláspontokkal szem
ben kötelezően érvényre akarják ju tta tn i (Harmati, 1987). Ezt legjobban 
szemlélteti Eisenhower elnök sokszor idézett kijelentése, hogy „kormányza
tunknak semmi értelme, ha nem alapul mélyen átérzett vallásos hiten, de ne
kem  teljesen mindegy, hogy melyik h iten ”.

M indennek fényében nem meglepő, hogy a közelmúltban is „Az egyházak 
és a politika közötti tisztázatlan viszony” című könyv jelent meg Németor
szágban (Abromeit, Wever, 1989).

Mi Magyarországon még nehezebb helyzetben vagyunk a totalitariánus 
rendszer évtizedei következtében. A totalitariánus rendszer alapvető sajátos
sága, hogy a társadalom tagjainak nem csak politikai nézeteit, hanem  egész 
gondolkodását és m indennapi életének részleteit is teljes m értékben uralma 
alá k ívánja vonni. Az ilyen rendszer természetesen nem  tűri el, hogy az ál
lampolgárok egy olyan vallás hívei legyenek, amely nem az állam álta l meg
fogalmazott erkölcsi tanokat hirdet és amely nem az állam által meghirde
te tt válaszokat adja az em beri élet alapvető kérdéseire. Nem tűri el azt sem, 
hogy létezzék tőle teljesen vagy akár csak részben független szervezet, intéz
mény — például egyház — az országban. Ezért a magyarországi sztálinista 
korszaknak a vallás és egyház teljes megsemmisítésére törekvő politikája a 
rendszer logikus következménye volt. Az 1956-os forradalom  azonban leg
alábbis Magyarországon döntő változásokat indított el a rendszer természe
tében, b á r ezek csak fokozatosan váltak  láthatókká. A hatalmi e lit belátta 
(bár alig mondta ki), hogy a totalitárius rendszert képtelen megvalósítani, an
nak erőltetése újabb forradalomhoz vezethet. Ezért á tté r t az autoritardánus
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rendszerek gyakorlatára: nem  tű rte  el a politikai ellenzékiséget, k ritikát, így 
az egyházak és vallásos em berek politikai tevékenységét sem, viszont pró
bálta az egyházakat rábírni, hogy járu ljanak  hozzá a fennálló rendszer és 
politikai elit legitimációjához, vagyis a lakosság általi elfogadtatásához. En
nek eszköze egyrészről az egyházi pozíciók, elsősorban nyilván vezető pozí
ciók betöltésének állami ellenőrzése volt, másrészről az egyházak, egyházi ve
zetők kényszeríthetősége a fennálló rendszert támogató, intézkedéseit igazoló 
politikai állásfoglalásra. E „puhább” politika mögött m indig ott volt a  ko
rábbi totalitariánus kényszerítő eszközök alkalmazásának fenyegetése. Ilyen 
körülmények között az egyházaknak az államtól való függetlensége m egvaló
síthatatlan volt, a keresztény emberek számára alig nyílt lehetőség igazi po
litikai tevékenységre.

Az 1990. évi rendszerváltozás, amely a világon m indenkit, politikusokat és 
tudósokat ugyanúgy, m int az egyszerű állam polgárokat teljesen váratlanul 
ért, teljesen új helyzetet terem te tt a vallás és a politika, az egyházak és az 
állam viszonyában is. A politizálás m indenki, közöttük a  vallásos emberek 
számára teljesen szabaddá vált, az 1990. évi IV. törvény pedig az egyházak
nak az államhatalomtól való olyan fokú szétválasztását valósította meg, ami
lyenre a m agyar történelem ben korábban nem  volt példa. Az egyház és az 
állam közötti kapcsolat mindössze az állam  által az egyházaknak nyújto tt 
anyagi támogatásból áll.

Politizáljon-e ebben az új helyzetben a vallásos ember, és ha igen, hogyan 
politizáljon?

Súlyos hibának látnám, ha  erre a kérdésre azt a hagyományos választ ad
nánk, hogy a keresztény em ber ne foglalkozzék politikával. Bár kevés de
m okratikus állam alkotm ánya megy el addig, hogy a választásokon való rész
vételt kötelezővé teszi, mégis k i m erném  jelenteni, hogy a dem okratikus po
litikai rendszerben minden állam polgárnak kötelessége, hogy politikai kérdé
sekben állást foglaljon, legalább addig menően, hogy az országgyűlési és ön- 
korm ányzati választásokon részt vesz és a hozzá közelálló pártra, jelöltekre 
adja szavazatát. Sajnálatos módon m ajdnem  minden dem okratikus ország
ban megfigyelhető újabban a politikai passzivitásnak, kiábrándultságnak, a 
választásoktól való távolm aradásnak növekedése. Noha hazánkban az 1990. 
évi parlam enti választáson való részvétel nem volt ijesztően alacsony, azóta 
— a pótválasztásokon, az önkorm ányzati választásokon — igen alacsony volt 
a részvételi arány, és ha ilyen tendencia érvényesülne az 1994. évi parlam enti 
választásokon is, ez azzal a veszéllyel járna , hogy viszonylag kis szélsőséges, 
nem dem okratikus csoportok (akiknek támogatói mindig nagy arányban részt 
szoktak venni a választásokon) viszonylag nagy képviselethez ju tnak  a par
lamentben, továbbá a parlam ent egésze elveszíti tekintélyét, legitimációját. 
Ez végül m agának a dem okratikus rendszernek a fennm aradását veszélyez
teti. Politológusok és történészek arra  szokták felhívni a figyelmet, hogy a 
weimari dem okratikus ném et rendszer nem  azért bukott el, m ert a jobbol
dali és baloldali szélsőségek többséget tud tak  szerezni, hanem  azért, m ert a 
dem okratikus pártok nem  kap tak  kellő tám ogatást a  politikailag közömbössé 
vált választóktól. Nem lehet kétséges, hogy am ikor dem okratikus és totali
tariánus rendszer között kell választani, akkor a vallásos em bernek a de
mokrácia mellé kell állnia, m ég akkor is, h a  annak összes működési hibáit 
ismeri. Jézus tanításának lényegéhez tartozik az egyes em ber értékének, sza
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badságának tiszteletben tartása, ezt pedig a demokrácia inkább biztosítja, 
m int a totalitáriánus és autoritariánus politikai rendszerek.

Azt a kérdést, hogy a választásokon való részvételen, az „állampolgári” po
litizáláson túlmenően „főfoglalkozású” politikai szerepet is vállaljon-e, vala
mely pártba belépjen-e, m inden egyes em bernek magának kell eldöntenie, 
képességeinek ismeretében és ambíciói függvényében. Eggyel kell tisztában 
lennie: a politika egész em bert kíván, a „főfoglalkozású” politikai m unka 
m ellett nehéz hasonló erőkifejtéssel tudományos vagy m ás értelmiségi m un
kát végezni, így aktív lelkésznek lenni.

Az egyes vallásos emberek politizálásától el kell választani az egyház poli
tizálásának kérdését. Súlyos hiba lenne, ha az egyházak a megváltozott hely
zetben politikai hatalomra törekednének, az állam  kényszerítő eszközeit pró
bálnák igénybe venni érdekeik és álláspontjuk érvényesítésére. Nem igényel
hetik az egyházak, hogy saját álláspontjukat minden állampolgár elfogadja. 
A demokrácia játékszabályai szerint a többség akarata érvényesül, a kisebb
ség alapvető jogainak tiszteletben tartásával. Mivel a m ai magyar társada
lomnak csak kisebb része „vallásos az egyházak tanítása szerint” (Tomka, 
1991), az egyházak gyakran kerülhetnek abba a helyzetbe, hogy egy-egy 
konkrét kérdésben a lakosság vagy a parlam ent többsége javaslatukkal el
lentétesen dönt, és ezt el kell fogadniuk.

Az egyházi álláspontnak a többség akaratával szembeni kierőszakolásához 
hasonlóan súlyos hiba lenne társadalm i kérdésekben az állásfoglalástól való 
tartózkodás, a hallgatás. A véleménynyilvánítás m ódjára a Németországi 
Evangélikus Egyház közelmúltjából említek három  em lékiratot: a dem okrati
kus rendszer m elletti állásfoglalást (Evangelische Kirche, 1985), az önérdek 
és a közjó viszonyát, a felelős gazdasági tevékenység kérdéseit tárgyaló do
kumentum ot (Gemeinwohl und Eigennutz, 1991) és az Európa szociális rend
jével foglalkozót (Verantwortung, 1991). A keresztény értékeknek a közélet
ben való érvényesüléséről tehát kell az egyháznak nyilatkoznia, de egy-egy 
párt támogatásától és még inkább valamely dem okratikus párt elutasításá
tól mindenképpen tartózkodnia kell. A pártok közötti választást az egyház
tagokra kell bízni.

Különösen nehéz dilemma előtt állnak az egyházi vezetők  és általában m in
denki, akinek állásfoglalását az egyház egészének állásfoglalásaként lehet ér
telmezni. M int egyéneknek természetesen van és kell hogy legyen vélemé
nyük a pártokról, de tisztában kell azzal lenniük, hogy ez az egyéni vélemé
nyük azt a látszatot keltheti, hogy az egész egyház álláspontját képviselik, 
még akkor is, ha az adott kérdésben, a  pártpreferencia területén az egyház
nak nem szabad hivatalos véleményt nyilvánítania.

Az egyház és az állam viszonya, a vallásos em ber politizálása tehát nehéz 
dilemmák elé állít m indannyiunkat a mai Magyarországon. Szinte könnyebb
nek tűnik visszatekintve az ezekben a kérdésekben való állásfoglalás a to ta- 
litariánus rendszerben: az államhatalom követeléseire egyszerűen nem et kel
lett mondani vagy hallgatni kellett. Hozzáteszem, hogy a „puhuló” au to ri
tariánus rendszer körülményei között m ár bonyolultabbakká váltak a prob
lémák. Ma, a demokratikus politikai rendszerben azt az elvet m ondhatjuk ‘ki, 
hogy az érett, felnőtt vallásossághoz hozzátartozik az, hogy az egyszerű se
matikus megoldások helyett minden ilyen dilemmát alaposan átgondolunk 
és a jézusi tanítások fényében próbáljuk megkeresni a legjobb válaszokat.
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Szebik Imre: Lelkész a mai világban
Lelkipásztor 1989/10, 543. 1.:

Az egyház különböző állásfoglalásai, döntései következtében a társadalom  
bizonyos rétegei előtt megkérdőjelezetté vált. Elsősorban az értelmiség so
raiból veszített, részben azók opportunizmusa m iatt is. Ezért gyakran gondot 
okoz a  lelkésznek, hogy megfelelő világi vezetőt találjon a gyülekezet irá
nyításának m unkájára.

A gyülekezetek önállóságának elveszítése, az 1966-ban alkotott egyházi tör
vények túlzott közegyházi irányítást biztosító befolyása és a püspöki jogkör 
megnövelése feszültséget okozott a felső vezetés és az egyes egyházközségek 
elöljárói között.

A lelkész ugyanakkor két tűz közé került. Egyfelől eleget kellett tennie fe
lettesei rendelkezéseinek, másfelől figyelembe kellett vennie gyülekezete el
várását és érdekét.



MIHANCSIK ZSÓFIA

Társadalom és egyház viszonya
Interjúsorozat

Balassa Péter

Mihancsik Zsófia: — A z elm últ három évben valószínűleg jelentős változá
sok történtek egyház és társadalom viszonyában  — túl azon, hogy m ind
kettő  maga is jelentősen átalakult 1989 után. Túlzás-e úgy leírni a megválto
zott viszony lényegét, hogy míg 1990-ig békés egymás m ellett élés volt rá 
jellemző, tehát m ondjuk az alsópapság és a h ívek viszonya kiegyensúlyozott
nak és nagyobb feszültségektől m entesnek volt mondható, most elsősorban az 
egyházi vezetőknek a hitoktatás és az egyházi ingatlanok ügyében tanúsí
to tt magatartása következtében, és abból fakadóan is, hogy az egyház több 
ízben is erélyesen megnyilatkozott szigorúan az emberek magánügyét jelentő 
nagy kérdésekben, ezt a viszonyt súlyos konfliktusok terhelték meg?

Balassa Péter: — Szerintem a mai feszültségek nem egyszerűen változá
sokra vezethetők vissza. Régebbiek. Én abból a  nagyobb összefüggésből in
dulnék ki, hogy azért az elmúlt negyven évet nem  lehet teljesen kisöpörni 
abból a szempontból sem, hogy bármilyen torz és helyenként szörnyű mó
don, de ez az időszak a társadalom  modernizációját hozta. Ez a kommuniz
mus modernizációs variációja. És ha  levesszük róla az ideológiai terheket, 
annyit mindenképpen elmondhatunk, hogy a társadalom  laicizálódását hozta: 
a világi értékek felé fordulást és a vallási értékek bizonyos m érvű háttérbe 
szorulását. És ez nem  csak a terro r m iatt m ent végbe, ez nem  igaz. Ez egy 
norm ális európai fejlődési út m egkésett magyarországi jelentkezése volt.

Másrészt annak a rettenetes üldöztetés-sorozatnak a következtében, amely
ben 1948 és m ondjuk 1963 között a  papság egészének része volt —, m ert azért 
az egyházak üldözése tovább tarto tt, m int más társadalm i csoportoké és in
tézményeké —, teljesen traum atizálta az egyházat. Én most elsősorban a k a
tolikus egyházról beszélek, m ert oda tartozom, és ízléstelennek tartanám , ha 
más egyházakat is megítélnék. Sőt el is várnám, hogy más egyházakhoz ta r
tozók is így korlátozzák magukat. Tehát ez egy teljesen traum atizált egyház, 
mely papságát tekintve elöregedett, és csak a félelmekre, a megaláztatásokra 
emlékszik. És ezt úgy tudta most kompenzálni, hogy visszatért m ondjuk az 
1938-as egyházhoz. Tehát a Horthy-korszakbeli győztes egyház emlékével vi
gasztalja magát.

— Ez konkrétan m it jelent?
— Azt, hogy miközben a papság rettenetesen félt attól, hogy a szószékről 

a legkisebb rendszerellenes k ijelentést is tegye — m ert azt rögtön jelentet
ték, vagy attól félt, hogy rögtön jelentik —, a morálteológiában vagy az er
kölcstanban egy olyan erkölcsi értékrendszert és életmódot hirdetett, amely
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tényleg csak feudálisnak, özönvíz előttinek nevezhető. Mondjuk úgy, hogy a 
zsinat előtti egyház m aradt meg a zsinat u tán is Magyarországon. Tehát egy
részt félelem és meghunyászkodás, m ásrészt egy ókonzervatív értékrendszer
nek a sulykolása, ez jellemezte a 89 előtti egyházat.

Ennek az ókonzervativizmusnak az a legnagyobb problém ája — amely a 
kereszténység évszázadait is á tjá rta  —, hogy a kereszténységet egy idő után 
m aga a kereszténység értelmezte ideológiaként, világnézetként. A mai par
lam ent egyetlen keresztény pártja  is büszkén és szerintem rendkívül bután 
fennen hirdeti, hogy ő az egyetlen ideológiai párt Magyarországon. Ezen 
csak nevetni lehet, m ert a kereszténység m int igazán jelentékeny, mély val
lás, nem ideológia.

— Hanem?
— Találkozás a létezés végső kérdéseivel, amelyek nem ideológiai és tu 

dati kérdések, hanem vagy m egtörténnek vagy nem történnek meg.
— De ez a hit, amiről beszél, nem?
— Igen. Természetesen arról beszélek.
— M ert aztán az, hogy a vallás segítségével ezt m indenféle dobozokba akar

ják  belegyömöszölni, am elyeket tételeknek, dogmáknak neveznek . . .
— Pontosan erről van szó. Hogy erre aztán ráépül az a szféra, melyet val

lásnak nevezünk. És ez sok tekintetben máz. Tehát ez az ókonzervatív ke
reszténység ideológiaként sulykolta m agát a hívek felé, és főként azzal fog
lalkozott, hogy a hívek hogyan éljenek a magánéletükben. És ez rettenetes 
károkat okozott, m ár 89 előtt is, egyik oka volt az egyháztól való elfordu
lásnak.

— Tehát azt látja az egyik kulcsproblémának, hogy m iközben végbem ent 
a társadalom laicizálódása, az egyház ezt figyelm en kívül hagyva megpró
bálta továbbra is az emberi élet totalitását a maga uralma alatt tartani. Ez 
azt jelenti, hogy 89 előtt is csak a magyarországi nyilvánosság- és dem okrá
ciahiány tette, hogy ez az alapkonfliktus nem tört a felszínre, és az egyház 
ennélfogva nem  kényszerült meghaladni saját konzervativizmusát?

— Nemcsak emiatt, hanem m ert tény, hogy az egyház tényleg rettenetes 
amputáción esett át. És féltették, kicsinyes módon, azt, ami m egmaradt. Em
lékszik, Lékai bíborost — Isten nyugosztalja — időnként még az egyházon 
belül is a katolikus egyház első titkárának csúfolták, m ert rendkívül jó vi
szonyban volt az állam párt első titkárával. Ö mondta, hogy Magyarországon 
a kis lépések tak tikája a célravezető megoldás: óvjuk, am ink van, és közben 
óvatosan próbáljunk meg előre menni. Ami katasztrofális elm élet volt, ebből 
soha semmi nem jöhet ki, rossz kis taktikázás az egész, amely m indenekelőtt 
a papságról szól, de semmiképp nem a  hitről, és még csak a hívekről sem. 
De m ár Lékai alatt kiderült, m ennyire tartha ta tlan  a dolog. Viszont a zsinati 
szellem, hajszálgyökereken keresztül, azért eljutott a papság fiatalabb kor
osztályaihoz, és kialakult egy progresszívebb szellem is, amely 89 előtt talán 
m ég láthatóbb volt, m int 89 után. És én a zsinatot most nem csak a katoliku
sokra vagy az egyházakra vagy a vallásra értem : a kereszténység és a nem 
hívők, vagy a kereszténység és Európa párbeszédében ez sokkal nagyobb je
lentőségű esemény volt, m int am ennyire Magyarországon ezzel tisztában van
nak. Olyan jelentőségű esemény, amelyre okvetlenül fel kellene figyelniük 
okos liberálisoknak és dem okratáknak is. Nem mindig teszik meg; kár. Hiba.

— A kkor viszont nem értem, hogy — amennyire én a közép-kelet-európai 
egyházak állapotát ismerem  — m ondjuk a lengyel katolikus egyház m iért
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nem  a félelem ben és a meghuny ászkodás állapotában élt, ugyanezen időszak 
alatt? Sőt, az egyik legprogresszívabb ereje volt a politikai ellenállásnak. En
nek ellenére — megint csak az én, lehet, hogy hiányos ismereteim  szerint — 
1993-ra a lengyelek is eljutottak oda, hogy megrendült a katolikus egyházba 
vete tt bizalmuk, elsősorban azok m iatt az álláspontok miatt, am elyeket ma 
az egyház társadalmi, magánéleti kérdésekben képvisel. És ezt mással nem  
tudom magyarázni, m int azzal, hogy nem a bátorsághiány következm énye az 
ó konzervativizmus.

— Fontos a párhuzam, amelyet most felvet. Ugyanis a  m agyar és a lengyel 
katolikus egyház közti különbség alapvetően két személyiség különbségében 
ragadható meg: Wiszinsky bíborosról és Mindszenty bíborosról van szó. Wi- 
szinsky kemény, bátor és okos em ber volt, Mindszenty konok, bátor és szűk
agyú. Ennek a két egyházi vezetőnek a különbsége a két eléggé konzervatív 
társadalom  egészét szimbolizálta. M ert a lengyel ú ri hagyomány erős, önm a
gát konzerválni képes hagyomány volt a kommunizmus időszaka a la tt is. 
Magyarország úri-feudális hagyományai m ár a két háború között elvesztet
ték az erejüket. Furcsa módon ennek köszönhető, hogy Lengyelországot nem 
lehetett úgy megtörni, m int Magyarországot. Gondoljon bele abba a hihe
tetlen ténybe, hogy amikor 39 őszén a németek meg az oroszok betörtek Len
gyelországba, a lengyel főurak kivont karddal egy lovashadsereget vezényel
tek a tankok ellen. Ez egyrészt sírnivaló tragikomédia, másrészt mégiscsak 
egy hősi gesztus. Mondjuk ahhoz képest mindenképp, ahogyan a doni ka
tasztrófában ezek a szegény m agyar áldozatok — és nem hősök — m int a 
vágóm arhák pusztultak el. A kettő között tehát óriási különbség van: az egy 
magánál lévő konzervatív társadalom  volt még, ezt fejezte ki Wiszinsky kon
zervatív okossága, míg a m agyar úri társadalom  Trianonnal megroppant, el
vesztette identitását. Ezért olyan görcsös és kisstílűén agresszív Mindszenty. 
És ez véleményem szerint öröklődik. Hozzáteszem: személyes m orálját ille
tően Mindszenty is roppant tiszteletrem éltó, és ami vele történt, az borzal
mas, de ez nem változtat azon, hogy felm érhetetlen károkat okozott. Nem 
szeretem azt az em bert: én M árton Á ronra és Apor Vilmosra szavazok.

— De akkor mégiscsak arról van szó, hogy két magatartás különbözik, és 
nem  a dolog tartalma.

— Pontosan ezért találkoznak 93-ban.
— A kkor a kérdés második fele következik: ezek a tulajdonságok és kö

rülm ények vezettek oda, hogy rigiddé vált a katolikus egyház és rosszul rea
gál azokra a lehetőségekre, am elyeket most megkapott?

— Azt nem mondanám, hogy az egész katolikus egyház; csak az a része, 
amely döntésképes helyzetben van, tehát a hatalom birtokosa az egyházban. 
De ez sok évszázad óta nagyon erősen hierarcbizált egyház, és ezen nem tudott 
változtatni a zsinat sem. Ennek megfelelően itt a püspöki kar nagy részének 
és a hozzácsatlakozó papok és katolikus szervezetek rigidségéről van inkább 
szó. De azért van egy kisebbség is: egyrészt a legkülönbözőbb értelmiségi kö
rök, ökumenikus mozgalmak, gyűlöletellenes mozgalmak, antiszemitizmus el
leni mozgalmak, egy-egy szerzetesrend, egy-egy főpap kezdeményezései. Itt 
rigidségnek nyoma sincs, csak nagyon nehéz helyzetben vannak, mivel a fel
sőpapság makacs, ókonzervatív és hatalom centrikus m agatartást tanúsít, me
lyet bizonyos esetekben Rómával a hátuk mögött tudnak tartósítani. Sajnos 
Rómában is bekövetkezett egy zsinatellenes fordulat az utóbbi hét-nyolc év
ben, amely nem kedvez egy nyitottabb katolikus társadalomfelfogásnak.
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— Tehát mindaz, ami 89 után történt, törvényszerű volt abból a szempont
ból, hogy a változások idején a katolikus egyház mind személyileg, m ind m últ
ját tekintve nem volt alkalmas rá, hogy önmérsékletet tanúsítson, tehát, hogy 
saját magatartását racionális kontroll alá vegye. Ez egyben azt is jelenti, 
hogy ezeken a konfliktusokon és kem ény ütközéseken most éppen hogy a tár
sadalommal, és nem a szintén konzervatív politikai hatalommal szemben kell 
átesnie az egyháznak ahhoz, hogy ez a már létező felvilágosultabb és moder
nebb szemlélet áttörjön és meghatározóvá váljon?

— Igen, én azt látom, hogy a m agyar egyházon belül komoly harc van ki
bontakozóban, amely kívülről nem látszik annyira, m int belülről. Ez a harc 
nem lesz rövid, és biztos, hogy m indkét felet sok kudarc éri m ajd benne. Meg 
kell mondanom, minden apológia nélkül, hogy nagyon sok olyan katolikus
sal vagy kereszténnyel találkozik az ember, akár célzottan, akár csak vélet
lenszerűen, akik nehezen viselik, sőt szégyellik, ami 89 óta itt  történik. Hogy 
a félelem, a megalázottság és a kisemmizettség kompenzációjaként a mai egy
ház úgy viselkedik, m int valami győztes egyház. Olyannyira, hogy olykor, a 
dühöm elmúltával, én inkább grotesznek érzem a helyzetet. Kicsi figurák és 
kis lelkek viselkednek agresszíven és offenzíven, m intha szemm értéküket 
vesztett emberek tömegéről lenne szó.

Persze a dolog másik oldala az, ahogyan a politika — most a kormányzó- 
pártokra gondolok —, az én ízlésem szerint eléggé rom lott és cinikus módon 
átkrisztianizálta magát, és ölelő karju k a t nyújto tták  a kisemmizett egyházak 
felé. Csak hát az ölelő karok olykor fojtogatóak, és nagyon nehéz kikerülni 
őket. Rettenetesen erősnek kellene ehhez lenni, és rettenetesen kellene tudni 
ragaszkodni az ősi hitigazságokhoz, vagy mondjuk így: azokhoz a jézusi sza
vakhoz, amelyek a tű fokáról szólnak. Márcsak azért is, m ert a  vadkapitaliz
mus korában az egyháznak és a hitnek fantasztikus lehetősége volna arra, 
hogy a szociális érzékenységet és a szociális dimenziókat napirenden tartsa 
akkor, mikor mindenki kizárólag az „aki kapja, m arja” jegyében gondolja el 
a szabadságot.

— Ha már a politikai szférát szóba hozta: nemcsak az a kérdésem, hogy 
maga szerint ez a helyzet m ennyiben okozza az egyház hiteltelenedését, ha
nem  azt is, hogy a vallást m ennyire hitelteleníti el, hiszen említette, hogy a 
kereszténydemokrata párt ideológiai — vallási — pártnak vallja m a g á t. ..

— . . .  miközben az utóbbi időben még az MDF-nél is energikusabban kö
vetelte az igazságtételt, am i m iatt mélységesen föl vagyok háborodva, undo
rodom ettől, és megvetéssel gondolok rájuk. Itt sajnos ilyen keményen kell 
fogalm aznom . . .

— . . .  de nemcsak a kereszténydemokraták, hanem a vélem ényem  szerint 
mélységesen idejétmúlt képződmény, a Kisgazdapárt is Istent, hazát és csalá
dot emleget, ami legalábbis megkérdőjelezheti ezeket a fogalmakat azoknak  
az embereknek a szemében, akik pontosan tisztában vannak azzal, m ilyen ér
tékű  politikához használják fe l ezeket a szavakat.

— Ez egyszerűen cinikus kisajátítása azoknak az értékeknek, amelyek nem 
a politika szférájába tartoznak. Hogy hagyják kisajátítani ezeket az értéke
ket különböző egyházak vagy egyházi személyek, de legalábbis hallgatnak, 
ezt én egyszerűen véteknek tartom . M ert ez valóban elhiteltelenítheti az egy
házat is, a vallást is. Miközben nemcsak lélektani okokból, hanem a fennálló 
világ m érhetetlen anomáliái és igazságtalanságai meghaladásához is szüksé
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günk lenne a hitre és a vallásra. Egy valamivel emberségesebb világnak 
tudna adni ajánlásokat a vallás.

Ezzel együtt nem hiszem, hogy ez a folyamat azt jelentené, hogy a törté
nelmi egyházak a végéráikat élik. Én két lehetőséget látok: az egyik ú t a kis- 
egyházak, a szektásodás felé vezet, tehát a hit eleven megélését lehetővé tevő 
kisközösségek felé, amelyek nem történelm i m últra és misztikus alapításra 
vezethetők vissza, mint m ondjuk a buddhizmus, az iszlám vagy a keresztény
ség. Ez az átáram lás m ár folyam atban van, ami elég nagy hisztériát és félel
m et kelt a történelmi egyházakban, és a reakciójuk időnként súrolja a kis- 
egyházak üldözésének határait is. M intha a keresztényi türelem ről teljesen 
megfeledkeztek volna, am it én roppantul nehezményezek. A másik út, hogy 
az a harc, am elyről az előbb beszéltem, felerősödik a nagy egyházakon belül, 
és talán felnőnek olyan nemzedékek, amelyek rájönnek arra, hogy m ondjuk 
a kereszténység utóbbi ezerötszáz évét kellene átértékelni, és talán — most 
radikálisan fogalmazok — egy prekonstantin egyházban kellene gondolkodni, 
tehát a Nagy Konstantin-féle fordulat előtti egyházban. Hiszen a  tragikus 
pillanat az volt, m ikor a Római Birodalom császára a IV. században állam
vallássá tette a kereszténységet. És még akkor is ez a véleményem, ha vél
hetőleg felsőbb egyházi körökben — amelyekkel nekem nincs kapcsolatom — 
ezt ördögtől való gondolatnak minősítik. Keresztényi szabadságom nevében 
nem mondok le a szabad gondolkodás lehetőségéről, annál is inkább, m ert 
ezt a jogomat kanonizált szövegekkel is demonstrálni tudom. A szabadság 
kulcsfogalom, am it azt hiszem, a kereszténység nem  é rte tt meg önmaga lé
nyegéről: nem  érti, hogy ő a szabadságról szól.

— Talán m ert az évszázadok alatt az egyház m int intézm ény, rákövesült a 
hitre, saját önérdeke szerint próbálja meg azt mozgatni. És valószínűleg ezért 
nem tudja eldönteni azt sem, hol végződik az ember Isten jegyében történő 
szolgálata, és hol kezdődik az Isten nevét felhasználó uralomvágy fölötte. 
Konkrétan: nem tudják, nem  érzik, m ennyi egyházi iskola elég, m ennyi hit
oktatás elég, m ennyi direktíva elég az ember társadalmi magatartásának be
folyásolására.

— Ehhez semmit nem tudok hozzátenni. Ez így van. És ennek m eghaladá
sához valóban óriási szemléletváltozásra volna szükség. Ez a közeljövőben 
nem várható, de a régi és a radikálisan új egymás m ellett élése és harca igen. 
Tehát az egyházi nagyuraknak előbb-utóbb rá kell jönniük, hogy nem az 
övék, és csak az övék az egyházra bízott nyáj, és az egyház maga régen nem 
monolitikus többé. Az Üjszövetségben sehol nincs szó a globális hódításról, 
a keresztény kisközösségekről mint kontraszttársadalm akról annál többször.

— Eddig csak a probléma intézm ényi részéről beszéltünk. De itt van a má
sik kérdés: kell-e változtatni például a vallás nyelvén, ahhoz, hogy az embe
rekhez úgy lehessen szólni, hogy mind a hétköznapi, m ind a nagy életigaz
ságok úgy legyenek elmondhatók, hogy azok számukra a X X . század végén is 
hitelesek legyenek és az életükre szabottak?

— Azt hiszem, ez a probléma nem tisztán nyelvi kérdés. Hiszen m ár az 
evangéliumok szövegeiben, tehát az I—II. században szerkesztett szövegekben 
vannak bizonyos mázas betoldások és ragacsosságok, ahogy azt Jeles András 
írja  egy noteszlapján, ami elfedi, hogy valójában mi is történt. Jézus: meg- 
történés, nem  pedig birodalomalapítás és világhódítás. Nem is erkölcs-sza
bálygyűjtemény. Tehát a nyelv nem m eríti ki m agának a hitnek az esemé
nyét vagy m egtörténtét. Én éppen ezért nem  a nyelvi fordulatra koncentrál
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nék, m ert azok az alapszavak, amelyek egyébként minden vallásban vissza
térnek — a szeretet, az Isten és a másik ember elfogadása stb — nem  meg- 
változtatandók. A megélésük, az igen. A hit megújulása soha nem a szavak 
körül zajlott, az a filozófia világa, ahol a  szavak újra  kimondása vagy m eg
változtatása történik. Itt a hit megélésében történhet változás, és ez szava
kon túli dolog. A hit megélése pedig nem monológ, hanem dialógus, illetve 
polilógus, elsősorban a hívők között. A hívőket pedig nem korlátoznám az 
egy felekezethez tartozókra, sőt még a hívők és nem-hívők között sem von
nék árkot. Nagyon fontosnak tartom  a nagy zsinati teológusnak, Kari Ráhner- 
nek azt a megfogalmazását, mely szerint számtalan anonim keresztény léte
zik, tehát olyan ember, aki nem tudja és nem is vallja m agát kereszténynek 
és hívőnek, mégis az egész élete az életszentség jegyében telik. Ezen nem a 
jóságot kell pusztán érteni, hanem  többet, vagy mást. Én magam is számos 
ilyen em berrel találkoztam, köztük számos kommunistával is.

— A dialógust értem, m ert az Isten és a hívő között folyik. Ahhoz valóban 
nem kellenek vagy nem  mindig kellenek szavak. A  hívők egymás közti pár
beszéde viszont nincs nélkülük.

— Így van, folyik egy misztikus dialógus a hívő és Isten között, amihez 
vagy kell közvetítő — egy pap —, vagy nem, ezen most nem  érdemes vitat
kozni. A zsinat erről azt mondja, hogy a hívők egyetemes papsága. Tehát tes
sék tudomásul venni: m indenki pap. Tényleg nagyon radikális dolgok mon
dattak ki a második vatikáni zsinaton, 1962 és 65 között, XXIII. János pápa 
idején. Amiről van egy külön konstitúció, a zsinati dokumentumoknak a Lu
men gentium . . .  kezdetű harm adik nagy konstitúciója, ahol kimondták a  hí
vek egyetemes papságát és apostolkodását. És ez közvetlenül a legkorábbi 
kereszténységből van levezetve.

Ami pedig a dialógus másik részét illeti: az szintén egy nyelven túli be
szélgetés, a h it eseményének megtörténése a közösségben. Tehát végső soron 
ami m egújíthatja a hívők világát, sőt még a nem-hívők világának is valam i
lyen segítséget tud nyújtani, az olyan közösségek létrejö tte és működése, 
amelyekben kettő’ négy vagy húsz em ber között — én többre nem is gondolok 
— történik meg az istenszeretet eseménye, ami ellen-társadalom, de nem  er
kölcsbíróság és nem hódító hadsereg. Tehát .amikor a m agát nem-hívőnek 
nevező Ingm ar Bergman svéd filmrendező azt mondja, hogy az ő számára az 
emberek által konstruált Isten egy szörnyeteg, egy iszonyú apa, akit ő a maga 
részéről megölt azzal, hogy kiűzte az életéből, viszont arra  jutott, hogy Isten 
maga a szeretet. A szónak mindenféle szentimentalizmusától eltekintve azt 
hiszem, itt van a forró centrum a az egész kérdésnek, és ez teljesen független 
attól, hogy ki katolikus, ki Krisna-hívő, ki anglikán. Ha két em ber között 
m egtörténik az, am it szeretetnek nevezünk — és itt elhagynám a nyelv terü
letét, m ert erről nem lehet megmondani, hogy micsoda —, akkor ott jelen 
van egy isteni dimenzió. És hogy ez milyen formában vagy milyen nyelven 
történik meg, vagy milyen nyelven túli módon, az nem érdekes.

— Ezzel tudja az a bajom  — azon túl, hogy maga abszolút szabadgondol
kodó és ennyiben nem jellemző  —, hogy úgy gondolom, a hívő emberek több
sége erre nem képes. Tehát nem  pusztán az egyház konzervativizmusával ma
gyarázható az, hogy az egész hitéletet — sokszor kiüresedett — rítusokba és 
szertartásokba szorítják be, hanem azzal is, hogy az emberekben igenis ott 
van a nyájmeleg és a külső szabályok által m egkönnyíteti életvitel iránti
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vágy. Szóval mindig a nagy klasszikusokhoz, Dosztojevszkij Nagy Inkvizitorá- 
hoz ju tu n k  vissza.

— Amiben van igazság, de én nagyon sok olyan em berrel találkoztam, 
akiknek, m ikor egy eleven gyülekezettel, egy eleven közösséggel találkoztak 
— akár a katolicizmuson belül is —, m egújult a hite. Ez tehát azon is múlik, 
hogy el tudunk-e szakadni a polgári vasárnapi kereszténységtől vagy sem. 
Mert az, amire maga gondolt, az a vasárnapi kereszténység: szépen felöltö
zünk és elmegyünk a templomba. E rre van egy leleplező kifejezés: „misét 
hallgattam ”. Márpedig aki misét hallgatott, az nem  vett részt magában az 
eseményben. Ami ugye csupán csak annyi, hogy ezt cselekedjétek az én em
lékezetemre. Tehát valam it meg kell ismételni, úgy, hogy effektive ő is ott 
van, ism ét jelen legyen. Ha misét hallgatok, akkor ő ott nincs jelen, és én 
sem vagyok jelen, s az egész egy fabatkát sem ér. Ez a jóléti társadalom 
m intájára kialakult jóléti egyház, az a bizonyos vasárnapi kereszténység.

— A m it szintén nem  csak az egyház kényszerített rá az em berekre! Hanem  
vagy az, hogy az egyén társadalmi helyzetének és szerepének megváltozása 
következtében elszakadt egymástól hitélete és vallási élete, vagy a z  előbbi 
meg is szűnt, és csak a vallási maradt.

— Igen, a polgári társadalom  bizonyos értelem ben rákényszerítette az egy
házat, hogy a vallásosságnak ezt a polgári rendezettségét elfogadja.

— Vagyis az egyházak ókonzervativizmusától és uralomvágyától függetle
nül az emberek nem  biztos, hogy képesek arra a z  intenzív hitre, amelyet a z  
Istennel fo lyta tott állandó mély és filozofikus párbeszéd jelent. Szükségük  
van tehát leegyszerűsített közvetítésekre és útm utató közvetítőkre.

— Persze, m ert ez kényelmes.
— Így van. M indent összevetve tehát: elképzelhetőnek tartja-e, hogy a val

lás legyen az értékrendező tényezője annak a szférának, mely m ost úgy tű 
nik, híján van m indenféle vezérlő eszménynek?

—  Az Isten óvjon attól hogy a vallás bármilyen társadalmi szférának, kü
lönösen ennek a mai szellemi káosznak — hiszen ez nem a pluralizm us értel
mében sokféle, hanem  az összefüggéstelenség értelmében az — rendezője le
gyen. Erről én m egint szabadgondolkodói vagy óegyházi alapon azt tartom , 
hogy kis közösségekben, láthatatlanul a valódi egyház, az köztünk van. 
A valódi egyház az emberek egyetemessége. Amely mindig is kisebbségben 
volt, még akkor is, m ikor az egyház eléggé jól állt. Tehát a középkorban 
m ondjuk azoknak a szenteknek egy része, akiket m ost olvasunk vagy emle
getünk, állandóan a megégetés határán állt. Saját egyházuk eretnéknek ta r
totta és ki akarta űzni őket. Ez a kisebbségi helyzet tehát m indig megvolt 
és meg is marad. A h itnek és a vallásnak tehát én nem tulajdonítanék tá r
sadalommegváltó szerepet, m ert akkor elszakadnék attól a m ondattól, mely 
úgy szól, hogy az én országom nem evilágból való, márpedig ez a mondat 
számomra nagyon fontos. Ez nem  azt jelenti természetesen, hogy nem kell 
örülni annak, hogy ebben a világban élünk. Ellenkezőleg! Nagyon kell neki 
örülni. Csak tudni kell — bocsánat: én megpróbálom tudni —, hogy van egy 
láthatatlan  ország is — az ember és az em ber közötti találkozásban. (Ez a 
döntő ellenérv pl. m inden „keresztényi” alapon álló idegengyűlölettel és k i
rekesztéssel szemben.)

— A kkor magyarázza meg nekem, kérem, a következőt: az utóbbi három
négyszáz év Európában az individualizáció története. Ennek a folyam atnak a 
logikus következm énye az lett volna, hogy ily módon alakulnak át az egyhá
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zak: saját hite m indenkit hensejéből vezérel. Es az egymás szükségét érző 
benső hitek létrehozzák a maguk új vagy m egújíto tt egyházát, ha kell. M iért 
nem így történt ez? Mintha az egyház időn és téren kívül élne: marad ugyan
az, ami a középkorban volt, és benne a nyáj is.

— Én nem egészen így látom, ugyanis egy olyan nyájról van szó, am ely
nek a tagjai abszolút magányosak és individualizálódtak. De a szónak a rossz 
értelmében. Tebát egy olyan nyájról van m a szó, amelynek a tagjai nem tud
nak egymáshoz szólni. Azok a közösségek viszont, amelyekről én beszéltem, 
szólnak egymáshoz, ennélfogva az nem is nyáj. Meg tud ják  őrizni a m ásikkal 
szembeni szabadságukat vagy függetlenségüket — jó esetben, ha nincs cso- 
portterror. De m enjen el egy vasárnapi misére valamelyik belvárosi templom
ba — az egy magányos nyáj. Rideg, jól öltözött, árgus szemekkel figyeli a 
másikat, és nem hisz. Ez nem mise, nem  h it, és Jézus sincs ott.

— Igen, valóban azt a hibát követtem  el, hogy az individualizálódásnak 
csak az egyik vonatkozását gondoltam végig: a személyiség kiteljesedését, 
autonómiáját, szabadságát, felelősségét. A  másikat, a társadalom atomizáló
dását valóban nem,.

— Persze, és maga a hitélet, a vallásosság is ennek megfelelően vált ato- 
mizálódottá. Viszont a lehetőségek között m indmáig ott van a szabad és fel
nőtt individuumok hitéletének megvalósítása.

Ludassy Mária

Mihancsik Zsófia: — Van-e valami magyarázatod arra, hogy a Kádár-rend
szerben m iért volt kiegyensúlyozott egyház és társadalom viszonya, és 89— 90 
után miért borult ez föl?

Ludassy Mária: — Gondolom azért, m ert egyházi és nem  egyházi emberek, 
közösen utáltuk azt, ami volt, s aztán ez a helyzet megváltozott: mi máig sem 
szeretjük feltétlenül a hatalm at. Főleg azért nem, m ert autonóm szervezete
ket próbál m aga alá gyűrni, például egyházakat. Remélem, Akadémiát és 
egyetemeket nem, m erthogy ez engem jobban érint. És van valami félelmetes 
mentalitásbeli rokonság abban, ahogy régen a  pártállam  kezelte az egyházat, 
s ahogy most a politikai hatalom  és a vele összefonódó egyházi felsőhatalom 
kezeli a nem-hívőket. Mondok egy példát. M ár 89-et írtunk, és nagyban tün
tettünk a munkásőrség ellen, amikor a munkásőrség egyik parancsnoka a kö
vetkező példával igazolta, m ilyen nagy szükség van munkásőrségre: ha árvíz 
van — mondta —, a m unkásőr a katolikus papot is kimenti.

— Derék dolog.
— Én is így gondoltam, most viszont m enthetetlenül eszembe ju to tt And- 

rásfalvy Bertalan utolsó miniszteri parlam enti szereplése. A Fidesz in terpel
lált a debreceni reform átus kollégium — mely területi oktatási kötelezettsé
gekkel is rendelkezik — egyházi kézbe való visszaadása kapcsán. A minisz
ter úr m ondata a következő volt: nem  értem , mi a  probléma, m ikor még 
ateisták is tanulhatnak ebben az intézményben. Én most természetesen nem 
akarom összemosni erkölcsileg és politikailag a két személyiséget, de a m en
talitás félelmetes módon azonos. Valakiket legszívesebben egy kanál vízben 
m egfojtanának, egyik a  katolikust, m ásik az ateistát, de kegyként esetleg 
nemcsak eltekintenek ettől, hanem még a túlélésükhöz is hozzájárulnak.

— Nyilván igazad van abban, hogy a Kádár-korszakban a közös ellenfél
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terem tette meg az egyház és társadalom összhangját. De éhből az egyház ta
lán leszűrhetett volna annyi tanulságot, hogy tilos bármiféle hatalom oldalára 
állni. Egyrészt m ert a hatalom változása kiszámíthatatlan, másrészt mert az 
egyház az egyénért, az egyes emberért van. Nem  állhat tehát egy olyan ha
talom mellé, m elynek  — legyen bármilyen dem okratikus is —, lényege sze
rint az a dolga, hogy megregulázza és adott esetben el is nyom ja az egyes 
em bereket vagy embercsoportokat.

— Azt hiszem, akik a papok közül igazán elnyomottak vagy igazán üldö
zöttek voltak 1989 előtt, azok most sem lettek üldözők és m ost sem rokon
szenveznek saját egyházi hierarchiájuk és a politikai hatalom közti szent szö
vetséggel — m int azt például Bulányi Károlynak nemrégiben a M agyar H ír
lapban m egjelent írása is bizonyítja. Azt hiszem, hogy akik most arrogánsán 
és személyiségtipró módon hangoztatják a keresztényi értékeket, és akik eh
hez — ahogy a régi hitviták idején m ondták — a világi kar segítségét veszik 
igénybe, azoknak semmi bajuk nem volt az Állami Egyházügyi Hivatallal. 
Ha nem  zárolta volna az im ént em lített kultuszminiszter — h a t pecsétes titok 
a la tt —, hogy kik jelentettek fel hívőket és paptársakat az Állami Egyház
ügyi Hivatalnál, azt hiszem, nagyon érdekes dolgokat találnánk. Nyilván eze
ket a m agatartásokat kom penzálják ma az illetők. Mondok egy másik példát: 
máig nagy élményem, ahogy még a korábbi parlam ent vízlépcső-vitáiban az 
összes egyházi férfiú  lelkesen megszavazta Bős—Nagymarost. Pedig az Isten 
terem tette term észet elcsúfítása nem  hiszem, hogy bármilyen egyház vagy 
hívő em ber részéről Istennek tetsző cselekedet volna. De m ikor nem sokkal 
később bem utattak egy Scorsese-filmet Jézus Krisztus életéről, ugyanaz a 
katolikus kanonok —, hogy sajá t ex-eklézsiámat mondjam, m ert nem aka
rok m ásokat sérteni —, aki a parlam entben igennel szavazott, szájtépve kö
vetelte, hogy tiltsák be a filmet. És nem a híveknek prédikálta vasárnap a 
templomban, hogy meg ne nézzék ezt a kárhozatos film et — amihez joga 
lenne, hiszen az az egyházi autonóm ia része, 'hogy ő a katolikus híveket el
tanácsolja —, hanem  m indenkit, aki él és mozog, el ak art tiltani. Majdnem 
megnéztem, pusztán ezért, pedig nem szoktam beülni négy órás filmekre.

Téhát nincs az a  gát — sőt ennek eltörléséért indulnak harcba néhányan 
—, amely az egyház belső autonómiája, a hívek számára prédikált vagy elő
ír t morálteológiai elvek és a világi törvénykezés között van. Ugyanezt jelzi 
a  püspöki kar nyilatkozata például abortusz-ügyben, hogy teh á t egy nagyon 
nemes és morálteológiailag vitathatatlan  egyházi álláspontot egyházon kívülre 
is ki akarnak terjeszteni, rákényszeríteni a társadalom  nem-hívő, más fele- 
kezethez tartozó tagjaira. Ez abszurd! M intha én  azt követelném — mivel én 
a kanti kategorikus im perativust kedvelem —, hogy a M agyar Rádióban m in
den reggel tíz percig azt magyarázzák, hogy cselekedj úgy, hogy cselekedeted 
m axim ája általános emberi erkölcsi törvény lehessen . Azt hiszem, bármilyen 
szép is a kanti erkölcstan, m indenki falra mászna, teljes joggal, két napon 
belül.

— De ha abból indulok ki, hogy az elmúlt negyven évben az egyház való
ban nyomorúságos anyagi körülm ények közé került, akkor elég logikus, ha 
ma az egyházvezetők úgy gondolkoznak, ahhoz, hogy az egyház a h ívekkel 
szembeni kötelességét el tudja látni, bizonyos eszközökre szüksége van. Tehát 
törvényszerű, hogy ne csak anyagi javakat, hanem lehetőségeket — például a 
hitoktatásra  —- is visszakapjon. Ennek ellenére az egyházzal szembeni ellen
szenvek itt keletkeztek. Ezt te m ivel magyarázod?
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— Itt egyszerre több probléma is van. Azt hiszem, nincsen — az MSZMP 
3%-nyi szavazóját leszámítva — olyan m agyar állampolgár, aki m ondjuk az 
esztergomi szovjet laktanyának a katolikus egyház kezébe történő visszaadá
sát rosszalná. Problém a akkor van, mikor ott áll m ondjuk 30—40 protestáns 
parasztgyerek, és szemben velük 3—4 — bocsánat a kifejezésért — kóbor 
apáca, akik nyolcvan évesek, nemigen tudnak m ár semmit csinálni, de az 
egyházi vezetők csak azért is, dafke, hogy megmutassák, övék az ország és a 
hatalom , kipofozzák a  gyerékeket, hogy a helyükre berakják ezeket a tiszte
letreméltó idős hölgyeket a történeti jogra hivatkozva.

Másrészt — m int a debreceni főiskola esetében is — ezek az intézmények 
ma m ár területi, tehát állami oktatási feladatokat lá ttak  el, m agyarán já rh a
to tt oda zsidó, buddhista, baptista, akárki, akik számára nyilvánvalóan m eg
alázó, ha mostantól kegyként tanulhatnak. „Holott” ők is tanulhatnak — a 
„holott agyon is lövethette volna őket” című klasszikus Lenin-vicc ju t eszem
be, am ikor kegyként egy alapvető emberi jog gyakorlását megengedik azok
nak is, akik nem tartoznak egy adott csoporthoz. Ugyanakkor van néhány 
nagy m últú iskola, a  Fasori Gimnázium például —, hogy most a D iakonia 
szerkesztőinek felekezetét is dicsérjem -—, melynek nem  is a felekezeti jellege 
volt a leghíresebb, vagy a ifjabb Bibó István vezette reform átus gimnázium, 
ahol azonnal megcsinálták a területi-világi kompenzációt. Bibó István el sem 
fogadta volna az iskolát, ha nincs meg az állami alternatíva azok számára, 
akik nem akarnak reform átus gimnáziumba járni.

Tehát ha ezek a feltételek adottak és ha olyan színvonalú az egyházi is
kola, hogy kezét-lábát töri a szabadgondolkodó szülő, hogy bejuttassa a gye
rekét, m ert m egtanítják görögül, latinul, és tulajdonképpen az sem á rt sen
kinek, ha a gregoriánokkal zeneileg teszik kultúrálttá, akkor nincs vita. Vita 
akkor van, ha  nincs infrastruk turális alternatíva, m int a kis községekben, és 
ha olyan mentalitással történik az egész — m ert ez az igazán visszataszító 
—, m ikor azt érzi az ember, hogy megalázni, megszégyeníteni akarják  azo
kat, akik nem vállalják a tanítók—tanárok közül, hogy „keresztényi é rték ek ” 
és „keresztényi erkölcsök” szerint tanítsanak. Lejáratják ezeket a szavakat! 
Ahogy a szocializmus szót sem lehet az ezredfordulóig pozitív felhanggal k i
ejteni, pedig a m últ században még egész jó hangzása volt a munkásnyomor 
enyhítésére te tt erőfeszítések során, ugyanígy fogják lejáratni ezeket a sza
vakat, m ert ugyanazt a  célt szolgálják: megszégyeníteni, kirekeszteni a nem  
oda tartozókat, a kisebbségeket, és ha valami nem keresztényi, akkor sze
rintem  ez az.

— Ezt a mentalitást, amelyről beszéltél, hol tapasztalod inkább, az állam- 
hatalom képviselőinél vagy az egyházi vezetésnél?

— Ahogy például az egyházi ingatlanokról szóló törvényt felvezették, an
nak egyértelműen ez volt a felhangja. De azt hiszem, még 1990-ben volt né- 
nak egyértelműen ez volt a felhangja. De azt hiszem, még 1990-ben volt né
hány nógrádi pap, aki parancsba adta, hogy a h itoktatás első óra nem  lehet, 
hatodik óra nem lehet, testnevelési óra után nem  jöhet-—, pedig még nem 
is volt meg a hitoktatásról szóló rendelet. Tehát egy az egyben átvették  a 
helyi ideológiai titkárok  szerepkörét: ők egzecíroztatták a szegény tanítónő
ket. És hallottam  — nem is egészen folklór szinten — a Bródy tanítónőjééhez 
hasonló eseteket, kisebb községekben, ahol a kiszolgáltatottság nyilvánvalóan 
nagyobb m int a városokban, és nem  tudják olyan szerencsésen megvívni a 
harcukat, m int a Deák téri iskola közössége, ahol vitathatatlan  volt, hogy az
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épület az evangélikus egyházé, viszont az egyetlen olyan iskola volt Budapes
ten legjobb tudomásom szerint, ahol a K ádár-érában törzskönyvezett ellen
zékiek gyerekeit nem  megalázták, hanem fölkarolták. Tehát ezt a szellemi 
tradíciót megvédeni, bármilyen törekvéssel szemben is, akkor is alapvető do
log, ha a legitimációs igény az épületre egyértelmű. De én az épületben lévő 
em bereket és ezt a szellemiséget fontosabbnak tartom , mint a tulajdonjogot. 
Ha csinálnak majd egy ugyanilyen latitudinárius szellemiségű keresztény is
kolát, akkor az is biztos nagyon népszerű lesz.

— De mégis, m in múlott az véleményed szerint, hogy az egyházi ingatla
nok és a hitoktatás körüli konfliktusok ilyen erőszakos form át öltöttek? A z  
egyházi vezetők önmérsékletének hiányán?

— Szerintem — legalábbis egyesek esetében egyértelműen az a benyomá
som — ez kompenzáció. Ahogy most sztálinista professzoraink az egyetemen 
nagy m agyarságukkal kompenzálnak, gondolom, ugyanez játszódik le: elfo
gadják mondjuk a  világiak közül az egyház külső szolgálóinak azokat, akik
ről mindenki tudta, hogy az Állami Egyházügyi Hivatal m unkatársai, és nem 
is belső titkos, hanem  nyilvános külső m unkatársak. Ízlés dolga, ha  nekik ez 
kell szellemi apportként a szocializmusból, kedves egészségükre! Én azért 
őszintén remélem, hogy generáció- és m entalitásváltás minden intézményben 
be fog következni, és amennyire én nyugati teológiai folyóiratokat olvasga
tok, ott a m entalitás azért nagyon más, és gondolom, hogy az egyház Fidesz- 
generációs papjai is olvassák ezeket, tehát remélhetőleg a második vatikáni 
zsinat szelleme —, hogy megint a katolikusokról beszéljek — csak eljut Ma
gyarországra. Hiszen mégiscsak ez a  felekezet érin t itt 6—7 millió, legalábbis 
megkeresztelt embert.

— És azt mivel magyarázod, hogy értelemszerűen a koalíció pártjai vallási 
értékeket használtak fe l saját politikai ideológiájuk felépítésére, és folyton  
azt kérik számon a társadalmon éppúgy, m int a törvényhozáson? És egyálta
lán m it tehetett volna ez ellen az egyház — ha történetesen ellenére lett 
volna, hogy a politika használja az ő kategóriáit vagy értékeit?

— Egyrészt ezek, am ikről beszélsz, így nem vallási értékek. Tudniillik a 
klasszikus vallási értékeket, legalábbis Jézus Krisztus óta, a nagy morális 
nonkonformizmus és lázadás jelenti a hagyományos és a korban többé-ke- 
vésbé korrupt egyházi hierarchia, megszálló hatalom  stb. ellen. Vesd össze 
azzal, ahogy Bibó István beszél Jézus Krisztusról. Ezen krisztusi erkölcs alap
ján szerintem m inden hívő ember kikéri magának, hogy az államegyházi 
ambíciókat vallási értékeknek nevezzék. Másrészt: ami szintén — és éppen a 
népi írók körében — domináns szellemi örökség, ez a protestantizm us. Hát az 
a sor, amely a lelkiismereti szabadság eszméjét a legcsodálatosabban megfo
galmazta, a lutheri „itt állok és nem  tehetek m ásként” m agatartástól kezdve 
a Szervét Mihály-i hitvalláson át kedvenceimig, az angol platonistákig tart, 
akik ugye azt mondták, hogy Jézus Krisztus „m agister vitae, non scolae”, te
hát az élet tanítóm estere és nem iskolamester, vagyis a kereszténység élet
forrna, és ezen a lelkiismereti szabadságot, a lélek autonóm iájának hagyo
m ányát értették. Én ezeket tekintem  igazi keresztényi értékeknek. Ma a poli
tikai pártok nem ezekről beszélnek, de nem is beszélhetnek ezekről, hiszen 
aneilla politicae-vé, vagyis a politika szolgálólányává kívánják tenni az egy
házat és a vallást.

Hogy m it tehetett volna ez ellen egyház, azt inkább tőlük kellene m egkér
dezni. De azért van egy tradíció — hogy m ást ne mondjak, a  janzenisták
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Franciaországban, és ezeknek a különböző szellemi örökösei később —, akik 
a nagy erkölcsi szigorúságot össze tudták egyeztetni azzal, hogy a teljesen 
legitimnek tek in tett abszolút uralkodónak az egyházat a politika eszközévé 
tevő szándékaival szemben keményen ellenálltak. Azért mondok egyébként 
ilyen régi példákat, m ert egyrészt ez a szakmám, másrészt meg, hogy vegyük 
észre: háromszáz éve kialakultak azok a játékszabályok, amelyekkel a ha
talomnak ezeket az erőszakos csábításait vissza lehet verni, mint például a 
gallikán artikulusok el nem  fogadása nagyon sok francia katolikus részéről, 
melyekkel a Napkirály kegyeskedett az egyházat állam ának alávetni. Azért 
mondom a gallikán artikulusokat, m ert a liberális katolikusok szóhasználatá
ban ezek jelkép értékűek, azt a helyzetet jelentik, am ikor „a legkatoliku- 
sabb” uralkodó teljhatalm ú túlterjeszkedése során az egyházi autonómia le
törésében is sikeres lépéseket tesz. Tehát lehet választani: m ert gondolom, 
busás kegydíjakkal já rt ez az alávetési procedúra, és az alávetési nyilatkoza
to t elfogadó püspökök nyilván jobban jártak , m int azok, akiknek a kolosto
rá t földig rom bolták és sóval hintették be a helyét, ahogy az a híres P ort- 
Royal-i apácák esetében történt. De úgy látszik, hogy Jézus Krisztusnak 
könnyebb volt ellenállni a Sátán világi hatalm at ígérő kísértésének, m int 
Krisztus egyháza egyes mai képviselőinek.

— Mindezek alapján egy kérdés marad: ha igaz az, am it sokan állítanak, 
hogy a XX . század vége egy érték- és ideológiai vákuum m al jellemezhető kor
szak, akkor vajon alkalmas lehet-e bármilyen vallás — most már Magyaror
szágon maradva — ennek az űrnek a betöltésére? Tehát arra, hogy szervezze 
az emberek életét, és mércét jelentsen számukra?

— Hát ami a vákuum ot illeti: nekem például nagyon nem  hiányoznak azok 
a letűnt totalitárius ideológiák, amelyeknek hűlt helyét most lelkesen be akar
ják tölteni. De hát én mindenféle erőszakos kollektivista eszménnyel szem
ben a kritikai individualizmus fenntartásaival élek, még akkor is, ha elisme
rem, hogy ez utóbbi is lehet világnézeti ideológia. De érték  is, hiszen azért az 
individuális szabadság sem semmi. A kérdés másik része, hogy alkalm as le
het-e a vallás az űr betöltésére: hát persze, ha a civiltársadalom igénye felől 
építkezik. De ha ez a politikai hatalom direktívája, mondván, hogy ez most 
nektek kötelező, akkor biztos, hogy nem alkalmas, m ert az emberek úgy fog
ják  kezelni a legszebb újtestam entum i szövegeket is, m int a marxizmus—le- 
ninizmust: gyűlölt, m ert kötelező tantételként. Hogy m egint egyik kedvence
met idézzem: Benjamin Constant m ondta, hogy az em beri szellem túlzottan 
emelkedett ahhoz, hogy bárm it parancsszóra elhiggyen, és szükségszerűen az 
üldözött tan  mellé fog állni. És azt is m ondta — a francia restauráció idején, 
amikor az ultram ontán katolicizmus volt a kötelező államvallás —, hogy szív
ből utálja ugyan Holbach bárót a prim itív ateizmusával együtt, de ha betilt
ják, mellé fog állni, m ert az övé az üldözött tan, noha nagyon boldogtalan 
lesz, ha ilyen Holbach-báró-szerű szellemi szövetségesekre lesz kénytelen szert 
tenni.

Én is csak azt tudom mondani, hogy ha a naucsnij atyeizm — tudományos 
ateizmus — című doktrínának csak a nevét megláttam, rosszul voltam, de ha 
most ilyen inkvizitori hevülettel beszélnek az ateizmusról, akkor éljen Vanini, 
akit ateizmusáért égettek meg — még akkor is, ha nem  ő volt a legnagyobb 
filozófus.

Tehát ma m ár az értékekhez hozzátartozik az autonómia, a szabadon vá- 
lasztottság. Ha azt kérded, hogy egyházak, vallások alkalmasak-e értékek
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konstituálásra: hát hogyne! Ki négy-, ki kétezer év óta ezt teszi, és teszi az 
ellenkezőjét, megfélemlítéssel konformitásra, lealacsonyodásra neveli az em 
bereket. Szerintem az a kérdés tehát, hogy az egyházi tevékenység érték- 
konstituáló-e avagy az ellenkezője: hogy a dosztojevszkiji Nagy Inkvizitor 
vagy az általa ú jra  m egégetett Jézus Krisztus tanításait akarják-e tevékeny
ségük elvévé tenni. És ez utóbbi esetben semmi vita nincs a  szabadgondol
kodó filozófusok és a hívők között, m ert m indketten lelkűk szabad választá
sát követik.

— Ez a lehetőség a m ai magyar egyházakban megítélésed szerint benne 
van?

— Nézd, m indketten ism erjük nagyon szimpatikus képviselőit a keresz
tény egyházaknak, és tudod, hogy m ár Szodoma-Gomorrát is egy igaz em
berért megm entette volna Isten. De komolyra fordítva a szót: ha valamivel 
— most durván fogalmazok — eladhatóvá akarnak tenni egy nézetet, legyen 
az filozófia vagy hit, azt nem lehet a legembertelenebb, legmerevebb, legin
kább riasztó formában tenni. Tehát h a  állandóan torquem adai stílusban bé
lyegzik meg és alázzák meg az embereket, nem lesz vevő a fiatalság ezekre 
az intézményekre, hanem  elmegy hóbortos kisközösségekbe, m ert ott az élet
forma-regulációhoz m egvan az a közösségélmény, am it egy nagy történelmi 
egyház m ár nemigen tud prezentálni nekik. És ha kellően üldözi a parlam ent 
ezeket a kisközösségeket, még a katakomba-élményük is meglesz ezeknek a 
fiataloknak. Lehet még tippeket adni az ostoba valláspolitikára.

Másrészt egész biztos, hogy am it fennkölten transzcendencia-igénynek szok
tak nevezni, az nagyon sok fiatalban megvan, csak ezt szépen, szublimáltan 
kell nekik prezentálni. Hogy aztán valaki ebből az ontológiai istenérv racio
nalizm usa révén fog eljutni Istenhez vagy egy gótikus templom homályában, 
gregoriánok hangja m ellett és a trecento képei között kapott esztétikai és er
kölcsi élmény hatására, ez mindegy. Tehát van egy nagy esély, de ezt el le
het játszani. Ahogy m ondjuk az államvallássá te tt m arxizm us—leninizmus 
jóvoltából ma kevesen m erik M arxnak azokat a Kommunista kiáltvány előtti 
nagyon szép, hum anista műveit idézni, amelyek ugyan idézhetőek lennének, 
hiszen érvényes gondolatok, csak pokolian lejáratták  őket. Ezért mondom, 
hogy ha az inkvizitori hevület elsöpri a krisztusi erkölcs valóban csodálatos 
példázatait, akkor lehet ugyan világi stallum okat nyerni, de lelkeket, hívő 
lelkeket nem. Csak a képm utatók csordáját. Amivel m ár csak azért sem já r
nak jól az egyházak, m ert a politikai hatalom  centrum ának változásakor ezek 
azonnal cserbenhagyják őket és visszatérnek az Állami Egyházügyi Hivatal 
kebelére.

ifj. Fasang Árpád

Mihancsik Zsófia: — ö n  m ilyennek ítéli egyház és társadalom viszonyát 1989 
előtt és után?

Fasang Á rpád: — A K ádár-éra utolsó korszaka egy pirospozsgás tüdőbeteg 
emberhez volt hasonló. Minden, ami látható volt, arra  utalt, hogy a test élet
képes, de az események m ár m egm utatták, hogy a napjai meg vannak szám
lálva. Ebben a közegben valóságos csoda lett volna, ha egyház és állam vi
szonya normális lett volna. Ugyanis a látszat mögött rendkívül súlyos m orá
lis válság volt, ami abból adódott, hogy az egyház elvesztette karizm áját. Mert
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az egyháznak nem az a feladata, hogy a társadalom  cukrosbácsija, édes étel
ízesítője, hanem  hogy a társadalom  sója legyen.

— Ügy érti, hogy egyház és társadalom viszonyát az egyháznak az államhoz 
fűződő kapcsolata rontotta meg?

— Ezt meghatározónak tartom . Egyház és állam viszonya látszatra volt csak 
jó, m ert végül is az egyház számára ez rabság. Ugyanis az összes vezető 
egyiházi tisztség betöltéséhez az állam jóváhagyására volt szükség, és ezt a jo
gát az állam a hírhedt 22/1957-es rendelet alapján kezdetben rendkívül szi
gorúan gyakorolta, majd látszatengedm ényeket tett, de arra  vigyázott, hogy 
egyházi pozíciókba ne olyan ember kerüljön, aki közszeretetnek és megbe
csülésnek örvend, és (tisztelet a kivételnek) alkalmas is a feladatra. A szür
kék gyülekezetét próbálta m egteremteni, és ez többé-kevésbé minden egy
házra érvényes volt.

A 89-es esztendő ennek a viszonynak a  szempontjából azért volt nagyon 
fontos, m ert hirtelen evidenssé vált, hogy az állam többé nem gyám kodhat 
az egyház felett. De a társadalom ban is olyan eruptív erővel szabadult el a 
szabadságigény, hogy ezt a csak látszatra egészséges kapcsolatot már nem  le
hetett tovább fenntartani. Éppen ezért még a Németh Miklós-kormány utolsó 
hónapjaiban megszületett az a törvény, amely az 1948-as egyezményt fe l
mondta, és új alapokra helyezte állam és egyház viszonyát.

— Ha jól értem, a Kádár-éra egyházának minőségét azzal magyarázza, hogy 
az állam rátelepedett az egyházra, vagyis ez az állami gyámkodás hatására 
került olyan morális állapotba, amely a h ívőkkel váló kapcsolatát is megron
totta.

— Részben ez a m agyarázat. De tudja, az, hogy az egyház vezetői és a h í
vek közti kapcsolat hogyan alakul, annak számos összetevője van. Nem aka
rom lebecsülni a tradicionális szemléletet, melynek alapján a püspököt pusz
tán azért kell tisztelni, m ert püspök. Első a rang és utána következhet az em 
beri kvalitás. Ez pedig nem egészséges. Nem tudom százalékra megmondani, 
az evangélikusoknak milyen hányada képviseli ezt a felfogást, de jelentős ré
szükre jellemző a hagyományos tekintélyelvű tisztelet, amely mind a m ai n a 
pig él az egyházban.

— Miben állt az a morális romlás, amelyről beszélt?
— Először is az Evangélium tanításának a meghamisítása. A diakóniai teo

lógia azt a szép gondolatot fogalmazza meg, hogy nem az uralkodás, hanem 
a szolgálat a feladatunk. Káldy Zoltán is azt a címet adta híres könyvének, 
hogy „Hanem hogy ö  szolgáljon” : m int ahogy Jézus Krisztus váltságul adta 
az életét sokakért, nekünk is úgy kellene az életünket a társadalom érdeké
ben „feláldozni”. Csakhogy amikor a szolgálatot a kiszolgálással keverik ösz- 
sze, ez olyan, m intha egy diakónus (betegápoló) egy pincér m unkáját végezné 
el. Természetesen nem akarom  lebecsülni a pincér m unkáját, de a két tevé
kenység funkciója, jellege más. Az egyház nem válhat kiszolgáló személy
zetté. Szakszerűen, hitelesen és szeretettel kell gyógyítania ott, ahol szükség 
van rá.

— Magyarán az egyház elhagyta a híveket?
— Részben igen. De az elárvult hívek és néhány, áldozatos m unkát végző 

lelkész belső igényük által vezetve azért fenntarto tták  a gyülekezeteket, bár 
azt nem tudom  megítélni — hisz erre nincs mérőműszer —, hogy a hitbéli 
erősödés milyen mérvű volt. Az viszont tény, hogy az a nagy leépülés, mely 
az ötvenes évek elején indult, és m élypontját a hetvenes évek közepén érte
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el, tökéletesen mérhető a lelkészek számának fogyásával. 1958-ban 430 lel
késze volt az evangélikus egyháznak. 1986-ra ez a szám 250-re csökkent le. 
És hiába szónokoltunk, hogy az egyház m egtalálta a  maga küldetését, szol
gálatát, ezek a számok hihetetlenül nagy belső morális hitelvesztésről tanús
kodnak.

— Kapott valamit cserébe az egyház azért, hogy a hívek szolgálatát fe l
cserélte a hatalom kiszolgálásával?

— Természetesen kapott. De szeretném  kicsit pontosítani a kérdését, m ert 
meg kell különböztetni az egyház vezetését és a híveket. Tehát az az egyház
vezetés, amely vállalta, hogy abban a történelm i helyzetben kvázi partnere 
lesz az államhatalomnak, úgy gondolkozott, hogy inkább választja a kiseb
bik rosszat. És voltak példák, amelyek igazolni látszottak e döntés helyessé
gét. Magyarországon azért 1963 után nem  volt olyan brutális az egyházüldö
zés, m int a Rákosi-érában, vagy más országokban még később is. Csak Cseh
szlovákiára kell gondolni, ahol még 1968 után is kemény egyházüldözési hul
lám söpört végig. Vagy a Szovjetunióban. Ilyen körülmények között az ak
kori m agyar egyházvezetés azzal nyugtathatta meg a  lelkiismeretét, hogy a 
behódolással a kisebbik rosszat választotta, m ert igy legalább az alapfunkció
kat e lláthatta az egyház: a keresztelést, a  temetéseket, az esketéseket, hiszen 
a tem plomokat végül is nem zárták be, és külföldi kapcsolatokat is ápolha
tott. Hogy milyen áron és milyen célokért, azt most ne firtassuk. Csak éppen 
azt nem tarto tták  szem előtt, am it P éter mond: „Épüljetek lelki házzá.” Ez a 
lelki ház nem ak art megszületni. És ez minden egyházra jellemző volt. Az 
úgynevezett bokrosodás, mely a katolikus egyházban, az ún. Bulányi-moz- 
galomban lejátszódott, tehát a bokorközösségek létrejötte, az nálunk is meg
történt, m int ahogy a reform átus egyházban is. De hogy ez mégsem tudott 
tömegméretű mozgalommá válni, annak megint egy nagyon érdekes társa
dalomlélektani m agyarázata lehet: az emberek általában félnek az úgyneve
zett szektásodástól. Inkább abban gondolkoznak, hogy a történelm i test még 
a történelm i viharok közepette is m egtartja a maga homogenitását, és ha sok 
baj és gáncs éri is, azért az egyház csak m egm arad a szentek közösségének, 
és nem válik úgynevezett szektás közösséggé. Ennék ellenére a belső erjedés 
m egállíthatatlan volt, és most is tart, csak némileg talán lelassult. A mélyebb 
analízis kora még nem érkezett el, m int ahogy Luthernek is évekbe tellett, 
hogy bizonyos hitigazságokra rájöjjön, mi is azt az időszakot várjuk, amikor 
lesz bátorsága valakinek a kor szellemének megfelelő hitigazságok kimon
dására.

— Ha 1989-hez egy ilyen erkölcsi és szervezeti állapotban lévő egyház ér
kezett el, akkor m it hozhatott a szabadságvágynak az a kitörése, amelyről az 
im ént beszélt?

— Ez az óriási paradoxona egyház és állam kapcsolatának. Ugyanis ebben 
a helyzetben egy vitális és erőtől duzzadó egyháznak kellett volna a közélet
ben megjelennie. Ehhez képest az egyház a bátortalanság és a zavarodottság 
állapotát m utatta. Elsősorban azért, m ert nem volt bátorsága — ahogy az 
egész társadalom nak sem — szembenézni a m últjával. M agyaráztuk a bizo
nyítványunkat, és ezzel elvesztettük azt a lendületünket, am ely 89—90-ben 
még megvolt, s amelyet arra  kellett volna használnunk, hogy az egyház leg
alapvetőbb kérdéseit közösen gondoljuk végig. A hatalm i villongások elfecsé
relték az em berek erejét. Ma is ebben a folyam atban élünk, de közben persze 
valamelyest haladnak előre a dolgok: van zsinat, amely szerintem jó határo
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zatokat hoz, noha a m unkája lassú. M indenesetre az is valami, hogy helyre
hozhatatlan, rossz döntések 1990 óta nem születtek.

— M it értett azon, hogy az egyháznak a közéletben meg kellett volna je
lennie?

— A közéleten azokat az ügyeket értem, amelyek a társadalom  egészére 
vonatkoznak és a köz színpadán játszódnak le. Tehát olyan fórumokon, mint 
a sajtó, a rádió, a televízió, a különböző társadalmi rendezvények. Az egyház 
a közösségért van, nem  önmagáért, tehát a közéleti szerep azt jelenti, hogy 
az egyház a saját lényegének megfelelően végzi a küldetését a társadalom  ré
szeként. Természetesen különbséget kell tenni közélet és politika között. 
Ugyanis a közéletben való részvételnek nincs közvetlen hatalm i vonatkozása. 
Äz egyház képviselői másokkal egyenrangú partnerként vesznek részt benne, 
csak éppen az egyház nevében szólnak. A funkciója pedig az, hogy az egyház 
segítse híveit azoknak a problém áknak a megoldásában, amelyekkel a hívek 
m int a társadalom tagjai szembetalálkoznak. Véleményem szerint az egyházi 
vezetők, egyházi testületek csak olyan kérdésekben foglalhatnak állást, ame
lyek Isten rendelésével megegyeznek és az emberi élet érdekében á llnak : m in
den ellen, ami az emberi méltóságot sérti, megalázza az embert, butít és öl, 
az egyháznak fel kell lépnie. De az egyház közéleti szerepe semmi esetre sem 
politikai álláspontok közzétételében áll. Ez volt a korábbi korszakok óriási té
vedése, hogy mondjuk a szószékről szorgalmazták a téeszcsék m egalakulását, 
és püspöki pásztorleveleket kellett ilyen ügyekben felolvasni. Sőt, hogy a do
log még megalázóbb legyen, megfelelő bibliai idézetet is kellett keresni a 
kollektivizmus m agasabbrendűségének az igazolására. Tehát az egyház a re
zsimet legitimálta. Egyébként m a is sokszor kétségbe vonják az egyház köz
életi szereplésének jellegét, vagy azt mondják, hogy ez a szerep túl fennkölt 
és túl magasröptű, nem  érin t konkrét kérdéseket. H át ezért nem! M ert a 
konkrétum okban olyan sikamlós területre tévedne, ahol óhatatlanul egyik 
vagy másik politikai érdekcsoport m ellett tenné le a voksát.

— A ké t politikai hatalmat összevetve: a Kádár-éráét és a mostanit, m i
lyennek találja az egyházhoz való viszonyukat?

— Alapvető a különbség. Ma szabadságban élünk. M indenki nyíltan  be
szélhet. Az állam véletlenül sem szól abba bele, hogy ki lehet egyházi tiszt
ség betöltője. Épp ez volt az egyik dilemma: voltak olyan radikális egyházi 
csoportok — bennük tekintélyes személyiségek —, akik azt m ondták, te
kintve, hogy a korábbi időszakokban az állam döntött abban, ki legyen a 
püspök, most az állam távolítsa is el ezeket a régi rendszerből itt m aradt em
bereket. Óriási csapda le tt volna. Hiszen az egyház mai, belső problém áit m a
gának az egyháznak kell megoldania.

— És úgy érzi, a mai politikai hatalom nem is tart rá igényt, hogy az egy
ház szolgálja — kiszolgálja — öt?

— Kiszolgálásra semmiképp sem ta rt igényt. Az együttm űködésre viszont 
szerintem minden norm ális társadalom ban szükség van. A jelenlegi együtt
működés pedig egyáltalán nem a K ádár-érabeli együttm űködés reminiszcen
ciája. Semmiféle olyan törekvés nincs a  politikai hatalom  részéről, hogy az 
egyházat valamilyen társadalm i kérdésben maga mellé kényszerítse. Az is 
fontos különbség, hogy m a a sajtó sok m indent m egír (nem mindent), ami 
az emberek szemét bántja. Ez a szabadság terem ti meg az egyház normális 
működésének a feltételeit is.

— Pedig a történelmi ismereteim alapján az a benyomásom  — lehet, hogy
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rossz —, hogy nem nagyon volt olyan világi hatalom a történelemben, amely 
ne tartott volna igényt az egyházakra abból a szempontból, hogy a hit részét 
képező vallási alázatot ne állítsa a saját szolgálatába, tehát ne használja föl 
politikailag.

— Az alázat nagyon szép szó és becsülendő m agatartás. De ennek a kihasz
nálása egyáltalán nem állami privilégium: egyházi vezetők is gyakorta intik 
önm agukkal szembeni alázatra a híveiket. Ahogy politikai pártok is gyakorta 
várnak el feltétel nélküli igazodást saját tagjaiktól. Véleményem szerint az 
egyház és állam viszonya akkor optimális, ha  érvényes rá az, am it M artin 
Luther King egyik prédikációjában m ondott: hogy az egyháznak nem az a 
küldetése, hogy a világi hatalom  kiszolgálója legyen, hanem , hogy annak lel
kiismeretévé váljon. Ezt a m eghatározást olvastam Ordass Lajos egyik pré
dikációjában is. Akkor őt azzal bírálták az akkori békepapok, hogy íme, a 
felsőbbrendű ember, aki azt a jogot vindikálja az egyháznak, hogy a társa
dalom lelkiismerete legyen, holott az egyház ezt a jogot a háború alatti m a
gatartásával elvesztette. Csakhogy a lelkiismeret-ébresztés nem  egyházi pri
vilégium, bárki gyakorolhatja. Aki jól és helyesen él vele, az a  társadalom 
nak tesz szolgálatot, hiszen a legsúlyosabb kérdések nyílt kim ondására ösztö
nöz, s ezzel hozzásegít a  társadalm i harm ónia és békesség eléréséhez. Ezt a 
szerepet az egyház még ma sem tölti be. És nem azért, m ert az állam ezt 
megakadályozza: saját állapota m iatt nem képes rá. A sok em beri gyarlóság, 
amely körülvesz bennünket, nem  áll meg az egyház falain kívül, minden kö
zösségben megtalálható. És ez is színezi a képet: az egyház m in t lelkiism eret- 
ébresztő közösség akkor végzi jól a dolgát, ha m indenekelőtt sa já t híveinek 
a lelkiism eretét ébresztgeti.

De mai problém áinkat csak ákkor tudjuk megoldani, ha  teológiailag meg
alapozott válaszokat tudunk rá juk  adni. Ezek a válaszok m a hiányoznak. Itt 
az első és legfontosabb végiggondolandó probléma a következő lenne: az élet 
nem a mi birtokunk. Nem mi terem tettük m agunkat, ennélfogva nem visel
kedhetünk birtokosok m ódjára. Ez a sajátos „birtokos’-státusz, melyet az 
ember földi életében igyekszik kialakítani, elvesztette a transzcendenssel való 
harm óniáját. Azt gondoljuk, hogy a saját ízlésünknek és elgondolásunknak 
megfelelően kialakított birtoklási rend — tehát, hogy m indenkinek megvan 
a maga kis birtokbirodalma, akár csak néhány négyzetm éteren — az élet be
teljesülése. A hörcsögtermészet végtelenül m egrontja az em bert. Pedig mi 
csak eszközök lehetünk valaminek a szolgálatában, és az életünk is, a b ir
toklásaink is csak „bérleti” jogon a miénk. Bizonyos időszakra szól, az éle
tünk tartam ára, aztán elvesztjük. És a történelem  is arra  tan ít, hogy amit 
nem  tudunk másokkal megosztani, azt csak iszonyú nagy nehézségek árán 
tudjuk használni is. Ha ezt a tanulságot aktualizálni akarom, vonatkoztatha
tom a privatizáció mai problém áira éppúgy, m int a  tudás átadására. Az önző 
szemlélet öngyilkos szemlélet, csak ideig-óráig érvényesülhet. (Az im ént mon
dottak nincsenek ellentétben Jézusnak ama tanításával, hogy legyünk jó sá
fárai azoknak, amik ránk bízattak.) Sajnos nincs bennünk bátorság olyan 
igazságok kimondására, am elyeket m ár régen ki kellett volna mondanunk.

— Ezzel együtt sem hiszem, hogy nagyon elégedett lehet a ma hatalmat 
gyakorló politikai pártokkal, m ert tevékenységük és céljaik megítélésem sze
rint szöges ellentétben állnak azokkal az értékekkel, am elyeket optimálisként 
nevezett meg egyház és hívő ember számára. Még akkor is, ha szavaik össze
csengenek a maga szavaival.
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— Én úgy látom, hogy a pártok és az egyházak kapcsolata még meglehe
tősen amorf. És ezért én nem az állam ot és nem is a pártokat hibáztatom, 
m ert megértem  azt, hogy mindenki ott halászik, ahol tud — elvégre azért 
pártok, hogy híveket, szavazótábort és szavazatokat szerezzenek m aguknak. 
Megint csak az egyházak részéről látok komoly gondot: nem veszik észre — 
és most elsősorban a protestáns egyházakra gondolok —, hogy vannak bizo
nyos játékszabályok, amelyeket illenne betartani. Én messzemenően helytele
nítem például, hogy protestáns lelkészek, vagy akár rabbik is a parlam ent 
tagjai legyenek. M ert vannak olyan foglalkozások, amelyek együttes alkal
mazása egyszerűen fogalmazva nem  illő. Hogy egy durva példát m ondjak: 
képzeljen el egy sebészt, aki mellékfoglalkozásban egy temetkezési vállala
to t irányít. Tehát úgy érzem, a  lelkészi pálya sínyli meg, ha  a lelkész aktív 
papi szolgálata m ellett képviselőséget vállal. Normális megoldás az lenne — 
hiszen az állampolgári joga, hogy m agát jelöltesse —, ha politikai szerep- 
vállalása ideje alatt nem  végezne lelkészi szolgálatot. Ezért nagyon helyes 
álláspont a Vatikán részéről, hogy m egtiltja a lelkészeinek, hogy a parlam ent
ben képviselőként tevékenykedjenek.

Másrészt én abban látom  az óriási hibát, hogy mikor 1990-ben a korm ány 
m egalakult, azonnal óriási nyomás nehezedett rá. Hiszen ők voltak a hagyo
mányos, a konzervatív pártokra jellemző értékek képviselői. Emlékezzen csak 
vissza, milyen kampány folyt Andrásfalvy Bertalan ellen, hogy vissza akarja  
állítani a kötelező hitoktatást. Soha nem  volt szó kötelező h itok ta tásró l!!

— N em , csak arról, hogy a hitoktatás a tanrend része lesz, az érdem jegy  
pedig szerepel a bizonyítványban. A  különbség vélem ényem  szerint nem  lé
nyeges, ha az állami és az egyházi oktatás elválasztását lényegesnek tartjuk.

— Fakultatív  hitoktatásról volt szó.
— A tanrend részeként.
— Igen. Másrészt ha m ár valam it m egtanultunk, érdemes ennek az ered

ményességét regisztrálni.
— De nem  az állami bizonyítványban  — én legalábbis így gondolom. Nem  

kell ezt m egvitatnunk, csak azért mondom, m ert szóba hozta.
— Akkor megint jön a diszkrimináció: van állami bizonyítvány és nem 

állami.
— Nem, ez két szféra szétválasztása a békés egymás m ellett élés jegyében. 

A z egyik közszféra, a másik magánszféra. Á llami beavatkozás nélkül m in
denki ott tanulja a vallását, ahol akarja.

— Tehát maga úgy gondolja, hogy az egyházi tanulmányok után semmi
féle bizonyítvány nem jár?

— Dehogy! A z egyház adjon ki bizonyítványt, amely legyen mérce m ind
azokban a tevékenységekben vagy életszférákban, ahol ennek a bizonyítvány
nak jelentése van.

— Én viszont úgy látom, hogy a m aga koncepciója szerint magából az ok
tatásból ki kell rakni a hitoktatást.

— A  világi oktatásból igen. Mert az magánügy, hogy az adott iskolában ta
nuló gyerekek vagy szülők egy csoportja úgy dönt-e, hogy a helyi lelkészhez 
hittanra küldi a gyerekeit. Ezt még fakulta tív  lehetőségként sem teheti köte
lezővé az állami oktatáspolitika.

— H át igen, akkor most úgy működik az élet, hogy az ellenkező előjelű 
diszkrimináció lehetősége is megjelent. És itt kezdődik a józan belátás: hogy 
a kisebbség terrorja vagy a többség akarata  érvényesüljön-e?
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— Egyik sem. Ebben az ügyben anélkül választhatja bárki a kedvére való 
megoldást, hogy azzal másokat sértenie kellene. Állami előírások nélkül is 
módjuk van  különböző meggyőződésű embercsoportoknak a választásra.

— Igen, így van. Akkor tehát minden egyes közösség, akár egy tantestü
let is m egm ondhatja azt, 'hogy kérem, ebben az iskolában ne legyen hitok
tatás?

— Nem  egészen erre gondoltam. Hanem arra, hogy ezt ne a tantestületnek 
kelljen eldöntenie az állami előírásokkal szemben. Ne az iskola dolga legyen. 
A szülőké és az illetékes lelkészé.

— Én még nem találkoztam az elmúlt három  évben azzal a jelenséggel, 
hogy itt a vallásoktatás keretében egy úgynevezett kultúrkam pf indult volna 
el. És az egyház egész állapota, elesettsége sem indokolja a tőle való félelmet. 
Az expanzív uralomvágy oly messze van a m ai egyházaktól m in t . . .  s most 
hadd ne idézzem a jól ism ert közmondást. Aki kicsit is benne él az egyházi 
közösségekben, pontosan tudja ezt.

— Szerintem  az emberek nem az egyháztól félnek, hanem az állam által 
felhasznált egyháztól.

— Én nem értem, m iért használja az állam az egyházat azzal, hogy meg
adja a lehetőséget: az oktatás keretében olyan ismereteket is kapjanak a gye
rekek, amelyek a vallással összefüggnek. Ism ereteket mondok és nem krédó
kat. Gyerekeket nem lehet sohasem kényszeríteni arra, hogy hittételeket el
fogadjanak. Ismerjék őket! Különösen akkor, ha ez az ism eret más értékek
kel is harmonizált. Én muzsikus vagyok, szeretem a zenét sztereóban hall
gatni. Szeretem tehát a teológiai kérdésekre adott válaszokat is több oldal
ról hallani. Csak erről van szó.

Harmati Béla: Mit várok a zsinattól?
Lelkipásztor 1991/6, 184. 1.:

Üj struktúránk, megújuló szervezetünk csak másodlagos, m ert mögötte és 
benne az egyház proprium a, Isten evangéliuma a lényeges tartalom . Ezért az 
egyházi törvényhozás nem  olyan, m int a parlam enti. Hiszen nem  többféle 
„párt” áll egymás mellett vagy egymással szemben, hanem  egy a progra
munk, Krisztus küldése. A végrehajtói, bírói és törvényhozói egyházi intéz
mények sem ugyanabban az értelem ben dolgoznak, mint a társadalomban, 
nem választhatók el egymástól, m ert ugyanazon egy Ür megbízása szerint 
kell eljárniuk. Különösen is furcsa az egyházban a „hatalom ” letéteménye
sét látni, m ert szolgálatra rendeltettünk. Hibás következtetésekre vezethet 
az a sokszor hallott tétel, hogy „minden hatalom  forrása a gyülekezet”, hi
szen Jézus az egyházi hatalom  forrása. Az egyházi törvényék ennek a hata
lomnak a szolgálatát rendezik mederbe, erre  nézve kell átgondolni életünket.
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A református egyház a rendszerváltozásban

Ellentétben sokak felfogásával: a mai m agyar társadalom nak és intézmé
nyeinek állapotát sokkal inkább a XX. század évtizedei, m int az elmúlt há
rom év politikai eseményei szabják meg. Ugyanez vonatkozik a reform átus 
egyházra is, mind lelkészi karára, mind híveire nézve. Sőt, a reform átus egy
házat — az evangélikus egyházhoz hasonlóan — a XX. század nagy politikai 
és nemzeti kataklizm ái még az átlagnál is jobban m egrendítették, hiszen olyan 
időszakban torlódtak egym ásra egzisztenciális változások, am ikor egy sok év
százados sikeres, ám nagy m egfáradást is okozó önvédelmi harc után a sze
kularizáció kívülről és ‘belülről egyaránt ható folyam ata egyedül is elég lett 
volna megpróbáltatásnak.

Sajátos kettősségben érte meg a Magyarországi Református Egyház a kom
munizmus bukását. Egyrészt egy, a korábbi történelmi tendenciáktól nem 
független, erős és a politikai hatalom által az utolsó pillanatig hatékonyan 
ellenőrzött centralizálás kereteiben élt az egyház, másrészt a teljes gyüleke
zeti atomizáltság volt a  jellemző, amelyben nagyrészt a lelkész személyiségé
től függött „m inden”. Az utóbbi helyzetnek felm érhetetlen áldásain túl na
gyon veszélyes 'következményei is lettek: az egyházi vezetés „reálpolitikai” 
irányvonalával szemben ugyanis sokféle, akár a legproblematikusabb „ellen
zékiség” is elfogadtatta magát. A püspöki centralizmus ellen persze érte lm et
lennek tűn t minden nyílt, politikai színezetű ellenállás, m ert egyébként is 
„mindenki tud ta”, hogy a szolgáló-egyház-teológia egy ügyesen megszerkesz
te tt — bár „normális”, polgári viszonyok között értelmesen alkalmazható és 
m egfontolható — kényszerzubbony.

A magyarországi egyházpolitika „sikereit” az biztosította, hogy eredetileg 
kemény erőszakkal terem tett konvencióit később sikeres „káderpolitikával” 
működtették. Ehhez a folyamathoz — sajnos — a nyugati protestantizm us 
vezetőinek jelentős része m aga is alkalmazkodott egy olyan „keleti politika” 
jegyében, amely átm enetileg sikeres lehetett egy „gulyásszocializmust” ille
tően, de lelki értelem ben csak a „jóléti pusztásodást” készíthette elő. Éppen e 
kettős reálpolitikával szemben erősödhettek meg a „tisztán” hitbeli, teológiai 
ihletésű áramlatok, am elyek hivatkozhattak az „államegyházi” kiüresedésre.

M ert hiába igyekezett az egyházvezetés a saját mozgásterét bővíteni, illetve 
a meglévőt kitölteni, m inden így keletkezett energiát, sikert elnyelt a telje
sen hiteltelen politikai rendszer értelmetlensége. A dinam ikusan bővíthető 
fontos „peremvidéki missziók” (alkoholisták, drogosok, m enekültek stb.) nem 
pótolhatták a „norm ál” világ lojális nyilatkozatokkal terhelt karanténját, azt,
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hogy a reform átus egyház is része volt az (egyébként felpuhult) „zsarnokság
nak”. Az egyházi közélet nagy részének szemében az építkezések és az új 
szervezeti formák, az élénkülő külföldi kapcsolatok és a „rendezett” állami és 
egyházi kapcsolatok sem  fedhették el, hogy mindezek lényege a hatalom ré
széről meghatározott. S mivel ez a hatalom — ellentétben a régi típusú, dek
laráltan  nem ateista form ákkal — végül is a keresztény h it  ellensége/ellen- 
fele volt és m aradt, nem alakulhatott ki a „legjobb form ában” sem hiteles 
viszony.

S miközben a fentiek m iatt magasabb szinten működött az egyébként is 
problematikus, nem reformációs örökséget megerősítetten magával hurcoló 
centralizált egyház, aközben a gyülekezetekben vagy (s ez a  gyakoribb eset!) 
m ellett m űködött a „lelki ellenzékiség” sokszínű világa: fundam entalisták, 
karizm atikusok (sőt szinkretisták) jelezték a bajt. Azt a bajt, hogy nincs sza
bad lelki tágasság, nincsenek teológiai eszmecserék, elatomizálódott a papság, 
társadalm i kérdésekben csak egyen-állásfoglalások vannak stb. Persze jelez
tek ezek a tünetek mást is: a külföldi, nem is kis pénzzel tám ogatott befo
lyást. S ne legyünk igazságtalanok: jelzett mindez egy nagykorú keresztény
ségben — megfelelő kezelés, egyházfegyelem m ellett — igényt a sokféleségre. 
Azt, amelytől az egyház gazdagodhat is, és amelytől végzetesen el is szektá- 
sodhat, eljelentéktelenedhet.

Sajnos, ma nálunk a reform átus egyházat az utóbbi fenyegeti. Ahogyan a  
hosszú megkötözöttség, bezártság után társadalm unk is bizonytalan egyensú
lyait keresi és fogékony a szélsőséges csodatanokra, úgy a reform átus egy
házat is a túlkegyesség, a „mennyiségi kegyesség” áradata fenyegeti. Annál 
is inkább, m ert verbális céljaiban („öntörvényű keresztény élet”) elfogadha
tóak ezek az irányzatok. A részletekben viszont m indenhol előbújik a türel
metlenség, az ítélkezés, az egyedül üdvözöltség, illetve üdvözítőség. Pedig a 
reformáció örökségének történelm i ú tja — főleg a tévedésekben, de a jó úton 
járásban is — egy valam it biztosan m egm utatott: a tiszteletrem éltóan inten
zív hitélet követelményeit csak „önkéntesek” viszonylag kis csoportjaira le
het „homogenizálni”. A hitvalló egyházat nem lehet uniform isként megvaló
sítani. A mennyiségi kegyesség végső soron a kegyelem m indenekfelettiségét 
is kétségbe vonja, s szinte elveti az egyik legnagyszerűbb protestáns öröksé
get is: a m unkán keresztüli istentiszteletet. Ahogyan a  m ásik kiváló hagyo
m ányunkat is leértékeli: a protestáns művelődést. Természetes az, hogy az 
utóbbi kettő h it nélkül, Krisztus követése nélkül tévú tra  visz, de az a hit, 
amely nein értékeli az utóbbiakat, csak vakhit.

A protestantizm us egyéniséget tisztelő sokfélesége nem eshet áldozatul egy 
bármilyen hiteles — m ert megélt és őszinte! — hitéletnek. A bezárkózó ke
gyesség ugyanis átadja a társadalmi-szellemi cselekvési tere t kívülállóknak 
vagy néhány „arra h ivatott” vezetőnek, s így a kereszténység nélkül alakuló 
világ m ajd visszaigazolja az elzárkózást. Nem szabad bennm aradni egy nyel
vi-szellemi gettóban, ahová a m egnyert keveseken kívül — m ár csak kommu
nikációs okokból is — zömmel csak a „sikertelen világiak” kopogtatnak.

A fent em lített veszélyes folyam atokat természetesen nem csak a kommu
nista rendszer által felerősített kényszeresen is. ható szekularizáció elleni vé
dekezés okozta. K itüntetett hely illeti, meg ebben, a folyam atban a lelkészi 
képzettség, társadalm i összetétel és helyzet változásait. 1945 elő tt a  lelkész
képzés gyakorlatilag 13 éves volt, egy rendkívül színvonalas 8 osztályos hu
m án középiskola működése m iatt. A kommunista rendszerben mindez öt évre
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zsugorodott, és nem volt pótolható az a széles műveltségi horizont, am ely a 
hivatás szilárdsága mellé a tájékozottsági rugalmasságot is biztosíthatta egy 
lelkésznek. Növekedett a lelkészi k ar belterjessége is, m ajd az elnőiesedés ve
tett fel „társadalmi mozgékonysági” nehézségeket. Mindezt akkor, am ikor az 
ateista hatalom kiszorította — megfélemlítéssel és a behódolt egyházi veze
téssel szembeni elidegenedés kiváltásával — az értelmiségi egyháztagság nagy 
részét. Az a kapcsolat, amely az egyház és az értelmiség között nálunk a  hosz- 
szú ideig idegen (Habsburg) állam hatalom  m iatt a szokásosnál is szorosabb 
volt, m ostanra megrendült. A m a egyik legnagyobb feladata, hogy ez a ha
gyomány megelevenedjen. Sokan — fundam entalistán — leegyszerűsítik a 
kérdést: itt az igazság, s m ajd jönnek. Csakhogy m a más generációkkal: m ár 
a fiákkal és unokákkal kellene itt  kapcsolatba kerülni, akiket nem lehet az 
emberi kinyilatkoztatásokkal megnyerni.

A kényszeres urbanizációban szétesett a  reform átus egyház gyülekezetei
nek jelentős része — főleg a dunántúli és az északi hegyvidéki kis falvak
ban. A hatalm as alföldi tömbgyülekezeteknek m ár korábban is gyengén — 
hiszen 2—3 lelkész ju to tt sokezer gyülekezeti tagra — lelkigondozott népét 
pedig gyakran szinte elolvasztották a szocialista évtizedek. A nagyvárosi re- 
form átusság — 3—4 várost leszám ítva — korábban is szórvány volt, s még 
inkább veszendő" egy önszerveződésre tilalmas korban. A klerikalizálódást 
erősítő gettós évtizedek után — „csinálja a tiszteletes úr, az a dolga!” — 
rendkívül nehéz a gyülekezetek és az intézményes egyház új egyensúlyainak, 
helyének megtalálása. Különösen azért, m ert az új helyzetben a politikában 
és a szellemi életben erős egyházellenes, ateista irányzatok is érvényesülnek. 
A nagyrészt „közömbösített lelkű” m agyar társadalom ért folyó világnézeti
erkölcsi harcban nem áll jól a reform átus egyház sem. Az ellenfelek/ellensé- 
gek ügyesen m anipulativ és a divatos, illetve érvényes korfogalm akban te r
jesztett vádjaira, eszméire ugyanis ritkán  és nehezen tud azokat leleplezni ké
pes kritikát s egyben vonzóan örök, mégis „korszerű” és konkrét választási 
lehetőséget nyújtani. Itt volna szükség egy sokoldalúbb lelkészképzésre és 
okos értelmiségi utánpótlást nevelő iskolapolitikára.

Igen, az iskoláknak kulcshelyzete van a reform átus egyház jövendő társa
dalmi hatását illetően. Jól látták  ezt elődeink is. A belátható közeljövőig azon
ban az iskoláztatás súlypontja a középiskolákban van és nem az elemiben 
vagy főleg nem a saját felsőoktatási intézményekben. Az előbbiekben a csa- 
ládnák és a  gyülekezeteknek lehet döntő szerepe a gyermekek nevelésében, 
míg a másik terü le ten  színvonalas kiegészítő, arculatot formáló szellemi prog
ram okat és nem  rendkívül drága sa já t intézményeket kell az ifjú felnőttek
nek kínálni. Nem szabad feleslegesen szakmai („világi”) feladatokat vállalni 
— megfelelő anyagi és emberi h áttér nélkül. E tekintetben mindenféle ver
senyfutás értelm etlen katolikus testvéreinkkel. Az ő hagyományosan intéz
ményelvű tevékenységüket nekünk „társadalom elvű” építkezéssel, apróm un
kával kell végeznünk. Ez ta rto tta  meg egykor a reform átus egyházat is, és a 
m agyar protestantizm ust is.

Sokan sietnének kihasználni a reform átus egyház intézményeinek helyre- 
állításában a kedvező hatalom politikai helyzetet, félve a  fen t em lített ellen
séges irányzatok esetleges jövendő túlsúlyától. Téves helyzetértékelésről van 
szó — szerintem —, m ert intézm ényeket lehet a legkönnyebben ellehetetle
níteni. A reform átusságot kell társadalm ilag újjászervezni, s akkor kiépül az 
intézményes háttér. Ebben az újjászervezésben kell azután egyensúlyban len-
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nie a hitnek és (korszerűen „technokrata”) tudásnak, hogy ne magunk épít
sük fel ú jra  a leomlott gettófalakat, ahogyan — sajnos — nem  kevesen ezt 
teszik.

A mai magyar reform átus egyház tulajdonképpen egy átalakulásban lévő 
egyház. Ez akkor is igaz, ha a felszínen gyakran tovább élnek a régi beideg
ződések és az egykori „gleichschaltoltság” m iatt abszolút káros konzervati
vizmus is hat. Remélhető, hogy a „mennyiségi kegyesség” képviselői rájön
nek szabadságuk korlátáira, vagyis arra, hogy másokkal is együtt kell és le
het élni egy közös lelki otthonban. Mindehhez persze szélesedő kitekintés 
szükséges, nem csupán az „ébredési m últat”, hanem a történelm i örökséget is 
számba kell venni. S akkor ú jra  épülhet az a tágas, h itet és tudást, érzelme
ket és értelmet, kegyelmet és tálentum os sáfárságot harm onikusan egyesítő 
m agyar reform átus egyház, amely nélkül nehezen képzelhető el a jövő m a
gyar társadalma.

M ert ez a társadalom  igényli a reform átus és a  többi tö rténeti egyház köz
életi-kisközösségi szolgálatát. Viszont ez nem értelmezhető napi politikai sze
repként. A gyorsan változó hatalompolitikai küzdelmekben nem a lelkészek
nek, 'hanem a nem lelkészi egyháztagságnak kell képviselnie az egyház érté
keit és érdekeit, Még a nyíltan egyház- és kereszténységellenes politikai erők 
elleni fellépést is a hívekre kell bízni, hiszen a politikai-hatalm i viták hang
já t és módszereit nem  veheti á t az egyház. Azt viszont a hívők körében vilá
gosan tudatosítani szükséges, hogy kikkel nem társu lhat a keresztény ember. 
Ezen a téren meg kell m ajd találni azokat a szervezeti form ákat és módsze
reket, amelyeket a tömegtársadalom követel minden keresztény egyháztól. 
Jelenleg még szinte a kezdeteknél sem tartunk.

A tömegtársadalomban kiemelkedő szerephez ju to tt a (töm eg)tájékoztatás: 
a sajtó, a  rádió és a televízió. A közvetlen evangélizóció lehetőségén kívül itt 
olyan új közvetett-igehirdetés, tanítás, nevelés és tájékoztatás ny ílt meg egy
házunk számára, amelynek sokféle történelm i és külföldi előzménye van 
ugyan, de igazi példája még nincs. Nincs, m ert világtörténelmileg egyedi 
helyzetben küszködik a m agyar társadalom és a reform átus egyház is. Nem 
csupán a m últ szomorú örökségéről van itt szó, hanem  a követni k ívánt nyu
gati modell egyre nyilvánvalóbb válságáról is. A fogyasztói társadalm ak sú
lyos erkölcsi-szellemi gondjai „elm aterializáltsága”, távlatvesztései figyelmez
tetnek arra, hogy az „Európába vezető ú t” önmagában nem „megoldás”. A re 
form átus keresztény h it és a reform átus történelm i örökség — együtt! — jó 
kiindulópontot n y ú jtha t alternatív  életform a és életminőség kialakításához.



SZIGETI JENŐ

Reflexiók a kisebb protestáns egyházak 
közelmúltjáról
Meditáció a rendszerváltás idején

. . m ivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg: kiköplek a számból” 
(Jel 3,16).

Az egyház számtalan helyzetet megélt m ár világunkban. Volt olyan kor, am i
kor a létéért küzdött, am ikor a m ártírok vére volt a vetés. Volt, am ikor ül
dözték, csúfolták, megalázták, diszkrim inálták az egyházat, de akkor is léte
zett, és Isten ado tt bátorságot, bölcs tanácsokat és erőt a kitartáshoz.

Volt olyan kor is, amikor unalmasan, szürkén, lustán telt az idő. Volt, am i
kor m egfáradtunk a  hitben, a m indennapok szürke gondja bénított minket, 
de az egyház volt, m ert Isten, aki a kövekből is tám aszthat fiaikat, adott éb 
redést, m egelevenítette népét.

De volt olyan idő is (nem is régen), am ikor kemény adm inisztratív lépé
sekkel, meg mézes-mázos szóval igyekeztek rászedni arra, hogy önmagát kor
látozza, mondjon le arról, am it tagjai jobbik énük parancsára tenni szeret
tek volna. Ettől a törekvéstől az egyház haldokolni kezdett; m ert Isten népe 
kibír minden vihart, de azt nem, hogy önmaga oltogassa a csontjába rekesz
te tt tüzet.

Nem a gúny, az üldözés, a mindennapok szürkesége veszélyezteti az egyház 
létét, hanem az az állapot, amikor a szabadságot jegyre adják, ellenőrizve.

Ez a kor nem  a sokat szidott ötvenes években volt, hanem a konszolidá
lódott közelmúltban. Mi sokszor az egyház bűneihez szeretünk keresni és ta
lálni bűnbakot. Hibássá tesszük a  sanyarú kort, a külső körülményeket. Olyan 
ez, m int Ádám és Éva fügefalevélből összetákolt körülkötője.

Mégsem ez az igazi baj. Az Intem acionáléban torokszakadtáig énekeltük: 
„A m últat végképp eltörölni” —, és elh ittük  ezt a szamárságot. A m últ eltö- 
rölheteülen. Meghatároz. Mégis fo lytatjuk ezt a régi dalt és senki nem akarja 
kiadni a parancsot: nóta á ll j!

Ahhoz, hogy az egyház éljen, szabadulnunk kell az önkorlátozó tehetetlen
ségtől. Szabadulni kellene az evangélium teljességét, erejét korlátozó sanda 
érdek-gyávaságtól. De ennek eszköze — meggyőződésem szerint — nem a ke
ményen fogalmazott leleplező nyilatkozatok, rehabilitációt követelő petíciók 
sora.

Valami egészséges, kollektív bünbánatra, keresztény szolidaritástudatra kel
lene eljutnunk. Meggyőződésem, hogy nem  találjuk meg addig a kivezető 
u tat, míg hitben, bűnbánattal rá nem  döbbenünk: én is ott voltam akkor! 
Lehet, hogy gyáván hallgattam , és én voltam — Babits Mihály szavaival —
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a vétkesek közt a cinkos, m ert ném a m aradtam  ott, ahol kiáltani kellett 
volna.

Az is lehet, hogy jószándékúan tévedtem , m ert elhittem  naivan a szépet, 
szebbet ígérő jelszavakat. Talán csak a sokaság sodort és békés term észetünk 
e jte tt csapdába minket.

Hol voltál akkor? — szeretném ezt sokszor megkérdezni. Talán meg sem 
születtél, talán saját értelmetlenséged m iatt kerültél a háttérbe. Talán csend
re, lelked rendjének titkára  ak art m egtanítani Isten. És most vizsgázol — 
rosszul. Hiszen Tőle, a Békesség Fejedelmétől nem tanultál békét.

Mai életünk kuszaságának abban látom  a kulcsát, hogy elhisszük-e, hogy 
akkor is, am ikor hibáztunk, amikor csaknem tönkretettük a ránk bízott lelki 
kincseket, Isten volt az egyház Ura, ak i talán értünk  (vagy ellenünk?) meg
engedte azt, ami az egyházzal történt. Ö cselekedett névtelen szolgáin ke
resztül, akik m eglátták a kis feladatokat és nem voltak restek cselekedni. 
Nem vártak  m unkájukért elismerést, sokszor kockáztatták érdekeiket, vállal
ták a diszkriminációt. Adjunk hálát értük , hiszen az ő cselekedeteikben, hű 
ségükben, a ,.kevesen” élt az egyház búvópatakja mind a  mai napig.

Hálaadást kelljen tanulnunk ma a m últért, valami olyant, am it Jézus a 
kenyérszaporítás csodájában m utato tt be nekünk, amikor az ötezer éhes férfi 
szeme lá ttá ra  is m ert hálát adni az öt kenyérért és a két halért.

Éles szavaink dzsungeléból ki kellene törni és meg kellene tanulni a hasz
nos cselekedetek titkát, m ert Jézus m a is az, aki tegnap volt. A szenvedélyes, 
gyújtogató szó is langymeleg istentisztelet, ha nem a jó cselekvésére, Krisz
tus ügyének képviselésére indít.

Kelet-Európa  — merre?
Az 1980-as évek második felében a kelet-európai országok forradalm i társa
dalmi változásokat éltek át, mely nem  hagyta érintetlenül a vallások világát 
sem. A kom m unista pszeudo-vallás egyeduralm a megdőlt és ismét megéled
tek az itt élő vallásfelekezetek, amelyek a gyors, régi értékeket romboló új 
értékeket teremtő változások közepette a legstabilabb társadalm i közössé
geknek bizonyultak. Majd, am int politizálni kezdtek, gyorsan veszítettek nép
szerűségükből. Ez az egész Kelet-Európábán lezajló folyamat távolról sem 
egyform án tö rtén t a térség országaiban. Ennek a különbözőségnek az oka 
nem csak abban volt, hogy a politikai rendszerek a közös jelszavak és ideoló
giai frázisok ellenére sem voltak egyformák, nem csak a tö rténeti hagyom á
nyok tették  ezeket a változásokat sokszínűvé. Nem szabad elfeledkeznünk ar
ról sem, hogy Európának ezen a tá ján  nagyon fontos vallástörténeti határok 
húzódnak. Ez a h a tá r nemcsak a mohamedánizmus és a kereszténység között 
húzódik, hanem  a keleti (ortodox) és a nyugati típusú kereszténységen be
lül is

Az utóbbin belül még külön figyelemre méltó, hogy itt vannak a történelm i 
protestanizm usnak a legkeletebbre to lt bástyái. Elég itt az erdélyi protestán
sokra, az észt evangélikusokra utalni. Az ortodoxia és a nyugati keresztény
ség határvonalait a reformáció sem tud ta  átlépni, pedig jelentős erőfeszítése
ket te tt ennek érdekében. A m últ század közepén — végén — induló kisebb 
protestáns szabadegyházaknak sikerült először ez a feladat. Rögtön m egje
gyezhetjük ezzel kapcsolatban, hogy ez hatalm as történeti feladatot ró ezekre 
a szám arányuknál aktivitásuk m iatt sokkal erősebb egyházakra. Meg kell ki
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sérelmük a híd szerepét betölteni a nemzetiségi és vallási különbözőségektől 
megosztott társadalm akban.

Ügy tűnik, hogy Kelet-Európa poszt-szocialista országai nehezen tudják el
kerülni az anarchiát. A legnagyobb destabilizációs tényező a kisebbségek 
identitásra törő gondolkodási módja.

A korábbi — erőszakra épülő — fékező mechanizmusok nem  működnek, 
hiszen a kelet-európai népek éppen egy egységesíteni szándékozó erőszakos 
uralmi rendszert ráztak le a nyakukról, másrészt a  klasszikus erőszak-me
chanizmusok a m egváltozott külső körülm ények között hatásukat veszítették.

Az egész társadalm at két, egymással kibékíthetetlennek tűnő érdekrend
szer osztja meg. Az egyik a kisebbségek nemzeti ku ltú rá já t Európa és a vi- 
íág kulturális öröksége részének tekintő gondolattól vezéreltetve, a kooperá
ció, a gazdasági integrálódás sürgető igényére hivatkozva egy közös, nemze
tek feletti ku ltúra megszületését ta rtja  kívánatos célnak, m elyben a kisebb
ségek mint egy nagy olvasztótégelyben felolvadnának. Ebben példaként m eg
említik az Amerikai Egyesült Államokat vagy (rossz, működésképtelen pél
daként) a néhai Szovjetuniót. A másik érdékrendszer a  nacionalizmus.

Mindkét érvrendszernek az alaptételei elvitathatatlanok, így egy ilyen hely
zetben csak egy megoldás m arad, hogy a 'különböző, egym ásra vissza nem 
vezethető álláspontok békéjére törekedjünk, s a többség és a kisebbség kul
túrájának valamiféle lehetséges szimbiózisát kutassuk. A kérdést nagyon sok
szor a többség álláspontja felől próbáljuk megközelíteni, pedig a m inden
kori demokrácia mércéje a kisebbség jogának a tiszteletben tartása.

Mielőtt ezt a helyzetet az egyházak életlehetőségei felől mérlegelnénk, egy 
nagyon fontos — sokszor figyelemre sem m éltatott — tén y t kell végiggon
dolni. Mind a nemzeti, m ind pedig a vallási kisebbség erőszakos felszámolá
sának két történelmi modellje alakult ki. Az egyik a gettó, a másik a falu- 
rombolás. A gettó célja a többségből kirekeszteni, elszigetelni a kisebbséget, 
a falurombolás pedig a tradicionális é le ttér megszüntetésével akarja a ki
sebbséget egyenjogúsítani és így egy könnyen kezelhető helyzetet terem teni. 
Néha egymásba mosódik ez a két ellentétesnek tűnő út. A cigányok valósá
gos, történeti életterét m egszüntetjük, és külön lakótelepet hozunk létre szá
m ukra (vagyis felépítjük a gettót). A falurombolás a történelm i gyökereket 
szakítja el, a  gettó pedig a  kultúrák találkozását, kapcsölátát akadályozza. 
Mindkettő a kisebbség érdekei ellen való.

Az egyház — ez a szekularizáció valósága — kisebbség, nem  csak a kisebb 
egyházak azok. Így mind a két veszély fenyegeti. Az elm últ negyven évben 
többször tapasztaltuk, hogy az egyház önként — torz, buzgó „egyházépítés
nek” álcázott hevülettel — m aga építi fel a gettó falát. M áskor meg azt ta 
pasztaltuk, hogy az egyház kezdeményezte saját tradíciójának rombolását. 
Mindkettő önpusztítás volt. Isten legyen irgalm as m iatta n ek ü n k !

Egyszer vo lt egy Szabadegyházak Tanácsa
Született és meghalt. Ügy indult, hogy a törvény-csűrés áldozataként másod- 
osztályú állampolgárságúvá züllesztett ú jabb  protestáns egyházak összefog
tak vallásszabadságuk érdekében. Érdekes a  há tté r is. 1895-ben született egy 
vallásszabadsági törvény, m ely lehetővé te tte  az új vallásfelekezetek elisme
rését is, de azzal, hogy a „bevett” státuszú egyházak történelmi előjogait 
m egtartotta, és ugyanakkor az elismerést bürokratikus intézkedésekkel aka
dályozta, egy háromemeletes rendszer alaku lt ki. így az egyházak között az
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európai színvonalú vallásszabadsági törvény ellenére sem alakulhatott ki jogi 
egyenlőség.

A trianoni békeszerződést becikkelyező 1921. 33. te. 55. §-a szerint „Ma
gyarország m inden lakosát megilleti az a  jog, hogy bármely hitelt, vallást, 
vagy hitvallást nyilvánosan vagy otthonában szabadon gyakorolhasson, 
amennyiben azoknak gyakorlata a közrenddel és jó erkölcsökkel nem  ellen
kezik. Ezekkel a  rendelkezésekkel szemben semmiféle rendelet, vagy hiva
tali intézkedés nem lesz hatályos”.

Ennek ellenére a kisebb protestáns feldkezeteket állandó rendőri felügyelet 
a la tt tarto tták . Hogyan? Az 1895:43-as törvényt így értelmezték, hogy „az a 
szabadság, am it a szekták . . .  a törvényeink alapján élveznek, az őket követő 
egyesek vallásgyakorlati szabadságának összessége, de annál nem több” (Ha- 
ra i László, A vallás- és közoktatásügyi igazgatás hatályos jogszabályainak 
gyűjteménye, Bp. 1955. 1:27). Ezért az összes „el nem  ism ert” egyházat egye
sületnek tekintették és „közrendészeti ellenőrzés” alá vonták, és ügyükben a 
Belügyminisztérium intézkedett. (Érdemes megemlíteni — talán nem  vélet
len —, hogy az 1990:4 szám vallásszabadsági törvényt is hasonló formában 
kívánták módosítani.) Ennek a visszás állapotnak az le tt a  vége, hogy a bap
tista és a m etodista egyház kivételével 1939. december 2-án, m int honvéde
lem érdekeit veszélyeztető vallásfelekezeteket, az összes protestáns kisegyhá- 
zat betiltották.

A szabadegyházak szövetsége ennek az ellehetetlenült vallásszabadsági hely
zetnek orvoslására, a kis egyházak közös összefogása végett jö tt létre. Első 
kiáltványában ez a szervezet új, a dem okratikus norm áknak megfelelő val
lásügyi törvényt kért. 1949-ben ezt a szervezetet m anipulálták úgy, hogy ez 
lett az ellenőrzött csatorna, amin keresztül a totalitárius állam az egyháza
kon a szemét és (a fülét) ra jta  tarto tta, és ugyanakkor az egyes kis egyházak 
dem okratikus szervezetét m anipulálhatóvá korcsosította. Ezzel egyes szabad- 
egyházak életében törés állt be. A „világtól” — am i végsőkig m anipulált volt 
— m egpróbáltak valamiféle belső té rre  menekülni a gyülekezeti tagok. Ami 
a mindennapi élettel kapcsolódott, az gyanús lett, holott ezek az egyházak 
soha nem a történeti tradícióból, hanem  a misszióból, az időszerű keresztény 
bizonyságtevésből élték. Gyanúsak lettek  az egyház vezetői, akik nem de
m okratikus úton, hanem  m anipulált választási procedúrák útján kerültek  az 
élre. Ezzel tönkrem ent ezeknek a kis protestáns közösségeknek demokratikus 
hagyománya is. Megerősödött a védekezésre berendezkedő konzervativizmus 
is. Az egyház bezárkózott, a társadalom  peremére került. Itt találkozott a 
többi történelm i egyházzal.

A rendszerváltás idejét így éltük meg. M ár az 1980-as években a nyugat- 
európai vallási fejlődésihez képest egy kis fáziseltolódással új kegyességi for
m ákat követő vallásfelekezetek jelentek meg. Ezek egyrészt kisebb evangé
liumi vallási mozgalmak, karizm atikus jellegű közösségek, a keleti vallások 
követői vagy iszünlkretikus jellegű vallási közösségek. Habár ezeknek az új, 
gyakran megtelepedő vallásközösségeknék szám aránya a társadalom ban ele
nyésző — m integy 0,4% —, mégis dinam ikus misszióikkal az elbénult, esz
közhiányos, a régi hagyom ányokat nehezen újító „történelm i” egyházakkal 
szemben dem okratikus légkörben jelentős előnyökre tettek  szert. A történeti 
egyházakban és a konzervatívan gondolkodó állampolgárok körében ezért 
erősödik az a vélemény, hogy a  vallásszabadságot korlátozni kellene. Ennek
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viszont beláthatatlan  következménye lenne az egész társadalom dem okra
tikus berendezkedésére nézve.
Merre tovább?

1. A kereszténység pozitív gondolkozási módra épül. A kelet-európai or
szágokat a gyanú, a pesszimizmus levegője mérgezi. Az emberek nem  látják 
a pozitív gondolkodás hiányát, mivel a keresztény gondviseléshit idegen a 
gondolkodásuktól. Az evangélizálás alappillére Krisztusnál van.

2. A növekvő társadalm i feszültségek, a gazdasági összeomlás hátterén  na
gyon fontos a misszió szociális dimenzióinak kibontakozása, A prédikált és 
a cselekedett evangélium csak együtt, eloszthatatlanul hiteles.

3. A gazdasági és politikai válsággal együtt já r  egy kulturális meghason- 
lás is. Ezért különösen a műveltebb osztályok fogékonyabbak az evangé
liumra. Ezért az ő elérésükre külön stratégiát kell kidolgoznunk. Meg k e l  
velük ism ertetni: a Biblia az európai ku ltúra egyik alapja, aminek ismerete, 
értéke elengedhetetlen.

4. A kelet-európai országok lakosainak életstílusa is válságban van. Az egy
re egészségtelenebb környezet, az egészségtelen életmód, táplálkozás éppen 
a társadalom  aktív  korban lévő tagjainak okoz problémát. Ezért különösen 
az evangélium előtt ny ito tt értelmiségi rétegek keresik az egészséges élet
mód titkát. Ez új lehetőségeket terem t az evangélizálásra.

5. A diktatórikus társadalom m inden emberi közösséget igyekezett ellen
őrzése alá vonni. Így a gyanú atom jaira törte szét a közösségeket. Fontos, 
hogy a pünkösd utáni apostolokhoz hasonlóan „foglalatosak legyünk . . .  a 
közösségben” (ApCsel 2,42). A gyülekezeti életet úgy kell szervezni, hogy 
nyilvános legyen, hogy meleg, őszinte testvéri közösség legyen.

6. Az egyik legjelentősebb társadalm i feladat a  kelet-európai országokban 
egy új típusú, európai erkölcsi értékeket építő oktatási forma bevezetése. 
Ennek alapja a bibliai történetek tarta lm ának  felekezetektől semleges meg- 
ismertetési módja. Ennek a kidolgozása a kelet-európai országok missziói 
fáradozásainak á lap já t képezhetik.

7. A kelet-európai keresztények nagyrészt nem zeti egyházakban élnek. 
Ezek sokszor a nacionalizmus, a felekezeti érvekkel alátám asztott gyűlölet 
melegágyai. Szükséges az evangélium egyetemességének megmutatása.

8. A védekezésre berendezkedett gyülekezetek nem  mindig tudnak tole
ránsán viselkedni. Tegyük gyülekezeteinket a tolerancia iskoláivá. Minden 
gyülekezeti tagnak tudnia kell, hogy egyféle, egyirányú gondolkozási mód 
elszigeteli, sőt végül tönkreteszi a gyülekezetei. A közös hit és a reménység 
különböző gondolkodási módokat feltételez.

9. Az észak-európai és nyugat-európai modelltől eltérően, az egyház kelet
európai fokm érője intézményekben szegény. Ugyanakkor ezeknék a k ihívá
soknak a  megválaszolásakor szükség volna egy intézményes háttérre.

10. A ‘kelet-európai országok felszabadulásának egyik legbiztosabb jele az 
irodalom felszabadulása. Ezekben az országokban tapasztalható változások
nak fontos előkészítői voltak az írók. Ennek az irodalom nak felértékelődött 
szerepe van. Ezt a misszió szempontjából is hasznosítani kell. Rangos, hasz
nos, pozitív gondolkozásra serkentő irodalom ra van szükségünk.

Meggyőződésem, hogy ma a világmisszió egyik kulcskérdése: mi történik 
Kelet-Európábán. Ma lehetőség van arra, hogy a jellegzetes kelet-európai 
szekularizáció nyom ában egy új ébredés induljon. Ez nem  egy felekezet ügye, 
hanem az egész kereszténységé. Ezért kell dolgoznunk és im ádkoznunk!
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Lelkészválasztás

M iért indult el egy tizenöt tagú felnőtt ifjúsági csoport, hogy meglátogasson 
huszonöt lelkészt Magyarországon? Miért volt rá  szükségük, hogy megis
m erjék őket, és alaposan elbeszélgessenek velük? Miért érezték úgy, hogy 
segíteniük kell? És m iért m aradt bennük hiányérzet?

Gyülekezetünkben m egüresedett egy lelkészi állás. A felnőtt ifjúság úgy 
érezte, hogy az új lelkész választásában aktívan részt kell vennie. Ezért 1992 
januárjában az ifjúság országjáró körútra indult. Felkerestük az ország evan
gélikus lelkészeinek közel egy tizedét. A látogatások során szerzett benyo
másainkat, tapasztalatainkat egy harm inc oldalas füzetben foglaltuk össze, 
amelyet valamennyi presbiternek elju ttattunk. Összefoglaló füzetünkkel cé
lunk az volt, hogy a presbiterek m unkáját segítsük, a felelős döntéshez se
gítséget nyújtsunk, és nem  utolsósorban, tolmácsoljuk az ifjúság véleményét 
az új lelkész személyével kapcsolatban.

Egy gyülekezet életében talán a  legmeghatározóbb em beri szerep a lel
készé. Az új lelkész — a határozatlan időre való választása m iatt — leg
alább tíz-húsz évre alapvetően meghatározza a  gyülekezet életét. Ezért m in
denképpen fontosnak tarto ttuk, hogy az új lelkész választásában a gyüle
kezet minél több rétege aktívan részt vegyen, m ert így nagyobb az esély, 
hogy a gyülekezet és a lelkész közötti kapcsolat megfelelő lesz. Ha minél 
többen érdeklődnek a gyülekezet tagjai közül az új lelkész személye iránt, 
annál nagyobb az esély a  megfelelő lelkész kiválasztására. Többek között 
ez a lelkész lesz a mostani ifjúságnak hosszútávon a lelkipásztora. Ezért sem 
volt közömbös számunkra személye.

Azokat a lelkészéket kerestük fel, akiket a gyülékezet m eghívott vendég
szolgálatra, vagy a  presbiteri gyűléseken felm erült a nevük. Azokat is fel
kerestük, akiket több helyről is ajánlottak, és olyanokhoz is elmentünk, akik
nek a véleményét fontosnak tarto ttuk  ebben a kérdésben, vagy az ifjúság 
régebbről ismerte, és alkalm asnak találta erre a  szolgálatra.

A presbiterek számára készített füzetünkben az ifjúság javaslatot te tt az 
új lelkész személyére. Három jelöltünk volt. A jelöltjeink kiválasztásánál a 
következő szempontokat tarto ttuk  m értékadónak:

— valóban a  Szentlélek által vezetett em ber legyen, akinek egész élete, 
m unkája ezt tükrözi,

— fontos, hogy a gyülekezet jelenlegi lelkészei és az új lelkész egymás 
m unkáját segítsék, tudjanak együtt dolgozni,



66 FARAGÓ T.—VARGA L. O.: LELKÉSZ VÁLASZTÁS

— a megválasztandó lelkésznek a gyülekezetünkben hiányzó m unkákra 
legyen karizmája,

— legyen komoly teológiai tudása, de prédikációi ne teológiai fejtegetések, 
hanem tiszta, egyszerű lelki tanítások legyenek,

— ne csak prédikátor, hanem jó lelkipásztor is legyen,
— lelkipásztori szolgálatában teológiájának gyakorlati megélése, megvaló

sítása tükröződjön,
— határozott célokat tűzzön ki maga elé, am iket meg is tud valósítani,
— igent mondjon a szolgálatra gyülekezetünkben.
Örömmel töltött el minket, hogy minden lelkész készségesen fogadott ben

nünket. M ár-m ár tapintatlan  kérdéseink elől nem  tértek  ki, sőt, inkább örül
tek nekik, és egyenes, korrek t válaszokat adtak. A nnak ellenére komolyan 
vették akciónkat, hogy m indig hangsúlyoztuk, nem hivatalosan jöttünk, ha
nem csak az ifjúság egy részét képviseljük. A lelkészekkel való beszélgeté
sek m ellett — ahol lehetőség nyílt rá  — részt vettünk gyülekezeti alkalm a
kon (istentisztelet, ifjúsági bibliaóra). A beszélgetésekből sok hasznos ta 
pasztalatot szereztünk. Tanácsokat kaptunk, és megism ertünk abból a  sok 
irányzatból néhányat, amelyéket a mai evangélikus lelkészek képviselnék. 
A kétheti országjárás fáradalm ait feledtette a lelkészek vendégszeretete és 
a lelkészekkel való kellemes beszélgetések. Azóta néhány vendéglátónkat 
meghívtuk ifjúságunkba vendégszolgálatra. Ezáltal színesebbé vált ifjú sá
gunk programja, és ez elősegítette lelki épülésünket.

Látogatásunkkor először nagy csodálkozás, m ajd őszinte öröm ült ki a lel
készek arcára. Egy-egy kivételtől eltekintve m indannyian egyetértettek ve
lünk, és tám ogatták akciónkat. Talán ez volt az első negatív élményünk ú t
jaink során. Ugyanis elkeserített m inket az a tény, hogy m a Magyarorszá
gon megdöbbentő, furcsa és ezért érdekességnek számít az, ha egy gyüleke
zetből egy kis csoportot komolyan izgat az, hogy ki lesz a gyülekezet új lel
késze. Persze most mindenki m ondhatja, hogy ez m inden embert izgat. És 
ebben igaza is van. Hiszen egy ilyen eseményről mindenki beszél, rengete
gen találgatnak, gondolkoznak. Néhány em bernek ötlete is van, ki lenne jó 
új lelkésznek. No és persze az egész gyülekezet választ, hiszen az új lelkészt 
a közgyűlés választja. Mégis kuriózum nak számítottunk. Hogy m iért? Talán 
azért, m ert mi nem  tarto ttuk  elegendőnek, hogy m ajd a lelkészválasztó köz
gyűlésen bólinthatunk az új lelkész személyére.

A választás után végiggondoltuk, hogy akciónk m ennyiben segítette a  lel
készválasztást, és eredeti céljainkat sikerült-e elérnünk. Mielőtt azonban eb
be a kérdésbe belevágnánk, szükséges tisztázni, hogy nem  áll szándékunk
ban a választás végeredményét értékelni. Hiszen azt, hogy a lelkész és a gyü
lekezet egymásra talál-e, úgysem lehet eldönteni a választást követő évben, 
ehhez többéves együttlét szükséges.

Ahhoz, hogy a lelkészválasztásba aktívan bekapcsolódhassunk, szükséges 
volt, hogy részt vehessünk a presbiteri gyűléseken. A presbitérium  ehhez 
hozzájárulását adta. Azóta m inden presbiteri gyűlésen részt vehet — meg
figyelői státussal — ifjúságunk egy tagja. Ügy éreztük, hogy ifjúságunk lel
kesedése inspirálta a presbitereket a választásban való aktívabb részvételre. 
A presbitérium  úgy döntött, hogy a megüresedett állást nem  hirdeti meg a 
sajtóban. Egyesek féltek attól, hogy túl sokan jelentkeznek az állásra, más 
vélemény szerint esetleg csak egy, de nem megfelelő lelkész, akit viszont más
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jelentkező híján meg kell választaniuk. Ezzel mi nem értettünk  egyet. Ezért 
eredm ényként könyveljük el, hogy vendéglátóink fele tőlünk tud ta  meg a 
m egüresedett állás hírét. Így többeknek volt lehetősége megfontolni, hogy 
jelentkezzék-e, vagy sem.

M int m ár em lítettük, azt az öt lelkészt is felkerestük, akiknek korábbi 
presbiteri gyűléseken felmerült a neve. Igen elcsodálkoztunk azon, hogy a 
m ár számításba vett lelkészek közül hárm an határozottan állították, m ár ré
gebben nem et m ondtak a gyülekezet vezetőinek. Egyikük pedig nem adott 
határozott választ arra  a kérdésünkre, hogy elvá'llalná-e a szolgálatot. Nem 
értjük, m iért tarto tták  őket még ekkor is lehetséges jelölteknek. Ezek után, 
az eddigi céljaink mellé egy újabb kerü lt: az egy igennel válaszoló lelkész 
mellé új, valódi jelöltek állítása, m ert a presbitérium  mindenképpen válasz
tás ú tján  akarta betölteni az állást.

A m eglátogatott lelkészek közül végül öten válaszoltak igennel, és ketten 
nem adtak határozott választ. Így m inden adott volt a választáshoz. E hét 
lelkész közül hárm at szavazott meg a presbitérium, akiket meglátogat, és akik 
közül m ajd választ. Sajnos, az utolsó pillanatban a három jelölt közül ketten 
visszamondták jelölésüket. Ezék után  a presbitérium  nem választott új je
löltöket. Ezáltal a megm aradt egy jelölt nyerte meg a választást autom a
tikusan. Ez önmagában nem lenne baj, hiszen — m int írásunk további ré
széből kiderül —, nem tartjuk  a demokráciát az egyedüli jó megoldásnak. 
A baj az, hogy mindezek után a több jelölt közüli választást — érthetetlen 
okokból — többen fontosnak ta rto tták  hangsúlyozni. Ez az, amá számunkra 
akciónk kudarcát jelentette. Hiába voltunk a választás aktív  részesei, csak 
sok apró részletet ism erhettünk meg, amik közül hiányoznak az összekötő 
elemek. Ezeket a részleteket együtt nézve, de főképpen érzéseinkre támasz
kodva úgy látjuk, hogy ez a választás nem a demokrácia jegyében zajlott le.

Írásunkban ezután végiggondoltuk, hogy szerintünk lelkész és gyülekezet 
hogyan tudna legjobban egymásra találni, és van-e helye a  demokráciának 
az egyházban. Ügy gondoljuk, hogy a lelkészválasztásban teljes szabadságot 
kell adni a gyülekezeteknek. Ha a gyülekezet tud  dönteni önállóan, akkor 
legyen ez az ő feladata, ha nem, akkor kérjen segítséget a püspöktől. Ter
mészetesen, ha a püspök szeretne javaslatot tenni az új lelkész személyére, 
azt m egteheti, sőt tegye is meg, de a  döntést m indenképpen a gyülekezetre 
bízza.

Ha a gyülekezet sa já t maga szeretne dönteni, akkor milyen lehetőségei 
vannak? Valamilyen módon választania kell! Ideális választás azonban nincs, 
nem is lehet, m ert tökéletes gyülekezet, egyház sem létezik. Ugyanis vala
m ennyit emberek alkotják. És m i em berek . . .  hát ezt m ár ism erjük. Akkor 
talán az lenne az ideális, ha  mégsem kellene választani. M ert a  következő 
lelkész személye és az a tény, hogy ő lesz a  lelkész, az egész gyülekezet szá
m ára nyilvánvaló és természetes lenne. M ert ezt az embert a  gyülékezet fia
tal kora óta jól ismeri, m ert ott él és dolgozik közöttük, esetleg m ár odajárt 
gyerm ék-bibliaórára is. Aktív részese a gyülekezeti életnek. Így a gyüleke
zet lelkészének nyugdíjba m enetele előtt öt-tíz évvel — a gyülekezettel 
egyetértésben — nem  nehéz gondoskodni utódjáról. Hogy az utód esetleg 
laikus? Nem baj. Beiratkozik a teológiára, m ielőtt a lelkészválasztás bekö
vetkezik. Ha a gyülekezet igazán szeretné őt lelkipásztorának, a tanulm á
nyait anyagilag is fedezi. Hiszen felnőtt emberről van szó, esetleg családos
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ról, ak it az Űr elhívott. Ehhez persze a  teológusképzésnek is változnia kel
lene. Nem szabadna olyan időkorlátot szabnunk az Űrnak, hogy csak tizen
nyolc éves embereket hívhat el lelkészi szolgálatra. Már csak azért sem, m ert 
tizennyolc éves fejjel kevesen tudnak véglegesen pályát választani. Aki vi
szont elvégezte a teológiát és nem biztos abban, hogy az Űr őt lelkésznek 
hívta el, jobb híján — mivel m ás szakmája nincs — kénytelen ezt a pályát 
választani.

Bárki bárm ikor végezhesse el a teológiát, ha az Űr erre hívta el. Viszont 
a lelkészképzés m arkánsan különüljön el a tudósképzéstől. Legyenek teoló
gus tudósaink, oktatóink, kutatóink, de a lelkészek képzése legyen a  leg
fontosabb. Tegyük lehetővé, külön szak alapításával, önálló tantárgyak fel
vételével, hogy a két képzési irány váljon szét. Nem ta rtju k  jónak, hogy a 
m ai lelkészeknek legalább zseninek kell lenniük a rá juk  háruló feladatok 
sokrétűsége m :att. Hiszen, m int írásunk első feléből is k itűnik , a  m ai körü l
m ények között egy lelkésznek jó igehirdetőnek, jó lelkipásztornak, jó gaz
dasági szakembernek, jó szervezőnek és még lehetne sorolni, hogy még m i
ben kell kiválónak lennie. A lelkész elsősorban legyen igehirdető, melyhez 
az Űrtói kapott karizmát, és ezután lelkipásztor vagy hitoktató. A többi gyü- 
lékezeti feladatot olyan em berek lássák el, akiknek ehhez tehetségük és tu 
dásuk van.

Ha netán a gyülekezet a sorai között nem talál megfelelő em bert, vagy 
több alkalmas is van, akkor m indenképpen szükség van választásra. Óha
tatlanul előjön az a probléma, hogy milyen módon és kik válasszanak a je 
löltek közül. Véleményünk szerint a legjobb a  hagyományos dem okratikus 
u ta t választani. Az egyházban viszont a demokrácia célja egy kicsit más, 
m int a világban. Az egyházban elsősorban a demokrácia eszközeit használ
juk fel, és nem ideológiáját. A cél nem  a népuralom, a többségi ak ara t ér
vényesülése, hanem  Isten akaratának tökéletes megvalósulása. De hol van 
Isten, hol lakik ő? A Szentlélekkel töltekezett emberekben, akiknek csele
kedetei nem öncélúan működnek, hanem az Űr akarata szerint. Ha ilyen 
emberek választanak „dem okratikus” úton, ekkor kerülhetünk legközelebb 
Isten akaratának érvényesüléséhez.

Ha a gyülékezet úgy dönt, hogy a püspök segítségét kéri a választásban, 
akkor a püspökre nagyon fontos szerep hárul. Ö az, aki jól ismeri a lelké
szeket, m ert lelki vezetőjük, jól ismeri a gyülekezeteket és problém áikat, m ert 
ő képviseli országos szinten az egyházat. A püspök az, akinek véleményére 
nagyon sokan adnak az egyházban, m ert hiteles, Isten választott embere. 
De m ikor m ondhatjuk azt, hogy hiteles püspökünk van? Biztosak lehetünk-e 
abban, hogy ak it megválasztanak püspöknek, vagy valamilyen más módon 
püspökké lett, az az Űr küldötte? Sajnos, nem. Ha visszaemlékezünk az el
m últ negyven évre, akkor rá  kell jönnünk arra, hogy a püspököt nem  m in
dig az Űr küldi. Ezért fontosnak tartjuk , hogy „dem okratikus” módon öt 
évenként megerősítsék tisztében. Véleményünk szerint a püspököt a lelké
szek válasszák meg, m ert őket fogja segíteni m unkájukban. A püspöki tiszt 
ne azáltal legyen vonzó, hogy ünnepi alkalm akkor ő prédikálhat a  tévében, 
és reprezentálhat, hanem azáltal, hogy szolgálhatja lelkésztársait, felvállal
hatja  gondjaikat — megm oshatja lábaikat. Mindezt azért teheti meg, és azért 
kell megtennie, m ert a lelkészek maguk választották meg, és a legkiválóbb 
közülük. A püspöki tiszt megerősítésének m intájára a lelkészek, esperesek, 
tisztviselők megerősítését is szükségesnek ta rtjuk , m ert legyen egy választás



FARAGÓ T.—VARGA L. O.: LELKÉSZVÁLASZTAS 69

bármilyen demokratikus és jószándékkal végrehajtott, melléfogás előfor
dulhat.

Végül fontosnak ta rtju k  leszögezni azt, hogy ha Isten nincs jelen egy gyü- 
lékezetben, egy egyházban, a legjobb választási rendszer sem tud segíteni. 
Ha viszont Isten m unkál egy gyülekezetben, a választás végeredménye nem 
elsősorban a választási mód függvénye. Ne kényszerítsük azonban az Urat 
arra, hogy elrontott cselekedeteinket kelljen jóra fordítania.

Veöreös Im re: A z  alagút vége?
Lelkipásztor 1990/12. 382. 1.:

Végre m egnyílhatnának ablakaink a korszerű teológia felé! Az előző egyházi 
rendszer a „diakóniai teológia” pártállam i érdekhez form ált képletével nem 
a hatása terén okozta az igazi kárt, m ert nem volt formáló ereje, inkább csak 
jó pontok szerzésére adott lehetőséget az érvényesülni kívánóknak. Ellenben 
a hozzákapcsolt kizárólagossági igény megfosztotta a lelkészképzést és a lel- 
készi továbbképzést korunk teológiai áramlataitól. Igazságmozzanatai — 
alapvető teológiai tévedése mellett — csak elfedik a  valóságot, m elyet a Vi
lágosság című folyóirat annak idején pontosan meghatározott: a protestáns 
egyházak a szolgálati-diakóniai teológia kialakításával megtalálták az ideo
lógiai alapot a „szocialista” állammal való együttműködéshez. A teológiai 
megelevenedéstől visszatartó gátnak ma nem ez a letűnt, hivatalos egyház
vezetői tan ítás bizonyulhat, hanem a hazai evangélikus teológiára — kevés 
kivételtől eltekintve — régebben is jellemző konzervativizmus. Az alagút ho
mályát oszlató, igehirdetést megújító ereje a korunk teológiai gondolkozásá
val társalgó friss teológiának lehet.

Sólyom Jenő: Mit várok a zsinattól?
Lelkipásztor 1991/3, 80. 1.:

Ezért én m agam  a zsinattól elsősorban azt várom, hogy végre lezárja azt az 
1987-ben megkezdett átm eneti időszakot, amelyet személyi változások, egy 
nyíltabb közegyházi légkör megjelenése és az elm últ negyven év terheitől 
való megszabadulás kísérlete jellemzett. Mind az Északi Egyházkerület köz
gyűlése, m ind a Déli Egyházkerület presbitérium a az elm últ év tavaszán, az 
új püspök illetve egyházkerületi felügyelő beiktatása u tán  tarto tt első ülésén 
elfogadott egy-egy olyan nyilatkozatot, melyben bűnbánó szívvel tek in t visz- 
sza az elm últ negyven év egyházi eseményeire. A cél nem  az egyházi életet 
elnyomorító bűnök eltakarása, a m agunk mentegetése(átmentése?) volt, de 
nem is mások bűneinek kipellengérezése, ítélkezés. Bűnbánatot ta rtva  a bű
nökért, kérték  a lelkészeket és a gyülekezeteket ugyanerre, s arra, hogy az 
Istentől n y ert bűnbocsánat és az egymás iránti kölcsönös megbocsátás alap
ján végezzék m unkájukat, a jövő feladataira összpontosítva az erőket. Sajnos, 
érzésem szerint egyik nyilatkozat sem érte el egyházunkon belül azt a  remélt 
megbékélést, melyet szerettünk volna vele szolgálni.
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Az Újszövetség határán túl
Didakhé -  A tizenkét apostol tanítása II.

A gyülekezeti élet rendje

A Didakhé negyedik része gyülekezeti rendtartást tartalm az (11— 15. feje
zet). Hű képet kapunk az ira t látókörébe eső gyülekezetek életéről egy meg
lehetősen korai állapotban. Különösen feltűnő, hogy az egymástól aránylag 
nem túl messze, legfeljebb egy napi járóföldre fekvő gyülekezetek között mi
lyen élénk kapcsolat volt személyeken keresztül. Még nincs kialakult szer
vezet, s a szolgálatot végzők között élen járnak az ún. pneumatikusok, a 
Szentlélektől hajtott bizonyságtevők. A választás ú tján  betöltött gyülekezeti 
tisztségek m ásodrangúaknak minősülnek.

11. fejezet
„Ha valaki hozzátok jön, és az előbb m ondottakat m ind tanítja, fogadjátok 
be. Ha azonban a tanító maga elfordul attól és más tanítást ad, hogy bom
lasszon, ne hallgassatok reá. (Ha ellenben azért tanít), hogy az Űr igazságát 
és ismeretét gyarapítsa, úgy fogadjátok őt, mint magát az Urat” (11,1—2).

Vándorló apostolok, próféták, tanítók felkeresték a gyülekezeteket, hogy 
Krisztus ism eretéről szóljanak. Noha a Did nem tartalm az hitvallást, be
fogadásuknak mégis az első feltétele, hogy azt az irány t képviselik-e, ame
lyet ez a káté tartalmaz. A tulajdonképpeni mérce azonban, am ellyel meg
ítélhetik, hogy a jövevények nem ham is próféták-e, az önzetlenség. Ezeknék 
az utazó igehirdetőknek nem  volt kereső foglalkozásuk, abból éltek, amivel 
a gyülekezetek ellátták őket. Ezért olvasható az a szigorú meghagyás, hogy 
egy napnál tovább ne m aradjanak. Legfeljebb két napo t töltsenek, m ert aki 
m ár három napig veszi igénybe a gyülekezet vendégszeretetét, az élősködő 
és hamis prófétának számít. „Ha pedig pénzt kér, akkor hamis próféta” 
(11,6). Az eksztázisban beszélő prófétát nem szabad megítélniük, m ert ezzel 
a Szentlélek elleni bűnt követik  el. „Minden bűn megbocsáttatik, de ez a bűn 
nem bocsáttatik meg” (11,7). A kutatás során kiderült, hogy a megállapítás
nak eredetibb formája és alkalmazása ez itt a Did-ben, m int a szinoptikus 
evangéliumok párhuzamos helyei (Mt 12,31—32; Mk 2,28—29; Lk 12,10). Még 
sincsen kiszolgáltatva a gyülekezet az elragadtatásban szóló prófétának: „De 
nem m indenki próféta, aki Lélekben szól, csak ha az életmódja ugyanaz, mint 
az Űré” (11,8). Az egyház történetében később olyan fontossá vált gondolat, 
m int az imitatio Christi, Krisztus követése, itt éppen Jézus szegénységére vo
natkozóan csendül meg.

A 11. fejezetnek van egy részlete, amelynek értelm e homályos: „Minden 
kipróbált, igaz próféta, aki cselekvésével az egyház földi titkára céloz, de
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nem  tanítja, hogy azt kell tenni, amit ő tesz, általatok meg ne ítéltessék. Is
tennél van az ítélete. Mert így cselekedtek a régi próféták is” (11,11). A vél
hető magyarázat: egyes gyülekezeti próféták házasságukban önm egtartózta- 
tóan éltek, hogy ezzel Krisztus és az egyház közötti „házasság” titk á t földi 
másolatban allegorikusán ábrázolják (vö. Ef 5,31—32), de nem csinálnak be
lőle m ásokra kötelező törvényt. A gyülekezet ne ítélje el őket; ószövetségi 
próféták is cselekedtek hasonlóképpen (vö. Hós 3,1—3). Ez az enthuziasz- 
tikus, rajongó prófétai m agatartás és annak tudomásulvétele idegen hang a 
kereszténységben.

12. fejezet
A m áshonnan jövő keresztény testvért — „mindenkit, aki az Űr nevében ér
kezik” — fogadják be. A Római Birodalom jól m egépített közlekedési útjain 
nagy volt a forgalom. Az átutazó keresztényt lássák vendégül, segítsék, 
am ennyire tudják. De ne m aradjon tovább két vagy három  napnál. Ha ipa
rosember és le akar telepedni, tegye és dolgozzék. Ha nincs mestersége, ak
kor gondoskodjanak munkavégzéséről, „hogy közöttetek keresztény ember 
ne éljen tétlenül” (12,4). Ha ezt nem vállalja, „Krisztus-kufár”; őrizkedjenek 
az ilyenektől. Figyelemreméltó, hogy a m unka a fiatal keresztény gyüleke
zetekben az ókorban szokatlan megbecsülést nyert. Nélküle nem lehet tisz
tességes em beri élet. Ilyen apró mozzanat, m int a Did rendelkezései a hoz
zájuk érkező keresztényekről, jelzi azt a társadalom történeti változást, ame
lyet a kereszténység elterjedése hozott az emberiség életében. Ezek az ada
tok nem elegendőek ahhoz a következtetéshez, hogy a Did látóhatárában élő 
keresztény gyülekezetek gazdasági és munkaközösségben éltek. „K hrisztiá- 
nősz” — a  gyülekezet tagjainak Krisztusról való elnevezésével itt is találko
zunk, m int az Újszövetség egyik helyén (Apsel 11,26).

13. fejezet
A gyülekezetben megtelepedett, tehát nem vándorló prófétákról és tanítók 
megbecsüléséről szól itt az irat. A „tanítók” karizm atikus igehirdetők, akik 
a prófétáktól eltérően nem eksztatikus állapotban szolgálnak. Ök végzik a 
keresztségre való előkészítést is. Az apostolok utáni k o r kezdetén a gyüle
kezeti próféták igen nagy tekintélynek örvendtek. Kimagaslottak a gyüle
kezet más vezetőinek sorából. Róluk és a tanítókról m ondja a szöveg, hogy 
megérdemlik a kenyerüket. M indenfajta termésből a zsengét a prófétáknak 
kell adni. A csűr, a présház első hozama, a juhok és m arhák elsőszülöttei 
őket illetik. „Ha nincs közöttetek próféta, akkor adjátok a szegényeknek” 
(13,4). Ez a megjegyzés a rra  m utat, hogy a próféták száma az idő múlásával 
kevesbedett. Kiemelt értékelésüket mindennél jobban jelzi, hogy a szegé
nyeket csak akkor illeti meg ez az elsőség, ha nincsenek a gyülekezetben 
próféták. A sü tött kenyérből is az első a prófétáké. Boros és olajos hordó 
megnyitásakor először a próféták kapjanak belőle. Bizonyos szabadságot azért 
kapnak a gyülekezeti tagok a személyes döntésre: „Pénzedből, ruhádból és 
minden vagyonodból vedd az első részt, ahogyan jónak látod, és add a pa
rancs szerint” (13,7). A felsorolásból kiviláglik, hogy ezek a gyülekezetek vi
déken, falusi körülmények között éltek, nem városlakók voltak a tagjai. Ér
demes megemlíteni, hogy Pál apostol missziói m unkája mindig városokat 
érintett, hogy onnan sugározzák tovább az evangélium.
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14. fejezet
„(1) A z Ür napján pedig gyűljetek egybe, törjétek meg a kenyeret és végez
zetek eukharisztiát, m iután m egváltottátok bűneiteket, hogy áldozatotok 
tiszta legyen. (2) A kinek pedig viszálya van felebarátjával, addig ne jöjjön  
közétek, míg ki nem békülnek, nehogy áldozatotok megszentségteleníttessék. 
(3) Mert azt mondta az Ür: minden helyen és időben tiszta áldozatot m uta t
nak be nekem ; mert nagy király vagyok, mondja az Űr, és nevem csodálatra 
méltó a pogány népek között.”

Ez a fejezet tovább fokozza az úrvacsora talányát a Did-ben. „Az Ü r nap
ján ”, vasárnap végbemenő istentiszteleti együttlét lefolyását a fenti szöveg 
nem részletezi. Nem szerepel az Isten igéjével való foglalkozás, mely szerves 
velejárója volt kezdettől fogva a keresztény istentiszteletnek. Ezt a ren d ta r
tást olvassuk: „törjétek meg a kenyeret és végezzetek eukharisztiát”. Ha a 
9,1-ben az eukharisztia jelentését az úrvacsorára vonatkoztattuk, nincs okunk 
arra, hogy itt a szó általános értelm ét részesítsük előnyben („adjatok hálá t”), 
am int több fordító teszi. A két kifejezés — „törjétek meg a kenyeret és vé
gezzetek eukharisztiát” — azonos eseményt jelöl: az úrvacsorának közös é t
kezéssel, közelebbről vacsorával kapcsolatos ünneplését. A szövegben nincs 
jele annak a feltevésnek, hogy a Did 9—10. fejezete szűkebb körben étke
zéssel együtt ta rto tt úrvacsorára vonatkozik, míg a 14. fejezet közös étkezés 
nélküli, vasárnapi úrvacsorái istentiszteletre irányul, melyhez nem  tartozott 
„agapé”, szeretetlakoma.

A vasárnap említése többször szerepel az Újszövetségben (Apóséi 20,7; 
lK or 16,2; Jel 1,10), ám a legrégebbi ism ert előírás i t t  található. A vasárnap
nak kiemelt, ünnepi jelentősége volt az ifjú  kereszténységben Krisztus feltá
m adására való emlékezés folytán. A vasárnapi istentiszteleti együttlét bizo
nyára este m ent végbe (ahogyan az idézett első újszövetségi helyből is kide
rül), hiszen a gyülekezeti tagoknak nappal hétköznapi elfoglaltságuk volt.

A szóban forgó vasárnapi úrvacsorát nyilvános egyénenkénti bűnvallás 
előzte meg, amelynek m ódjáról nincs közelebbi tudomásunk, de nem  liturgi
kus szöveg recitálása volt (vö. Jak  5,16). Erről m ár a két útról szóló káté is 
szólott: „A gyülekezetben valid meg bűneidet, és rossz lelkiismerettel ne já
rulj (istentiszteleti) imádsághoz” (4,14). A bűnvallás arra  szolgál, hogy „ál
dozatotok tiszta legyen” (14,1). Az áldozat fogalma az úrvacsorával kapcso
latos dicsőítő imádságra vonatkozik. A hálaadó imádság révén nevezhető az 
eukharisztia a gyülekezet Isten elé v itt áldozatának. A jóval későbbi katoli
kus miseáldozat képzete még csírájában sem jelentkezik itt. A bűnvallás 
tisztává tesz: a bűnbocsánat döntő jelentősége nem kerül elő! Ez az alapvető 
hiány távol viszi a  Did-et ezen a helyen az apostoli örökségtől, ahogyan az 
ira t néhány más részlete is. Az ilyen jelenségék érthetővé teszik számunkra, 
hogy a Did-nek nincs helye az Újszövetségben.

Ha valakinek vitás ügye van felebarátjával, előbb béküljön meg vele, csak 
azután járu lha t úrvacsorához (14,2). Az ellenségeskedés megszentségteleníti 
az eukharisztia hálaáldozatát. Ennék alátám asztásául az ira t az Úr szavára 
hivatkozással idéz az Ószövetségből (14,3; Mai 1,11.14). A viszálynak m int 
szertartási akadálynak vannak párhuzam ai az Újszövetségben (Mt 5,23—24; 
Mk 11,25). Mindhárom, a kutatás szerint, ugyanannak a gyülekezeti szabály
nak a változata; a megbékélés előfeltétele valamilyen kultikus cselekmény
nek. M áténál nyilván még a jeruzsálemi templomi kultusznak, M árknál az 
imádkozásnak, a Did-ben pedig az úrvacsoravételnek.
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15. fejezet
„(1) Kézfeltevéssel válasszatok tehát m agatoknak az Űrhöz méltó püspökö
ket és diakónusokat, szelíd és nem  pénzsóvár, igazmondó és kipróbált férfia 
kat; m ert ők elvégzik nektek a próféták és a tanítók szolgálatát. (2) Ne be
csüljétek le őket; ők ugyanis a prófétákkal és a tanítókkal együtt tiszteletben
állók köztetek.”

Ha nincsenek a gyülekezetben prófétai karizmával rendelkező férfiak, a 
püspököknek és diakónusoknak kell átvenniük a próféták és a tanítók szol
gálatát, és vezetniük az istentiszteletet, ő k e t a gyülekezet választja kézfel
emeléssel. A Szentlélek kegyelmi ajándékaira épülő gyülekezeti szolgálatból 
(lK or 11,4—11) az intézményes szolgálatba való átm enet idején a gyülekezet 
különösen sokra értékelte a prófétákat, és nem volt minden további nélkül 
kész arra , hogy az ő feladataikat választott tisztségviselőknek átengedje. 
Ezért figyelmezteti a Did a gyülekezetét, hogy a püspököket és diakónuso
kat ugyanolyan tiszteletben részesítsék, m int a karizm atikus személyeket. Ez 
a felhívás m agában foglalja anyagi megbecsülésüket is.

A püspökök és a diakónusok abban az időben testületet alkottak, ezért a 
többes számú megnevezés. Presbiterekről nem  tesz említést sehol a Did. Ez 
a körülm ény m utatja, hogy még innen vagyunk a szervezett gyülekezetek 
állapotán. A monarchikus, egyeduralmi püspökségnék sincs nyoma a Did- 
ben, noha a vele körülbelül azonos időben keletkezett más iratokban (Római 
Kelemen, Antiochiai Ignác levelei) m egfigyelhetjük ennek fokozott jelentke
zését. A püspökök és diakónusok személyi feltételei között szerepel a  szelíd
ség, s hogy ne legyenek pénzéhes emberek. Az előbbi a lelkigondozói fe l
adatoknál, az utóbbi a gyülekezet adományainak kezelésénél volt fontos 
szempont.

A fejezet a továbbiakban először az egyházfegyelemről szól, melyet a  gyü
lekezet gyakorol. A valakit megbántónak a többiek részéről történő békés, 
nem haragvó megfeddése — ez az útm utatás. Senki ne álljon szóba a vétkes
sel, míg az illető bűnbánatot nem ta rto tt (15,3).

A fejezet vége az imádkozásra, adakozásra és más kegyes cselekedetekre 
biztat (15,4). Ez az intés -— a megelőzővel együtt — az evangéliumra h ivat
kozik: „ahogyan az evangéliumban áll”, „ahogyan a mi Urunk evangéliumá
ban áll”. A megjelölés vonatkozhat Máté evangéliumára (vö. Mt 6,2—6; 
18,15), de a szövegrokonság annyira csekély, hogy nem vonhatunk le biztos 
következtetést Máté evangéliumának ism eretére vonatkozóan. Nem m egha
tározott evangéliumi könyvre utalnak ezek a helyek, jóllehet akkor m ár 
megvoltak a szinoptikus evangéliumok (W. Michaelis). M int m ásutt is m eg
figyelhettük az iratban: a Did és Máté evangéliuma hagyományforrásai kö
zel álltak egymáshoz.

Kis apokalipszis
A Didakhé utolsó fejezete a végső időkről és Krisztus visszajőve teléről szól. 
Amint m ár az úrvacsora! imádságokban láttuk (9—10. fej.), az ira t a vég kö
zeli eljövetelével számol. Ugyanez volt az első keresztény idők jellemzője. 
A Did-nek ezek a részletei nem nyúlhatnak vissza olyan messzire, de m in
denesetre a keletkezési helyén és idején a visszajövő Krisztus fokozott várása 
a gyülekezet hitének eleven m egnyilvánulása volt. Noha a jelenüket még
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nem  tartják  az utolsó időnek — ellentétben az őskereszténységgel —, de 
sürgető a rá váró felkészülés és a készenlét.

A fejezet több vonása a  szinoptikus evangéliumok idevonatkozó részeire 
emlékeztet, de nem  onnan van merítve. Ahogyan a két útról szóló káténál 
láttuk, ez az utolsó fejezet is zsidó, közelebbről apokaliptikus irat keresztény 
átdolgozása. A Jelenések könyve is szoros rokonságot m utat a zsidó apoka- 
liptika gondolatvilágával, és m erít annak anyagából (Diakonia, 1992/4. 67.). 
A Didakhé záró fejezetének és a szinoptikus evangéliumoknak érintkezései 
részben szélesen elterjedt apokaliptikus anyagon alapulnak. A Did 16-ban és 
Márk 13-ban található párhuzam ok ugyanabból a zsidó apokalipszisből szár
maznak. Harm adsorban a Didakhé és M áté evangéliuma közös apokaliptikus 
hagyományanyagot használ fel (H. Köster). A Did apokalipszisének irodalm i 
függősége a szinoptikus evangéliumoktól sehol sem igazolható. A párhuzam os 
apokaliptikus mondások az evangéliumokban Jézus szavaként hangzanak el, 
a Didakhé pedig az apostolok tanításaként közli őket.

„Őrködjetek az életetek fölött; lámpásaitok ki ne aludjanak, derekaitok  
meg ne lankadjanak, hanem legyetek készen; m ert nem  tudjátok az órát, 
amelyben a mi Urunk eljön” (16,1). A hosszú mondat egyes részei a szinop
tikus evangéliumokat ju tta tják  eszünkbe, de úgy, m intha átrendezett mo
zaikkockákat látnánk (Mt 24,42—44; Lk 12,35—40).

„Gyakran gyűljetek össze, keresve azt, ami telketeknek szükséges; m ert 
hiteteknek egész (eddig eltelt) ideje sem m it nem  használ, ha a végső időben 
nem  lesztek tökéletesek” (16,2). Az istentiszteletre való összegyülekezést az 
utolsó idő közelsége fokozottan szükségessé teszi, m ert addigi hívő létük 
hiábavaló, ha akkor nem  lesznek teljesek a hitben, szeretetben. Az olvasók 
jelene tehát még nem a végső idő. A gyakoribb összegyülekezés m otívum a a 
közeledő végre tekintettel nincs meg a szinoptikus evangéliumokban.

„Es akkor meg fog jelenni a világcsaló Isten Fiaként, és jeleket és csodá
kat tesz, és a Föld az ő kezébe adatik, s oly gonoszságokat művel, m elyek a 
világ kezdete óta nem  vo ltak” (16,4b). Párhuzam ok a szinoptikus evangéliu
mokban: Mk 13,22.19 és Mt 24,24.21. A Did érintkezése ezekkel a párhuza
mokkal nagyon laza. A Did eme gondolatának nincs függősége a hasonló 
m árki igétől. Az istenellenes hatalom  megjelenése az apokaliptika általános 
képzete.

„És akkor feltűnnek majd az igazság jelei; először az ég megnyílásának 
jele, azután trombita hangjának jele, és harmadszorra a holtak feltámadása. 
Nem  m indenki (támad fel), hanem amint m egm ondatott: Eljön az Ür és vele  
összes szentjei. A  világ akkor majd meglátja az Urat, am int eljön az ég fe l
hői fö lö tt” (16,6—8). A szinoptikus evangéliumokban található párhuzamos 
helyek: Mt 24,30—31; Mk 13,26—27. A „feltűnnek az igazság jelei” m ondat 
homályos utalás arra, hogy Krisztus visszatérésekor k inyújto tt 'karokkal a 
kereszten függve fog m egjelenni, m ert a kereszt vele m ent fel a mennybe. 
Ez a kép később gyakran előfordul keresztény iratokban. A Did-nek e záró 
versei világosan m utatják  a keresztény átdolgozó keze nyomát.

Összegezés
A Didakhé az első századból olyan keresztény örökséget őrzött meg, am elyet 
az Újszövetségben nem, vagy nem  ilyen módon találunk. Ezek a Did archai
kus jellegű darabjai. Néhányra utalunk most.
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— A két útról szóló káté több részlete
— Az evangéliumokban nem található, a gyülekezeti hagyományban sza

badon futó mondások
— Az utazó karizm atikus igehirdetők
— Az igazai és a hamis próféták megkülönböztetése főként erkölcsi, és nem 

dogmatikai alapon
■—■ Keresztény vándorok befogadásának feltételei
— A „Lélek-hordozó” gyülekezeti próféták ritkulása és ezzel együtt járó 

fokozódott megbecsülésük
— Szerepük átadása választott vezetőknek, püspököknék
— Eukharisztikus, úrvacsorái imádságok
— Krisztusról szóló, az Ószövetséghez kapcsolódó tanúságtétel: „Isten 

szolgája”, „Dávid szent szőlője”
— Ősi eszkhatológikus könyörgés: „Jöjjön a kegyelem (az Ür) és múljék 

el a világ”
— Itt találkozunk először a M iatyánk befejezésével, a dicsőítő doxológiá- 

val
— A legrégibb szövegemlék a keresztség kiszolgáltatásáról, a vasárnap 

megünneplésének módjáról
— A Didakhénak az evangéliumokéval rokon, de nem azonos anyaga 

szemléletesen m utatja  az őskeresztény hagyom ány sokágúságát
A Didakhé különlegességéhez tartoznak mindazok a talányok, melyekről 

a dolgozatban szóltunk, és azok a hiányok is, amelyeknek az elmaradása ha
sonlóképpen megfejthetetlen. M iért hallgat Krisztus haláláról és feltám adá
sáról? A keresztelési kátéból hiányzik hitvallás vagy bárminő hittartalom. 
Alig hihető, hogy bárm ikor m egfejthetők lennének a kérdőjeleink, hacsak 
újabb, korabeli ira t nem kerül elő, amelyből m agyarázatot kaphatnánk. 
A Didakhé rejtélyei arról tanúskodnak, hogy a  fiatal kereszténység kialaku
lása több vonatkozásban Isten vezetésének bám ulatos titka m arad számunkra. 
A Did tanulm ányozásának talán ez a legfőbb mondanivalója, m ert alázatossá 
teszi a teológusokat és a hívőket is: megrendülve állhatunk meg a homály
ban kavargó lelki-szellemi kohó előtt, amelyben hitünk szerint Isten Lelke 
m érhetetlenül sokféle anyagból és kezdetekből kialakította az ifjú keresz
ténység arcát.

A Didakhé ism erete még egy irányban tanúlságos: benne m egfigyelhetjük 
azt az örökséget, m elyet a hellenisztikus, azaz elgörögösödött zsidóság és a 
korai zsidókereszténység közvetített az egyháznak. A Didakhéban lépten- 
nyomon találkoztunk hellenisztikus zsidó szellemi termékkel, m elyet a zsidó
kereszténység felhasznált és átdolgozva továbbított a keresztény gyülekeze
teknek. Az iratot a zsidó hagyom ány szelleme h a tja  át (Vanyó László). Az 
egyház ennek révén kapcsolatba került az Ószövetség népével. A keresztény 
ókor igen nagyra értékelte a Didakhét, mely későbbi liturgikus és egyházi 
rendtartási iratokhoz alapul szolgált, mint a Didaszkália Szíriában a 3. szá
zadból és az Apostoli Konstitucáók a  4. századból. Múlt századi új felfede
zése óta állandó tárgya a teológiai kutatásnak. Az elgörögösödött zsidóság 
ham arosan tovatűnt, ám előzőleg a görög nyelvű Ószövetség-fordítás, a Sep
tuaginta felm érhetetlen segítséget adott a kezdeti keresztény missziónak, kü
lönösen akkor, am ikor még nem állt egybe az Újszövetség. A hellenisztikus 
zsidóság más alkotásai is beleépültek a fiatal egyházba.
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Dóka Zoltán: „Az egyházak a magyarság életében”
— Magyarok III. Világkongresszusa 1992. aug. 21.
Keresztyén Igazság. Űj folyam. 1992. tél, 9. 1.:

Nem az én dolgom és nincs is jogom a többi egyházakról véleményt m onda
nom. Annál inkább kötelességemnek tartom , hogy a pártállam  által meggyö
tö rt magyar nép színe előtt kimondjam az igazságot az evangélikus egyházra 
nézve. Ez az igazság pedig az, hogy lényegi változás egyetlen ponton sem 
történt.

a) Az egyházvezetés minden jelentős poszton ma is azok kezében van, aki
ket erre még az ÄEH választott ki.

b) Egyházunk struk tú rája  ma is ugyanaz a centralizált struktúra, am elyet 
1952-ben ránk kényszerített az állam. Tavaly összehívtak ugyan egy zsinatot, 
de annak összetétele manipuláció eredménye és garancia arra , hogy a zsinat 
a pártállam i személyek és s truk tú ra  átm entését megszavazza.

c) A diakóniai teológia nyilvános b írálata és elutasítása a mai napig nem 
történ t meg. Egyházunk nemcsak jogi, hanem  teológiai zűrzavarban is él.
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Fabiny Tamás: Kékén András életregénye

Szerző kiadása, Budapest 1992

Az elmúlt évben három, egymástól stí
lusban, indíttatásban és szerzőik (illet
ve alanyaik) helyzetéből kifolyóan is el
térő, mégis életrajzi jellegénél fogva ro
kon írásmű gazdagította a magyar pro
testáns olvasók könyvespolcait. (Ordass 
Lajos evangélikus püspök külföldön 
megjelent életrajzi írásai már évek óta 
elérhetők voltak.) E három könyvben 
eltérő szemszögből és egyéni sorstól 
meghatározottan ugyanarról a korszak
ról kapunk hiteles képet.

Ezek közül elsőnek említem Pap 
Lászlót, akinek „Tíz év és ami utána 
következett, 1945—1963” címen Bárczay 
Gyula szerkesztésében megjelent, szinte 
naplószerű pontossággal készült feljegy
zései csupán a nyers tényeket tárják 
elénk. A második Ravasz Lászlónak 
közismert páratlan stílusában, 1968-ban 
írt önéletrajza, mely a fölényes tehet
sége alapján a Dunamelléki Református 
Egyházkerület püspökévé és az ún. 
Horthy-korszak meghatározó személyi
ségévé kibontakozó, majd a II. világhá
ború pokoljárásán keresztül igaz ke
reszténnyé vált bűnbánó és tévedéseiért 
rezignáltan bocsánatot kérő nagy lélek 
megnyilatkozása. A harmadik könyv — 
ismertetésünk tárgya — Kékén András 
életrajza Fabiny Tamás tollából, Kékén 
András özvegyének emlékezései és 
magnószalagon gyűjtött beszélgetései, 
valamint — legértékesebb részeként — 
megőrzött prédikációi alapján.

E három könyv olvasásakor eszembe 
jutott 1944 karácsonya a Bethesda Kór

ház pincéjében, ahol aggódó kérdésem
re: „mi lesz vajon az egyházzal?”, az 
egyik lelkésztől azt a cinikus választ 
kaptam: „Nem lesz egyház, hiszen ilyen 
a Szovjetunióban sincsen.” Ekkor még 
nem értettem meg, hogy máris vannak 
olyanok az egyházban, akik készülnek 
annak felszámolására — az ilyenkor le
eső sáp biztos reményében. Itt volt a 
majdani „Állami Egyházügyi Hivatal” 
(ÁEH) első csírája.

Kezembe véve Kékén András életre
gényét, ezt kérdezem magamtól: ez va
jon csupán életrajz-e vagy annál sok
kal több? Igen, lényegesen több, mert 
nem csupán az események, egy zavaros 
korszakban leélt igaz keresztényi élet 
leírása, hanem ma is élő és nekünk 
szóló üzenet. Mire tanít, mire biztat és 
hogyan? Elsősorban azzal, hogy azok a 
prédikációk, amelyeket szó szerint idéz, 
ma is nagyon aktuálisak. Serdülő ifjú
ságától kezdve vezérlő elve az élő ige. 
Alázattal fogad el minden helyzetet és 
megaláztatást, mert biztosan tudja, hogy 
merre kell haladnia. Segíteni másokon, 
szóval és tettel egyaránt, Püspöke uta
sítását, hogy vidékre költözzék, szó nél
kül elfogadja. Itt tanulja meg, hogy 
csak úgy szolgálhat igazán, ha valóban 
a „ n é p ” közé megy, áldozatos munkával 
építeni a keresztény gyülekezetei. Ami
kor megkapja kiküldetését tábori lelké- 
szi szolgálatra, megkeresi a „kiskatoná- 
kat” nemcsak lelki gondozással, de le
vélírásukban is segítségükre van.

Budapestre kerülve újabb, még nehe
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zebb feladatot vállal, az üldözöttek, fő
leg zsidók mentésében nagy személyes 
bátorsággal, rejtegetéssel és valami 
mentséget nyújtó keresztlevelek feltétel 
nélküli kiállításával. Pedig tudta, hogy 
a mellé beosztottak egyike épp az ő 
megfigyelésére került oda. Ez időben 
prédikációival erősíti híveit: ne félje
nek, és merjenek kiállni az üldözöttek 
mellett.

Szeretett püspökét, Ordass Lajost a 
harci cselekmények befejezte után tel
jes erőből támogatta, főleg az egyházi 
iskolák körül kialakult küzdelmeiben, 
vállalva a harcot és közösséget vele a 
börtönbüntetésig. Nyíltan mert ezekről 
prédikálni, pedig jól tudta, hogy a 
Deák téri templom padsoraiban minden 
szavát lejegyezték, hogy egyenest az 
ÁVH-hoz vigyék.

Ennek eredménye lett börtönbünteté
se, internálása, 7 és fél esztendőre az 
egyházi életből való teljes kizárása. Ek
kor sem szűnik meg hirdetni az igét, 
minden vasárnapra és ünnepnapra meg
írt prédikációival barátai vagy önmaga 
számára.

Amikor 1956 vége felé újra megjelen
het a Deák téri templom szószékén, ezt 
úgy teszi, mintha semmi sem történt 
volna közben: börtön, Kistarcsa, nehéz 
fizikai munka, lakástól való megfosztás. 
Szeretettel közeledik azokhoz is, akik 
részben okozói voltak szenvedéseinek. 
Reök Iván felé is baráti kezet nyújt, és 
végül kérésére halálos ágyánál szolgál 
a krisztusi megbocsátás igéjével.

Újra kezdi építeni a megfogyatkozott 
Deák téri gyülekezetét, pedig ekkor már 
Káldy püspök rosszalló tekintettel kí
séri a gyülekezet ragaszkodásától kísért 
lelkészi tevékenységét. Ekkor már az 
ÁEH teljes virágzása és hatalomátvéte
le idejét éljük. (Erről a BBC megdöb
bentő dokumentumfilmjét volt szeren
csém látni.) A Keken-életrajzból jól ki
rajzolódik az ÁEH „mindenható” és 
mindenkit magához aljasító működése. 
Ez ugyan megszűnt, de szelleme a va

lóságban tovább működik, főleg a ré
gebben pozíciókhoz juttatottak révén. A 
cél kettős volt: megtörni az ellenálló
kat, az együttműködésre alkalmasokat 
pedig különböző juttatásokkal eszköz
ként felhasználni az egyház felszá
molására. A hatalom korrumpáló hatá
sa még a püspököket is elérte. Példa
ként emlékeztetünk Káldy Zoltánra, aki 
egyszerű lelkipásztorként Isten igazi 
eszköze volt, de amint püspök lett, az 
ÁEH leghűségesebb kiszolgálójává vált. 
Egész ún. diakóniai teológiája a párt
állam ideológiai igazolását szolgálta. 
Kékén András iránt feltámadt félté
kenységével alig várta annak 60. szüle
tésnapját, hogy nyugdíjaztathassa. Erről 
nekem is említést tett, mire én azon
nal ezt válaszoltam: „Most majd azt 
mondják, féltékeny a püspök, és ki fog 
ürülni a templom.” Talán ez is hozzá
járult, hogy gondolkodóba esett, és el
állt szándékától.

Kékén András özvegye, Magyar Er
zsébet szerénységében nem tűnik fel az 
életrajz sorai között, pedig ő volt az az 
élettárs, aki nemcsak egy test és egy lé
lek volt férje küzdelmeiben, de áldoza
tos, gondos munkájával gyűjtötte össze 
jelentős írásait — házkutatások dúlá- 
sain keresztül —, prédikációit, cikkeit, 
verseit, és nyilatkozik saját belső éle
tükről. — Fabiny Tamásnak köszönheti 
az olvasótábor fáradhatatlan szorgal
mát, amivel magnószalagra vette nem
csak Kekenné, de több munkatársa em
lékezéseit is, és főleg azt, ahogyan Ké
kén fennmaradt prédikációit ügyesen 
építette be aktuális történelmi helyze
tekbe.

Az olvasó elnézését kell kérnem azért, 
hogy az ízlésem szerint túlságos tapin
tattal kezelt egyházi hibák felett nem 
tudtam olyan simán átsiklani. Az a re
ménységem, Isten erőt ad arra, hogy 
valóban szolgáló egyházzá váljunk eb
ben a nehéz időben.

S z e n t á g o t h a i  J á n o s n é  
s z ü l .  B i b e r a u e r  A l i c e
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Summary

The main theme of the current issue is 
’Churches after the Political Change’, 
though one could also say ’in the 
course of political change’, since what 
is called political change is actually a 
lengthy process. And we have only got 
through the first four years.

After the new Babylonian captivity 
of the churches in Eastern Europe is 
over, pastor T a m á s  F a b i n y  compares 
the reorganisation problems the Jews 
returning from capitivity had with the 
situation of the churches today. Consi
dering the number of preliminary signs 
it is difficult to pin-point the time of 
the essential change. The enfolding of 
such signs are today examples of the 
church’s internal independent organi
sation, which are reviewed by the 
author, especially the Lajos Ordass 
Friendship Circle (OLEK), the Hunga
rian Lutheran Young People’s Alliance 
(MEVISZ), the Young Men’s/Women’s 
Christian Association (KIE), the Lu
theran Christians for the Gospel move
ment (EKE), the Deaconess Training 
(FÉBÉ), the Luther Alliance (MLSZ), 
and the Foreign Mission Association.

Ts Democracy within the Church 
Viable?’ asks engineer Z o l t á n  K o c z o r ,  
lay member of the Lutheran Synod. 
Though the expression has no theologi
cal character, it is the most effective 
method of handling people and opi
nions within a congregation. Lack of 
democracy, even in the church, leads 
to malfunctioning and to a loss of cre
dibility which, in the Lutheran Church 
with its democratic traditions, do not 
follow of necessity. The author reviews 
the impacts which undermine democ
racy in the church today. In this con
text he then points out the responsibi
lity of the Synod.

An impartial picture of the relation
ship between society and church is ob
tained only if viewed through the eyes 
of people outside the church. With this

P u b l i c a t i o n  o f  th e  
L u t h e r a n  C h u r c h  i n  H u n g a r y  
E d i t o r :  D .  I m r e  V e ö r e ö s  
A s s i s t a n t  E d i to r :  L á s z l ó  B í z i k  
E d i t o r i a l  a n d  P u b l i s h i n g  O f f i c e :
H — 1447 B u d a p e s t  P .O .B .  500 
S u b s c r i p t i o n s  to  t h e  a b o v e  a d d r e s s .  
A n n u a l  S u b s c r i p t i o n :  72 0 ,— Fts.

in view, Z s ó f ia  M i h a n c s i k ,  a prominent 
reporter at the Hungarian Radio, inter
viewed some well-known and respected 
local public figures.

According to aesthete P e t e r  B a l a s s a  
it is characteristic of the church today 
that it has not yet overcome its old 
fears and ultra-conservative theology. 
He compares today’s situation with 
other countries (e.g. Poland) and finds 
that it will take a long struggle before 
the church experiences a revival, or 
before it achieves real independence 
from the authority of the state. In his 
opinion the future belongs to the 
church which lives in small fellowships 
and which is able to dialogue with 
everybody.

Philosophy historian M á r ia  L u g o s s y  
is very sympathetic in her criticism of 
the church before and after the change, 
sympathizing in the first place with the 
manifestations with which it tries to 
impose its own opinion on the whole 
of society, be it moral (abortion, reli
gious instruction), or institutional (re
turning schools or property to the 
church). On the basis of the traditions 
of Jesus’ non-conformism and Luther’s 
protestation one must resist the temp
tation of coveting wordly power and 
with self-restraint one must hold on to 
time-enduring values.

Of the interviewed people only the 
organist artistpolitician Á r p á d  F a s a n g  
J r .  qualifies as ’ecclesiastic’, who from 
the outset played a part in bringing 
about changes in the church. While for
merly the trouble was over-confor
mism, today the church in its confused 
state, does not dare to appear in public 
life and, for instance, even in the mat
ter of religious instruction it represents 
two different opinions.

Besides the papers reviewed above, 
also a full Table of Contents is inclu
ded in the English and German langua
ges.
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Aus dem Inhalt

Das Hauptthema vorliegender Nummer 
heißt: „Die Kirchen nach der System
wende”. Es könnte auch „während des 
Systemwechsels” lauten, ist diese Um
wandlung doch ein langer Prozeß, von 
dem erst vier Jahre hinter uns liegen.

Pfarrer T a m á s  F a b i n y  erinnert an 
die Aufbauarbeit der aus ihrer Gefan
genschaft heimkehrenden Juden als 
Parallele zum Ende der neuen babylo
nischen Gefangenschaft der osteuro
päischen Kirchen. Der Zeitpunkt der 
wirklich wichtigen Veränderung ist 
wegen der vielen Vorzeichen schwer 
zu fixieren. Solche Zeichen sind viele 
eigenständige Organisationen in der 
Kirche: Freundeskreis Lajos Ordass, 
Evangelischer Jugendverband Ungarns, 
Christlicher Jugendverein, Bewegung 
Evangelischer Christen für das Evange
lium, Diakonissenausbildung. Luther
bund und Verein für Äußere Mission.

Ist Demokratie in der Kirche be
rechtigt? — fragt Ingenieur Z o l t á n  K o -  
c z o r ,  Laienmitglied der evangelischen 
Synode. Sie ist kein theologischer Beg
riff, doch die wirksamste Methode zur 
Behandlung der Glieder und Meinun
gen einer Gemeinschaft. Demokratie
mangel führt auch in der Kirche zu 
Funktionsstörungen und mangelnder 
Glaubwürdigkeit, was gerade in der 
evangelischen Kirche mit ihren demok
ratischen Traditionen nicht notwendig 
wäre. Der Autor betont schließlich die 
diesbezügliche Verantwortung der Sy
node.

Ein unvoreingenommenes Bild vom 
Verhältnis zwischen Gesellschaft und 
Kirche erhalten wir nur durch den 
Blick in einen von nicht-kirchlichen 
Persönlichkeiten vorgehaltenen Spiegel. 
Zu diesem Zweck suchte die bekannte 
Radio-Reporterin Z s ó f i a  M i h a n c s i k  
einige namhafte und angesehene Per

H e r a u s g e g e b e n  v o n  d e r  L u t h e r i s c h e n  
K i r c h e  in  U n g a r n  
R e d a k t e u r : D .  I m r e  V e ö r e ö s  
S t e l l v e r t r e t e n d e r  R e d a k t e u r :
L á s z l ó  B í z i k
S c h r i f t l e i t u n g  u n d  V e r l a g :
H — 1447 B u d a p e s t  P o s t f a c h  500 
E r s c h e i n t  v i e r m a l  j ä h r l i c h .  
B e s t e l l u n g  a n  d i e  o b i g e  A d r e s s e .  
A b o n n e m e n t  p r o  J a h r :  720,— F o r in t .

sönlichkeiten des öffentlichen Lebens 
auf.

Der Ästhet P é t e r  B a la s s a  kennzeich
net die heutige Kirche so: sie habe ihre 
alten Ängste und ihre erzkonservative 
Theologie noch nicht überwunden. 
Beim Vergleich der ungarischen Lage 
mit der anderer Länder (z.B. Polens) 
stellt er fest, bis zur Erneuerung der 
Kirche gebe es noch viele Kämpfe, 
ebenso wie bis zur echten Unabhängig
keit von der jeweiligen Staatsmacht. 
Seiner Meinung nach gehört die Zu
kunft der in kleinen Gemeinschaften 
lebenden und mit jedem dialogfähigen 
Kirche.

Die Philosophiehistorikerin M á r i a  L u -  
d a s s y  bedenkt nicht nur die Kirche vor 
der Wende, sondern auch die heutige 
mit sympathischer Kritik, vor allem 
jene Äußerungen, mit denen sie ihre 
Ansicht auf die ganze Gesellschaft 
übertragen will, seien diese moralischer 
(Abortus, Religionsunterricht) oder ins
titutioneller (Rückgabe kirchlicher 
Schulen und Einrichtungen) Art. In der 
Tradition jesuanischen Nonkonformis
mus und lutherischen Protestes muß 
der Versuchung weltlicher Machtbe
strebungen entgegengetreten und müs
sen die zeitbeständigen Werte mit 
Augenmaß vertreten werden.

Die einzige „kirchliche” Persönlich
keit unter den Befragten ist der Orgel
künstler und Politiker Á r p á d  F a s a n g  
ju n , .  von Beginn an aktiver Teilnehmer 
der Veränderungen in der Kirche. Frü
her litt sie am übertriebenen Konfor
mismus, heute wagt sie in ihrer Ver
störtheit nicht, zu öffentlichen Fragen 
Stellung zu nehmen, und nimmt z.B. 
auch beim Religionsunterricht einen 
zwiespältigen Standpunkt ein.

Außerdem bringen wir das v o l l s t ä n 
d i g e  I n h a l t s v e r z e i c h n i s  in englischer 
und deutscher Sprache.
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E szám tém ája: közösség

Jelen szám unkban részleteket hozunk Dietrich Bonhoeffer: Sanctorum Com- 
munio című m unkájából (1930). Bonhoeffer disszertációja címében ebben a 
sorrendben használja a latin  kifejezést az apostoli hitvallás ősi szövegének 
megfelelően: In Christus fü r uns heute — Bonhoeffer-Auswahl (W. Schulz.) 
Berlin 1970. 60—98. o. A szemelvényeket válogatta és fordította T hum ay  
Béla.

Folyóiratunk ezzel a számmal megszűnik. Közelebbről lásd 56. o.

JELEN SZAMUNK SZERZŐI

Bozóky Éva újságíró 
Dr. Buda Béla pszichiáter 
Csepregi Zsuzsanna lelkész,

FÉBÉ munkatárs
Dr. Cserháti Sándor teológiai tanár 
if j. Cserháti Sándor lelkész 
Józsa Márton lelkész 
Kovács Géza lelkész

Dr. Merza József matematikus 
Rakovszky István tanár 
Rába György költő 
Dr. Reuss András teológiai tanár 
D. Scholtz László lelkész 
Thurnay Béla okleveles vegyész 
Varsányi Gyula újságíró 
D. Veöreös Imre lelkész

r  s  Veöreös Imre
Búcsúzik a Diakonia

C'7 Tillich, Paul
Fejedelmek és hatalm ak

/ n  Kulturális figyelő
V ajta Vilmos: A szeretet keresztény értelmezése (Scholz László) — Ka
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Igék a közösségről

Ezt mondta az Ú risten: „Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzá 
illő segítőtársat. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik felesé
géhez és lesznek ketten egy testté.”1

Isten azt mondta Noénak és fiainak: „Íme, szövetségre lépek veletek és utó
daitokkal, meg m inden élőlénnyel, amely veletek van: m adárral, állattal és 
minden földi élőlénnyel.”2

Többé nem  mondalak titeket szolgáknak, hanem barátaim nak. Nem ti válasz
tottatok ki engem, hanem  én választottalak ki titeket.3

Jézus végignézve a körülötte körben ülőkön, így szólt: „Íme az én anyám és 
az én testvéreim. Aki az Isten akara tá t cselekszi, az az én fivérem , nővérem 
és az én anyám.”4

Bizony mondom nektek, hogy ha közületek ketten egyetértenek a földön, azt 
mind m egadja nekik az én m ennyei Atyám. M ert ahol ketten vagy hárman 
összegyűlnek az én nevemben: o tt vagyok közöttük.5

Aki eszi az én testem et és issza az én véremet, az énbennem  marad, és én 
őbenne. M aradjatok énbennem  és én tibennetek. Ahogy a  szőlővessző nem 
terem het gyümölcsöt magától, ha nem  m arad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem 
m aradtok énbennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők.6

Nem hagylak titeket árván. Ha m ajd elmentem és helyet készítettem nek
tek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, 
ott legyetek ti is.7

Mindazok, akik hittek, kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a kö
zösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Együtt voltak és m in
denük közös volt. Napról napra egy szívvel, egy lélekkel voltak a templom
ban.8

Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek, hogy nektek is kö
zösségetek legyen velünk: a mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az 
ő Fiával, a Jézus Krisztussal.9
Az Ür Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége 
legyen m indnyájatokkal.10

Én veletek vagyok m inden napon a  világ végezetéig.11

1./ lMóz 2,18.24 
4./ Mk 3,34
7./ Jn 14,3.18

10./ 2Kor 13,13

2.1 lMóz 9,8
5./ Mt 18,19
8./ ApCsel 2,42

11./ Mt 28,20

3./ Jn 15,15
6./ Jn 6,56 ;15,4
9./ ÍJn 1,3



BUDA BÉLA

A közösség gyógyító ereje

A 18. századi német irodalmi rom antika és a következő század ném et filozó
fiája nyomán hosszú ideig divat volt az em bert zárt individuum nak tek in
teni, lényének határait „kültakarójá'ban” keresni. E szemlélet jegyében gon
dolkodott a m odern lélektan is. Freud híres „Unbehagen” modellje szerint 
az ember önző, ösztönkielégítő lény, aki csak értelmes énjének parancsára, 
felism ert érdéke nyomán fogadja el a társadalm at, m ert az védelmet, bizton
ságot nyú jt neki, de közben rosszul érzi m agát (Freud könyvének m agyar 
címe: Rossz közérzet a kultúrában), m ert egyes szükségleteiről le kell m on
dani.

Ma ez az egyénlélektani „antropológia” m ár nem tartható . Nemcsak a szo
cializáció folyam atának jelentősége m iatt, amelyből nyilvánvaló, hogy a tá r 
sas viselkedés és a személyiség a gyerm ek- és serdülőkor idején „program o
zó d ig ’ be az idegrendszer „számítógépébe”, „hardw are”-ébe, hanem  többek 
között az élővilágban egyedülállóan nagy és meghatározó társas szükséglet 
felismerése m iatt is. Az em ber képes egyedül élni, lehet Robinson, Rab Ráby 
vagy remete, de erre az életmódra rendszerint a kényszer viszi rá, a rem ete 
m ár általában nem  teljesen m agában van, hanem antropom orfizált istenével 
él együtt, bárm elyik vallás híve is legyen. Legalábbis jelképes értelemben. 
Am ennyiben egyedül m arad, általában anny ira  károsodik a személyisége 
vagy annyira feszült és boldogtalan. Rabságban, fogságban is a társak adnak 
vigaszt, így lehet túlélni koncentrációs tábort, Gulágot, hosszú börtönt (pl. 
olyan évtizedeket, m int am elyeket a közelmúlt magyar „rab-rekordere”, De- 
m ény Pál elszenvedett).

Ma úgy véljük, az ember kommunikáció nélkül nem  tud igazán létezni. Már 
az elemi ingerigény is igen nagy, az ötvenes évek híres érzékszervi izolációs 
kísérletei k im utatták, hogy az ingermegvonás dezintegrálj a a személyiséget. 
Mivel az em berben belső kommunikációs folyam atok is zajlanak, és az em ber 
m integy párbeszédbe tud lépni a külvilág belső reprezentációjával, az egye
düllétet különösebb károsodás nélkül át lehet vészelni aránylag hosszú ideig. 
A képzelet tá rsak a t terem t, és a gondolkodás, amelyről m ár Platón is azt 
mondta, hogy az az értelem  dialógusa önmagával, ugyancsak hosszú ideig 
szolgáltathat a léleknek sajátos emberi ingeranyagot. Az ún. szituációs el- 
butulás, a regresszió, az érzelmi eltompulás azonban ham arosan szembetűnővé 
válik annak számára, aki az adott személyiség korábbi szintjét ismerte.

Több szakem ber szerint a kommunikáció és a társas érintkezés szinte „re- 
spiratórikus” jellegű, vagyis olyan fontos, m in t a lélegzés. Szociálpszicholó-
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giai kísérletekből tudjuk, hogy m ár a másik em ber jelenléte is ösztönöz, ké
szenléti állapotokat terem t, sokféle cselekvést m otivál. A m ásik emberrel 
való kölcsönhatás a belső önszabályozás eszköze is, m ár a m ásik ember 
puszta megjelenése is kiváltja, hogy „viselkedni” kezdünk. A közös normák
hoz m érjük m agunkat, a másik embertől származó visszajelzés nagyon fon
tos önmagunk helyzetének „beméréséhez”, m agatartásunk korrekciójához.

De nem  csak egyszerű kommunikációra van szükségünk. A századelő hí
res szociálpszichológusai önálló emberi szükségletnek, ha úgy tetszik, ösztön
nek tek intették  az elfogadás és az elismerés vágyát. Elfogadás és elismerés 
a tanuláselm életek nyelvén megerősítést, m otiválást jelent, a köznyelvben 
érzelmi odafordulást, dicséretet, közeledést takar, emögött pedig valamiféle 
biztonság áll. A kit elfogadnak, az előtt szabad az em beri kapcsolatok fejlő
désének útja, az támaszt és védelmet remélhet.

A tám asz és védelem minden em bernek szükséges, legyen látszólag bármi
lyen erős és önálló is. Kudarcai, csalódásai, meghiúsulásai m indenkinek van
nak, és a jó szó, az egyszerű gesztus nagy érték korunk m egannyi „Muszáj- 
Herkulese” számára is. De különösen a figyelem re és a szeretetre van nagy 
szükségünk. A figyelem maga is sokszor elfogadás és elismerés értékű. A fi
gyelem m agában re jti a m egértést, az em pátiát is. A szeretet pedig énhatá
rainkat oldja fel, közelítést tesz lehetővé, ismerősi kapcsolatainkból barátsá
got vagy szerelmet fonnál. Családi és rokonsági kapcsolatainkban különle
ges form ákban és nagy erővel jelenik meg. Büntetés, fenyegetés hatására a 
„viselkedés” — úgymond — fegyelmezett lehet, de lelki változást, fejlődést 
igazán csak a szeretet tud kiváltani bennünk. Ez a  népmese „napocskája”, 
amely kellemes melegével kabátja levételére b írja  a vándort, am ire a „sze- 
lecske” a leghevesebb cibálással sem tud ja  rávenni.

Elfogadás, elismerés, figyelem, segítség, szeretet, — emberi információs és 
kapcsolati cserefolyamatok, kommunikációs hálók, amelyekben bonyolult lel
kivilágunk kibontakozik és megvalósul, és am elyben énazonosságunkat (iden
titásunkat) m egtalálhatjuk. Ma m ár sokat tudunk ezeknek az em beri viszony
latoknak a természetéről. Tudjuk pl. ezekben a kiscsoportok szerepét, tudjuk, 
hogy vannak csoportok, amelyekhez annyira szeretnénk tartozni, hogy ennek 
érdekében nyito ttá válunk, különleges indoktrinációk, vélemények elfogadá
sát is vállaljuk, vagy amelyekhez öntudatlanul is mérjük m agunkat, és en 
nek nyom án alakul ki bennünk elégedettség vagy elégedetlenség (az előbbit 
„norm atív”, az utóbbit „kom paratív” referenciacsoportnak nevezik a tudo
m ány tolvajnyelvén). Tudjuk, hogy elengedhetetlen különféle közösségekbe 
tartoznunk, m ert enélkül azonosságunkat nem  tud juk  meghatározni. A kö
zösség itt  a legáltalánosabb értelmében szerepel, olyan társulást, állandó kap
csolódási szerkezetet jelent, amelyet valamilyen közös vonás fűz össze, ro
konság, lakóhely, régió, nemzet és származás, vallás, világnézet, közös cselek
vés, valam ilyen tevékenység vagy foglalkozás közös szervezeti kerete (pl. 
m unkahely, játék, hobbi stb.) köt össze. M inden közösség kommunikációs 
rendszer, kölcsönhatások hálózata, viszonyszerkezet, ami a személyiség szá
m ára különböző jelentőséggel bír, de m indegyik lehet igen fontos, alkalman
ként fel- vagy leértékelődhet. Minél szorosabb — és az egyén számára érté
kesebb — valamely közösség, annál nagyobb a szerepe a személyiség megvál
toztatásában.

Az emberi lét legtöbb egzisztenciális, és m inden pszichikus problém ájában 
lényeges szerepet játszik az általános értelembe v e tt  emberi közösség hiánya.
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A súlyos lelki beteg általában m ár gyerm ekkori fejlődésében kívül reked a 
különféle emberi közösségeken, és többnyire csak addig m arad egyensúly
ban, amíg a család közege védi. A neurózis kommunikációs és kapcsolati za
varok, gátlások m iatt nehezíti a beilleszkedést, rontja a megfelelő pártalálás 
esélyeit, és a kialakuló kudarckerülés folytán a személyiség maga vonja ki 
m agát lehetséges közösségeiből. A betegség a közösségi élet fizikai feltételeit 
zavarja meg, az öreg em ber pedig nemcsak képességeit veszíti el, hanem  fo
kozatosan eltávoznak körülötte régi közösségi társai is, és így m indinkább 
m agára marad. Krízis, veszteség (pl. családi haláleset) vagy konfliktus esetén 
is gyakran keletkezik „légritka té r” az em ber körül közösségei szempontjá
ból, sokan elfordulnak tőle, ő maga is hajlamos a visszahúzódásra.

E néhány példából látható, hogy a személyiség számára az az előnyös, ha 
m inél nagyobb és m inél több rétegű az em bert körülvevő közösségek hálója 
és minél intenzívebbek a kommunikációs kapcsolatok és az érzelmi viszony
latok. Aki csak egy közösségben él, nagyon könnyen izolálódik, ha abból ki
szakad vagy azzal megromlik a viszonya. Aki nem szervesen ágyazódik be 
legalább egy-két közösségbe, az nagyobb valószínűséggel m arad m agára a 
bajban. Ugyanakkor a jó közösségek igen nagy segítséget tudnak nyújtan i a 
betegeknek vagy krízisben lévőknek. Nem hagyják magára, utána mennek, 
segítenek. Sok kutatás m u tatja  ezt, szoros vallási közösségekben, m int pl. az 
am erikai H utteriták között a lelki betegségek lefolyása könnyebb és gyor
sabb, m ert a közösség szinte felzárkózik a beteg körül, vigasztalja, tám o
gatja. A jó rokonság is nagyon sok bajban tud segíteni. Gyakran a jó szom
szédi viszonyok is elegendőek ahhoz, hogy az idős em ber ne m aradjon m a
gára, hogy valami ételt, gondoskodást kapjon. Vizsgálatokból úgy tűnik, hogy 
a jó szó és a törődés sokszor a szolgáltatásoknál is több. A depresszió, a csüg- 
gedés nagy fenyegetés és veszély az emberi problémákban, és ez ellen képes 
hatni a közösség minden olyan formája, am ely ilyenkor is felzárkózik és m ű
ködik. Az öngyilkosság eseteiben pl. m indig a közösségekből való teljes ki
szakadás állapota jön létre, és fordítva, az öngyilkosságtól nagy visszatartó 
erő valamilyen megértő és tám ogató közösség.

Az öngyilkosság példája is m utatja, hogy a másokhoz való kapcsolódás 
fenntartó és szabályozó erő az ember számára. Éppen ezért a szakszerű és 
szervezett emberi segítés és gyógyítás m inden válfajában alapvető eszköz va
lamiféle közösség helyreállítása a  bajbaju to tt ember körül. Az öngyilkosság 
példájánál m aradva: az önmaga elpusztításának szándékával vívódó em ber 
általában annyira m agára m arad ezzel a bajával, hogy még annak a lehető
ségnek is örül, ha névtelen lelki telefonos segélyszolgálatot hívhat fel. Sok 
em bert m ár maga az átsegíthet ilyen öngyilkossági krízisen, ha ism eretlen
nel megbeszélheti gondját. Környezetében m ár rendszerint nincs olyan kap
csolata, akihez bizalommal m erne fordulni. Amikor, a hetvenes évek elején, 
a lelki segélyszolgálatok telefonos formái m egjelentek, még a szakemberek 
többsége is kételkedett, hogy van-e értelm e ennek az „elidegenedett”, „fel
színes” segítségnek. Azután az élet igazolta ezeket a szolgálatokat, amelyek 
m ár m ásutt régóta használatosak voltak. Különös paradoxon rejlik abban, 
hogy önmaguk megölésére elszánt, súlyos érzelmi feszültségben lévő embe
rek esetleg messzire elgyalogolnak egy nyilvános állomásig, vagy türelmesen 
várnak a szabad vonalra, csakhogy bajaikról ism eretlennel beszélhessenek. 
Ez is jól m utatja, am it szakemberek régen tudnak, hogy az öngyilkosságban 
nem a meghalás, hanem az elviselhetetlen léthelyzet megszüntetése a cél, és
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az önkezű halálra készülő ember m indent megpróbál, hogy életben m arad
hasson.

A bensőséges, intim  párbeszéd egyébként is a legalapvetőbb közösség — 
koinonia — az emberi világban. Minden gyógyító beavatkozás alfája, hogy 
ezt próbálják a beteg vagy az egzisztenciális krízisben lévő em berrel helyre
állítani. Elisabeth Kübler-Ross vizsgálódásai óta tudjuk, hogy a megfelelő 
terápiás kommunikáció a haldoklót is Belső békéhez segítheti. Á ltalában m ár 
az segít a lelki problémák belső rendezésében, ha valaki m ásnak próbálja el
mondani, érthetővé tenni, Bogy mi van vele. Á kialakuló terápiás kapcsolat
ban azután sok más egyéb gyógyító, viselkedésváltoztató hatáselem valósul
hat meg. A terápiás kapcsolatokba vonás a közösségi reintegráció alapfor
mája. Joggal szokták em líteni a terápia kapcsán, hogy a  katolikus egyház 
gyónási rendszere, ill. a keresztény egyházak lelkigondozói gyakorlata is ilyen 
módon m integy terápiás eszköz és közösségképző erő.

A  legfőbb gyógyító eszköz azonban a csoport. A szociálpszichológiában a 
„kiscsoport” kifejezés honosodott meg, ez jelzi, hogy olyan csoportról van 
szó, am elyben a személyes ismeretség fontos, és amelyben a közvetlen kom
munikációs kölcsönkapcsolat lehetséges. A közösség voltaképpen m indig kis 
csoportokon át válik valósággá, a kis csoporton át kötődik az em ber a  na
gyobb közösségi alakzatokhoz. A szomszédságban a  közvetlen környezet a 
döntő, tóhát a legközelebb lakó néhány család, a m unkahelyen a m unkatársi 
(ún. informális), baráti és ismerősi kör. A hobbik, szórakozások, sportok stb. 
eleve kis csoportokban folynak, csakúgy, m int — jól érthető gyakorlati okok 
m iatt is — az oktatás, tanítás. A vallás is általában viszonylag kis csoporton, 
gyülekezeten á t köt az azonos hitűek közösségéhez, az egyházhoz. A valóság 
sokféle lehetséges, azonban a beteg ill. a segítségre szoruló em ber körül szinte 
mindig hiányzó vagy tökéletlen csoportform áját a  terápiák rendszerint kü
lönféle új csoportokkal pótolják. A csoportmódszerek rendkívül elterjedtek 
a szociális munka, a rehabilitáció és reszocializáció, valam int az elmeegész
ségügyi gyógyítás minden intézményében és szerveződési módjában, és ha
tékonyak. Ilyenkor a betegek mintegy egym ást is gyógyítják, olyan nagy a 
kis közösség inherens integrációs eleme, hogy általában — a terapeuta, a 
csoportvezető közreműködésével — a betegek, fogyatékosok vagy krízisben 
levők egészséges személyiségrészei adódnak össze, konstruktív  kommunikációs 
folyam atok indulnak be. A csoport sokféle módon hat előnyösen, viselkedési 
és problémamegoldási m intákat nyújt, érzelmi biztonságot ad, korrektiv  visz- 
szajelentések forrása, ösztönző impulzusok erednek belőle stb. A terápiás cso
port általában képessé teszi tagjait arra, hogy visszataláljanak a m aguk kis 
és nagyobb közösségeibe.

Súlyos betegek vagy személyiségük torzulása m iatt deviáns em berek re- 
szocializációjában elterjedt az ún. terápiás közösség módszere. E rre akkor 
van szükség, ha a kis csoportok nem elegendőek arra, hogy a személyiséget 
mintegy közösségképessé tegyék. A terápiás közösség az adott gyógyító in
tézmény szociális szerkezetét teszi vizsgálat tárgyává, kis és nagy csoportok
ban megbeszélik a szociális szerepet és hatalm i viszonyokat, és a  betegek fo
kozatosan önkorm ányzatuk alá vonják saját életterüket. Ilyen módon alkotó, 
alakító részei a valós közösségnek. A kis csoport szerepei inkább jelképesek, 
és a kis csoport valós viszonyszerkezete csak áttételesen jeleníti meg a tá r
sadalmi összefüggéseket. Ennél nagyobb mozgósító hatású, ha tényleges fe
lelősségviszonyok és cselekvési terek nyílnak a terápiás életköm yezetben.
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A terápiás közösségben ez sikerülhet, a  személyzet nagy m unkája, folyam a
tos törődése nyomán.

Drogfüggőségben szenvedők vagy m ár nagyon előrehaladott függőségi ál
lapotban lévő alkoholisták általában csak huzamos terápiás életközösségben 
képesek visszatalálni a társadalom ba, ezek afféle életforma-műhelyek, ahol a 
m indennapi közös m unka, az életfeltételek együttes megteremtése is segíti 
a visszatérést a természetes közösségi részvételhez. Súlyos elmebetegek, pl. 
szkizofrének ún. lakóközösségben tudnak a társadalom ba visszakapcsolódni, 
a lakóközösségben van mód a szükséges ellenőrzés és gyógykezelés folytatá
sára is, ha kell. Sokféle átm eneti intézmény nyú jt deviánsoknak és betegek
nek védelmet, közösséget, pl. védett m unkahely, védett szállás, nappali és éj
szakai szanatórium, átm eneti otthon, klub stb.

Az elmúlt kb. 50 évben nyilvánvalóvá vált, hogy a terápiás intézmények 
Óhatatlanul is tovább gyengítik a természetes közösségi viszonyokat azzal, 
hogy a gyógyítás vagy rehabilitáció céljából a betegeket kiemelik saját kör
nyezetükből. Már a századforduló idején felism erték, hogy az elm ekórházak
ban ápoltak tüneteinek, pl. elbutulásának egyik fő tényezője a művi környe
zet szociális ingerszegénysége. Ezt is voltak hivatottak megszüntetni a cso
portmódszerek, a terápiás közösség vagy az ellátás új, aktív pszichológiai 
formái. A valós környezet azonban sok szempontból nehezen pótolható, kü
lönösen a visszakerülés nehéz, hiszen az ápoltakat többnyire megkülönbözte
tések, előítéletek is érik, a társadalom  gyakran nem eléggé elfogadó és segítő 
velük szemben. Éppen ezért a legújabb irányzat az, hogy a beteget, bajban 
lévőt nem emelik ki a környezetéből, pl. családjából, szomszédsági viszonyai
ból, hanem ott próbálják visszaintegrálni a lehetséges kapcsolatokba. Van m ár 
olyan elmegyógyászati ellátásmód, amikor a lakóhelyi közösség bizonyos tiszt
ségviselőit (önkormányzati embereket, védőnőket, lelkészeket, egyházi akti
vistákat, körzeti orvosokat, rendőröket) kérik  meg, hogy tartsanak és te rá 
piásán építsenek ki kapcsolatokat pl. idült elmebetegekkel, leépülőben lévő 
magányos idősekkel, testi és lelki fogyatékosokkal. Szakember csak nagy baj 
esetén megy ki a helyszínre, egészen meglepő, hogy a helyben lévő segítő 
hálózat milyen komoly konfliktusok, krízisek esetén is hatékony tud lenni.

önkén tes segítő csoportok gyakran éppen azáltal tudnak nagyon hatéko
nyak lenni, hogy kiegészítik és megerősítik a természetes közösségi hálóza
tokat. Közvetítenek a rokonsághoz, ú jra  visszavezetik az izolálódó em bert 
régi csoportjaihoz, vagy új ismerősi körökbe kapcsolják be. Az önkéntes, szer
vezett segítés legfőbb m otivációja a vallás, és a legtöbb önkéntes segítő szer
vezet általában egyházak keretében alakul ki, sokszor az egyházak nyú jtják  
a munkafeltételeket, az in frastruk túrát. Így az egyházi közösségekbe történő 
visszacsatolás is komoly eszköz, bár éppen a vallásos segítő szervezetek szok
tak a legóvatosabban élni ezzel az eszközzel; el akarják  kerülni az „árukap
csolás” látszatát is, az önkéntes segítés nem  térítés. Az aktív  vallásosság ki
sugárzó morális ereje azonban gyakran m aga is a vallás felé fordítja azok 
figyelmét, akik a segítségre rászorulnak.

Igen érdekes és fontos közösségi reintegrációs form a az önsegítő csoport. 
Ma a nyugati világban ez szinte társadalm i mozgalom, és ez egyre terjed ná
lunk is. A legkülönbözőbb problém ákban szenvedők, betegek, fogyatékosok 
megkeresik egymást, csoportokat alkotnak, rendszeresen összejönnek, saját 
kezükbe veszik az őket nyomasztó életprobléma kezelését, egymásnak pró
bálnak támogatást, segítséget nyújtani. Ez különös közösség, hiszen a közös
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az, hogy mindenki gyógyíthatatlan beteg, m indenki értelmi fogyatékos vagy 
krónikus elmebeteg, szülője, testvére, m indenki megözvegyült stb. a csoport
ban. A világban a legkülönbözőbb ilyen közösségképző baj körül jönnek ösz- 
sze csoportok. Egy kongresszuson derült ki, hogy egy aránylag kis lakosság- 
számú USA államban két olyan önsegítő csoport is működik, amely fekete 
bőrű, leszbikus, cukorbeteg nőket tömörít. R itka anyagcsere-betegségekben 
szenvedők, vagy éppen azok szülei is gyakran tömörülnek önsegítő csopor
tokban. Mozgásszervi betegek vagy fogyatékosok, cukorbetegek és mások 
olyan sok csoportot hoztak létre, hgy ezek a csoportok szervezetekbe is tö
mörülnek és politikai hatásra is képesek. A legfontosabb azonban a kis cso
portokban történő önsegítő aktiválás. Sokszor megfigyelték, hogy aki má
soknak segít, gyakran önmagának is többet tud  segíteni, mint am ennyit bár
milyen más segítő vagy terápiás hatás képes lenne. Igen nagy erőt ad a már 
csüggedőnek, ha látja „baj-társát”, aki a problém ák egy részén túljutott. Gé
gerákosok vagy művi végbélnyílással élők pl. rengeteget tudnak segíteni az 
ilyen m űtét előtt állóknak. M egmutatják, hogy a csonkulással is lehet értel
mesen, emberi módon élni, gége nélkül is meg lehet tanulni kommunikálni 
stb. Az önsegítés mozgalma ma terjed  a kelet-európai országokban is, és itt 
is várható, hogy nemcsak általában a testi és lelki egészség színvonalán ja
vít, hanem  hozzájárul a  társadalom  humanizálódásához és demokratizálódá
sához is.

Számos országokban folytak és m ost is előrehaladnak olyan kísérletek, 
amelyek természetes közegben általános közösségszervező, közösségfejlesztő 
célúak. Főleg hátrányos helyzetű és dezintegrálódó lakóhelyi közösségeket 
próbálnak feléleszteni, és az alakuló kapcsolathálózatban általában a ma
gukra m aradtak vagy a bajban lévők, a nehéz helyzetben lévő családok nyer
nek leginkább támogatást. Franciaországban lakótelepek óriási tömbjeiben 
és magasházaiban dolgoznak ilyen közösségszervezők, Am erikában „slum”- 
okban, szegény, négerlakta városrészekben, Németországban vendégmunká
sok elgettósodott lakónegyedeiben. M agyarországon is működik Közösségfej
lesztők Egyesülete, főleg népművelők próbálkoztak meg elhanyagolt falukö
zösségek újraszervezésével. A m agyar lakótelepeken is látható  tendencia, 
hogy még a meglehetősen elidegenedett feltételek között is nagyon sok kö
zösségi szál szövődik, nagyon sok olyan viszony alakul ki, am ely kölcsönös 
segítséget tesz lehetővé, és ezt nagyon könnyű lenne fejleszteni, akár fran
cia típusú képzett és bizonyos hatósági jogkörrel bíró személynek, „anima- 
teur”-nek, akár egyházi vagy em berbaráti segítő szervezeteknek. Nagyok a 
kihasználatlan lehetőségek nálunk az önsegítő csoportokban is, nálunk is 
hasznos lenne ezeket központilag kezdeményezni és támogatni, m int pl. Né
metországban, ahol tucatnyi nagy regionális centrum  irányítja ezt a  munkát.

A közösség tehát a mai társadalom ban m entálhigiénés tényező, fejlesztése, 
újraszervezése, felhasználása általános társadalm i érdek. Ma sokat beszélnek 
a társadalm i védőhálóról, a  nemzetközi tapasztalatok azt m utatják , hogy ezt 
az állam és a hivatalos szervek általában nem képesük létrehozni, ez csak a 
közösségek természetes ill. rehabilitáló és terápikus erőfeszítései nyomán vá
lik kellően „sűrűvé” és megfelelően „erős szövetűvé” ott, ahol a pszichoszo- 
ciális gravitációs erők nagyok, pl. az idős kor, az elmagányosodás, a fogyaté
kosság, a pszichiátriai betegség és a többi egzisztenciális problém a miatt.



CSERHÁTI SÁNDOR

Jézus népének közösségében

Máté evangéliumának 18. fejezete alapján

Az evangélista szándéka

Máté evangéliuma 18. fejezetének m ár az írói megformálása is tanulságos és 
sok m indent elárul az evangéliumok, de általában a Szentírás keletkezésének 
bonyolult folyamatáról. M átéra jellemző, hogy Jézus igéit nem elhangzásuk 
sorrendjében, hanem egy-egy fontos tém a köré csoportosítva építi bele az 
evangéliumba. A 18. fejezet egy-egy szakaszát kétségkívül a közösség szem 
pontja  kapcsolja össze. Mindegyik a „vita communis”, az együttélés valam e
lyik problém áját érinti, és a rra  nézve világít rá a jézusi megoldásra.

De vajon melyik az a közösség, amely az evangélista szeme előtt lebeg, 
am ikor a fejezet m ondanivalóját megformálja? A 17. versben „gyülekezet
nek” nevezi, m ajd a 20. versben arról a  Jézus nevében összejövő „kettőről, 
három ról” szól, akik között Jézus is jelen van, téhát akiknek közösségében 
megvalósult a feltám adott Ű r ígérete: „íme, én veletek vagyok m inden na
pon a világ végezetéig” (Mt 28,20). Mindez nem a húsvét előtti viszonyokat 
tükrözi, m ár nem a tizenkét tanítvány közösségét érinti, hanem feltételezi a 
húsvét utáni gyülekezetek  létét. Mégpedig azoknak a túlnyomó részben egy
kori zsidókból verbuválódó keresztények közösségéét, amelyben m aga az 
evangélista is otthon van, s akikért felelősséget érez. A legtöbb írásm agya
rázó feltételezi, hogy az egykori Palesztina és Szíria határvidékén, a mai Li
banon területén  élő keresztény közösségekről lehet szó. A fejezetben vissza
térő „testvér” (atyafi) elnevezés az ő szóhasználatukat tükrözi, a keresztény 
gyülekezet tag já t illeti.

Mivel pedig az evangélista elsősorban reájuk  van tekintettel, Jézus igéit 
nem  pontosan úgy idézi, ahogy azok elhangzottak. A fejezetben egybegyűj- 
tött mondások többsége m egtalálható M árknál és Lukácsnál is (18,1—5; 
18,6—9), ném elyik az ún. „Beszéd-forrás”-ból való (18,12—14; 18,21—22), de 
olyan is van, amely a m átéi gyülekezetekben gondozott hagyományból szár
mazik (Mt 18,23—35: az adós szolga példázata), de az evangélista m indegyiket 
úgy formálja, úgy hegyezi ki, hogy azok az ő gyülekezeteinek közösségi prob
lémáira vonatkozzanak. A legszembetűnőbb ez az elveszett juh  példázatának 
esetében (Mt 18,12—14). Lukácsnál még azt világítja meg, hogy Jézus m iért 
nem zárkózik el a vámszedők és bűnösök elől (Lk 15,1—7). Ezzel szemben 
Máténál a  gyülekezet tagjainak felelősségét húzza alá minden egyes bűn ú t
já ra  tévedt, gyülekezetből kiszakadt testvér iránt. Jézus feltámadása u tán  
ugyanis megváltozott a helyzet. Most m ár a m egm entetteknek kell Jézus 
mentő szeretete eszközeivé lenniük. Az evangélista tehát nem elégszik meg 
a múlt krónikásának szerepével. Elsősorban lelkipásztornak tekinti magát,
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aki a kortárs keresztényeknek akar útbaigazítást adni, de term észetesen nem 
a maga bölcsességére támaszkodva, hanem  Jézus szándékát követve, úgy, 
ahogy azt a Róla szóló tradíció közvetíti számára.

Jézus népének életeleme a gyülekezet közössége

Meglépő, hogy az evangélista ebben a közösség kérdéseit feszegető fejezetben 
egyetlen szóval sem buzdítja hallgatóit, illetve olvasóit a gyülekezet életében 
való részvételre. Ezt a tényt bízvást tek in thetjük  „argum entatio a  silentio”- 
nak. H allgat arról, ami egy Jézushoz tartozó szám ára a legtermészetesebb. 
M intha a h it által m egújult ember ösztöneibe lenne vésve az együvé tarto
zás tudata keresztény testvéreivel. Am int a halat sem  kell tan ítan i a rra , hogy 
m aradjon a vízben, hiszen partra  vetve nem é lhe t meg, úgy a keresztény 
embert sem kell a gyülekezetbe kényszeríteni, ha egészséges az életösztöne.

Míg a zsidóságban legalább tíz nagykorú férfira volt szükség, hogy valahol 
zsinagóga jöhessen létre, addig a  kereszténységben elegendő, h a  egy telepü
lésen vagy a  környékén kettő  vagy három  akad olyan, aki „Jézus nevében” 
vagyis Jézus biztatására keresi egymást. O tt m ár gyülekezetről beszélhetünk, 
az egyház teljes értékű jelenlétéről, m ert ígérete szerint Jézus is o tt van kö
zöttük — m ondja ki az evangélista a 20. versben, pontosan a  fejezet közepén, 
azaz a mátéi szerkesztési elvek szerint a leghangsúlyosabb helyen. (Lásd a 
„M iatyánk” helyzetét a Hegyi beszédben!) Legalább kettőre azonban szükség 
van. Egy szál magában, keresztény Robinsonként az em ber életképtelen, bár
milyen lobogó legyen is a hite. Azon egyszerű és m egm ásíthatatlan tény 
m iatt, hogy a feltám adott Ür a keresztény testvér szolgálatán keresztül van 
jelen az életünkben  és m unkálkodik rajtunk. M egtörténhet, és m eg is kell 
történnie, hogy Krisztus „bennünk él” (Gál 2,20), és egész lényünket áthatja 
(2Kor 4,12), de ez csak akkor történhet meg, ha ő „közöttünk v an ”, vagyis a 
gyülekezetben.

A felvilágosodás nyomán, az individuum , a személyiség emancipálódása 
során, elsősorban protestáns területen, elterjedt az a balhit, hogy az őszinte 
és igazi vallásosságnak nincs szüksége az egyház gyámkodására. Az egyház
zal ta rto tt nyilvános kapcsolatból eredő hátrányok az elmúlt évtizedekben 
csak kedveztek ennek a folyam atnak. Igaz, a személyesség, az egyéni döntés 
és felelősségvállalás is hozzátartozik, mégpedig lényegéből fakadóan, a keresz
tény hithez. A névleges egyháztagság, az egyház tanításának megemésztetlen, 
meg nem  küzdött elfogadása nem válik életet m entő, megtartó erővé, pedig 
milyen gyakori jelenség ez is! Az egyhazat Ura nem  falanszternek, vagy ép
pen „Gulág”-nak szánta, amelyben az egyes hívő csupán egy szám az arc 
nélküli tömegben, hiszen Isten a sok milliárd em ber között is felismer, sze- 
retete, elhívása, bocsánata és ígérete névre szóló. De mindebben  nem  magá
nyos elmélkedésben, hanem  az egyház közegében lehet része az egyes em
bernek. Ezért kell az Istent keresőnek keresnie a  m ásikat és vállalnia vele a 
közösséget, mégha olykor ez a közösség nem is felel meg m indenben elvá
rásainak. M ert a tűzből k ivett hasáb ham ar kialszik.
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A gyülekezet megújulásra szoruló közösség

Minden önáltatást félretéve, lbe kell látnunk, hogy nem könnyű belépni a 
gyülekezet közösségébe, de nem  könnyű abban megmaradni sem. S ebben 
nemcsak a minden em ber szíve mélyén élő „rugódozás” Istennel szemben 
játszik szerepet. Sem az egyház m últja, sem a jelen állapota nem vall kim a
gasló erkölcsiségű emberek közösségére. Az igazán meglepő azonban az, hogy 
ez az egyház szent tavaszán, az első gyülekezetek idején sem volt másképp. 
Máté 18. fejezetének figyelmes elolvasása erről győzhet meg m inket. Minden 
egyes szakasza a gyülekezeti élet valamilyen eltorzulása ellen küzd. Nemcsak 
a veszélyekre hívja fel a figyelmet, nemcsak falra festi az ördögöt, hanem 
azt tetten  is éri. A  gyülekezet, az egyház emberi közösség is, s ezért érvénye
sek reá a szociológia, a szociálpszichológia minden emberi közösségre érvé
nyes megállapításai. Mi ennél többet is m ondhatunk: ebben a közösségben is 
érvényesül a bűn félelmetes hatalma. A bűn itt M átéra jellemző módon m int 
„adósság” jelenik meg, s ez több m int hasonlat. M ert a bűn nemcsak tettle- 
gességben nyilvánulhat meg, hanem abban is, hogy nem adjuk meg sem Is
tennek, sem embernek azt, amivel neki tartozunk. Mindamellett az evangé
lista nem törődik bele lemondóan a gyülekezet gyarló állapotába, hanem  Jé
zus szavával a gyógyulás ú tjá t is m egmutatja.

Mielőtt végigfutnék az egyes szakaszok mondanivalóján még egy, az egész 
fejezetre jellemző szempontra rá kell mutatnom. Az evangélista m indenütt 
„ad personam ” beszél, vagyis azoknak a tennivalóját feszegeti, akikhez szól. 
A közösség megújulása a leggyakrabban ugyanis azon bukik meg, hogy az 
első lépés m egtételét a másiktól várom, attól, akit a közösség tehertételének 
tartok. Azt hiszem, a m indig új közösséget kereső ámokfutás gyakran ta
pasztalható jelenségének ebben rejlik az igazi oka. Ide illik hát a gyakran 
elhangzó imádság m ondata: „Uram, újítsd  meg egyházadat, és kezdd ra j
tam !”

Minden közösség nagy próbatétele a benne résztvevők „dominanciájának”, 
hatalmi helyzetének  kialakulása. Az egyházi közösségek sem kivételek ez 
alól. Az egyik legjobban dokum entált evangéliumi hagyomány a tanítványok 
rangvitája. Ki a nagyobb? — vetélkednek egymással (Mt 18,1—5). Jézus egy 
kisgyermeket állít közéjük példának. Nem ártatlanságuk, hanem kicsiségük, 
másokra utaltságuk okán. Nem akarja kiölni tanítványaiból az ambíciót, de 
tudniuk kell, hogy Isten országában, Isten m unkájában az viszi sokra, aki 
nem ta rtja  nagyra magát, aki kész elfogadni minden segítséget Istentől és 
em bertársaitól. Hogy megvan-e bennünk a kellő alázat, annak próbatétele 
a gyermekhez való viszonyunk (5. v.).

A gyülekezetben is elkerülhetetlen a rétegződés; polarizálja tagjait akár a 
vagyoni helyzet, akár műveltségbeli vagy a h it érettségében megmutatkozó 
különbség. Minden közösség hajlamos arra, hogy a valamiben kitűnő tagjait 
nagyobb megbecsülésben részesítse. Jézus szerint azonban az ő népében a 
„leggyengébb láncszemre” kell leginkább tekintettel lenni. Jaj annak, aki 
valakit közülük „megbotránkoztat”. A „m egbotránkoztatás” több m int erköl
csi felháborodást okozni. Aki ezt teszi, a h it ú tján  állít csapdát a másiknak. 
Ha valami bűn, akkor ez az, hiszen em bertársam  örökkévaló sorsát befolyá
solom vele (18,6—9). Ne feledjük, Isten angyalai révén megkülönböztető fi
gyelemben részesíti „a kicsinyeket”. (10. v.). Akkor sem írhatom  le őket, ha
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gyengeségük m iatt m egszakítják a kapcsolatot a gyülekezettel. A gyülekezet 
tagjainak jó pásztorként u tána kell m ennie az egyetlen elveszettnek is, ahogy 
Jézus is ezt teszi velünk (12—14. v.). A Jézus lelkületéhez igazodó közösség
ben tehát „az elit” a gyám olításra szorulókért van, s nem fordítva. Ebben a 
közösségben sem lesz soha m indenki egyforma, ám a különbözőség feszült- 
ségi tényező helyett a szeretet és szolgálat alkalm ává válhat.

Sajnos, Jézus népének körében is számolnia kell azzal, hogy valaki súlyos 
bűnt követ el és makacsul ki is ta rt m ellette. Ilyen esetben a gyülekezet tipi
kus reakciója a  kipellengérezés. A megszólás és ítélkezés azonban nem segít 
ra jta , pedig a segítés volna a keresztény közösség Jézustól kapott feladata. 
A gyógyítás rendkívüli tapin tato t igényel. Az ügyet nem a háta mögött kell 
m egtárgyalni, hanem az érintettel négyszemközt (18,15), s csak ha  nem  haj
landó megváltozni, akkor kell két másik gyülekezeti taggal elmenni hozzá, 
hogy az ószövetségi törvény szerint két tanú  egybehangzó vallomása alapján 
kerüljön a gyülekezet nyilvánossága elé, ha m ár m inden más lehetőség kime
rü lt (18,16—17). A gyülekezetnek kell azután gyakorolnia a „kulcsok hatal
m át” — Jézus jelenlétének tudatában és hozzá imádkozva (18,19—20): felol
dozhatja a bűnbánót, vagy megszakít minden kapcsolatot a  bűnéhez ragasz
kodóval (18,17).

A gyülekezet közösségét személyes hántások és ellentétek  is m egbonthat
ják. Ilyenkor a sérelmek ápolgatása helyett a  megbocsátásnak kell érvénye
sülnie. Mégpedig Jézus szava szerint — a reá jellemző végletes megfogalma
zásban — gyakorlatilag korlátlanul. (Vö.: lMóz 4,24!). Em berfeletti követel
mény ez! Ha csak arról hallanánk, hogy a példázatbeli szolga be akarja  haj
tani szolgatársa adósságát, igazat kellene adnunk neki. De az előzmények, a 
szolga Ura m érhetetlen nagylelkűségének ism eretében „igazsága” semmivel 
sem m enthető irgalm atlansággá változik (Mt 18,21—35).

A Hegyi beszéd értelm ében Jézus népe közösségének „sóvá” és „világos
sággá” kell lennie a világban (5,13—16). A 18. fejezet szerint viszont ugyan
olyan problém ákkal küszködik, m int m inden más em beri közösség. Csakhogy 
a keresztény közösségben ez a küszködés nem reménytelen, m ert „ahol ket
ten vagy hárm an összejönnek az ő nevében, Jézus is ott van közöttük”. Nem
csak etikai örökségével és igényével, hanem  személyesen, pásztori szereteté-
vel.

RÁBA GYÖRGY

Az öröm otthona
Mondom mondjátok visszajöttem
de honnan és hányszor különben
nem szám olhatjuk össze
se ti se én
bővülj tovább
folytatásos regény
tanyát ütök
ezekben a sorokban

földtörténeti töredékre 
rengésmentes viharszabad 
feltöretlen övezetben 
hasogató porcok fölé 
a békétlen idő fogságából kilépve 
lebegek krónikátlan 
öröm elítéltje



MERZA JÓZSEF

A „Bokor” közösségről

A „Bokpr” közösség a katolikus egyházon belül működő bázisközösség. Jelle
gét tekintve csoportok, kisközösségek lazán szervezett hálózata a szeretet cse
lekedeteinek gyakorlására. Az információ áram lását egy választott képviselet 
biztosítja, am ely — szükség esetén — önm aga vagy megbízott személy révén 
ellátja a Bokor külső képviseletét is. A közösség neve spontán módon a 80-as 
évek elején keletkezett és terjed t el.

A  Bokor története
A Bokor kezdeti helyét azon csoportok között kell kijelölni, amelyek a 40-es 
évek második felében alakultak  azért, hogy 6—10 fős baráti közösségek for
m ájában megőrizzék a vallási élet függetlenségét, biztosítsák a vallási isme
retek továbbadását az egyre erősödő és szélesedő ateista térfoglalás idején. 
Debrecenben Bulányi György piarista szerzetes körül jö tt létre több csoport, 
amelyek tagjai középiskolások, egyetemisták, m ár dolgozó tanárok, orvosok 
voltak, akik maguk is törekedtek új csoportok létrehozására. A csoportokban 
folyó lelki életi és tanuló tevékenység m ellett az egész közösség számára nyi
to tt tanfolyamok is voltak, amelyekben rendszeres teológiai ismereteket: dog
m atikát, etikát, szentírástudományt, de 20. századi irodalom történetet is ta 
nulhattak  az érdeklődők. A közösség kapcsolatban állott az országban m ű
ködő más közösségekkel is, közös lelkigyakorlatokat, vezetői találkozókat 
ta rto tt velük. A jól működő társaságot az 1952-es nyárvégi letartóztatási hul
lám rom bolta össze. Bulányit több társával együtt letartóztatták, m ajd élet
fogytiglani börtönre ítélték. Élő kapcsolatok és elméleti utánpótlás nélkül ez
után csupán jelentéktelen, elszigetelt, rövid ideig tartó  kezdeményezések jö
hettek létre, amelyeket az elhárítás elég ham ar felfedett és semlegesített. Bu
lányi 1960-as szabadulása u tán  is kb. 5 évbe telt, amíg az egykori tagok egy 
része ú jra  vállalta csoportok létrehozását, és — a II. Vatikáni Zsinat ha tá
sára is — sikerü lt elméletileg újra megalapozni az időszerű közösségi lé tfor
mát. Néhány év múlva ú jra  megkezdődtek a lelkigyakorlatok. Először kis lét
számmal, egy-egy csoporton belül, m ajd 1972-től kezdve m ár csoportközi rész
vétellel 15—20 fő számára. 1971-ben indult a közösség szamizdat újságja, a 
gépírással, tízes nagyságrendben készült „Karácsonyi A jándék”, amely m ind 
terjedelmében, mind megjelenési form ájában sokat fejlődött, s napjainkig 
mintegy 180 füzetet tesz ki.

Mind az évről évre szaporodó lelkigyakorlatok, mind pedig a  növekvő 
irodalmi tevékenység felkeltette az állami szervek figyelmét, s mivel 1976
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után, a Helsinkiben aláírt emberi jogi egyezmény parlam enti jóváhagyása 
m iatt rendőri intézkedésekkel m ár nem  tudtak  fellépni, ezért egyházi segéd
lettel k íván ták  eltávolítani Bulányit az országból. Ez a közösség tagjainak 
nyílt tiltakozása m iatt meghiúsult. A válasz több tucat útlevél elkobzása 
volt, s e ttő l kezdve több éven át rendre megkísérelték, hogy a  területileg il
letékes püspöki hivatal közreműködésével megakadályozzák azt, hogy a Bo
kor plébániaépületekben ta rtsa  meg lelkigyakorlatait. Mivel sem a plébáno
sok, sem a lelkigyakorlatok résztvevői nem  engedtek az ilyen utasításoknak, 
azért a Bokor közösséget, m int az egyházi elöljáróknak nem engedelmeskedő 
közösséget, rossz kisközösségnek nyilvánították. Olyannak, am ely nem felel 
meg annak az elvárásnak, amely VI. P ál pápa „Evangelii nuntiandi” kezdetű 
enciklikájában kifejeződött az egyház reménységét jelentő kisközösségekkel 
szemben.

A 80-as évektől kezdve az Állami Egyházügyi H ivatal tak tiká t változtatott 
és arra törekedett, hogy a hivatalos magyarországi katolikus teológiától el
térő vonásokat fedezzen fel Bulányi tanításaiban, s ezáltal az egyházra ve
szedelmes tanítóként tüntesse fel őt. Köztudott volt ugyanis, hogy a közösség 
rendszeresen olvassa, m agyar nyelvre fordítja és m egvitatja a nyugati teoló
giai kutatások eredményeit. Ennek során gépírásos tanulmányok, összefogla
lások jelentek meg az aktuális teológiai kérdésekről, fordításgyűjtem ény ké
szült a zsinat után indult „Concilium” című nemzetközi teológiai folyóirat 
anyagából, a latin-am erikai felszabadítási teológia publikációiból. Könyvis
m ertetések jelentek meg olyan könyvekről, amelyek behozatala nem  volt k í
vánatos az országba. Mindezek tarta lm a eltért az állami és öncenzúra a la tt 
álló hazai vallási folyóiratokban m egjelent anyagoktól, könnyűszerrel lehe
te tt tehát eretnekséget emlegetni, függetlenül attól, hogy mi volt a Bokor 
saját álláspontja a  tárgyalt kérdésekben.

A Bokor 1979-től kezdve gyakorlatilag is első számú ellenségnek minősült, 
mivel tag jai megkezdték a katonai szolgálat lelkiismereti okokból történő 
megtagadását. Bár tíz év a la tt csupán 30 fő te tte  ezt és kapott pénzbüntetés
től 3 év  szabadságvesztésig terjedő büntetést — köztük többgyermekes, csa
ládos fé rfiak  is —, mégis az állam rendkívül veszélyesnek ítélte ezt a jelen
séget, m inthogy a legnagyobb hazai történelm i egyház keretében jelentkezett. 
A katonai szolgálat elvi elutasítása volt a Bokor egyik, ta lán  legnagyobb 
bűne. Súlyosbította a helyzetet, hogy Bulányi egy dolgozatában kifejezetten 
hangsúlyozta az evangéliumi tanítással ellentétes állami és egyházi utasítá
soknak való engedetlenség jogosságát. Ez m agától értetődő m inden keresz
tény szám ára, de ellenállást vált ki a hitet szertartásokra korlátozni kívánó 
államból, s a neki engedelmeskedő hierarchiából. Mivel Bulányi kérdésessé 
tett néhány  egyéb, nem dogmatikai, hanem  történelm ileg kialakult vallási 
gyakorlatot, könnyen volt veszedelmesnek, „nem -katolikusnak” minősíthető. 
Ügye, s vele együtt a  Bokor közösségé, először hazai, bíborosi vizsgálóbizott
ság, m ajd a vatikáni H ittani Kongregáció elé került. E Hivatal a 80-as évek 
közepétől kezdve különféle figyelmeztetéseket intézett Bulányihoz, s egy hit
vallás aláírására kívánta rávenni, am ely bizonyos válogatott hitanyagot ta r 
talmazott. Mivel Bulányi a lelkiism ereti szabadság jegyében nem  egy váloga
tás, hanem  a teljes katolikus tanítás m ellett k íván t h itet tenni, azért nyilat
kozatát nem  fogadták el. Az utóbbi évtizedben különböző helyeken és hiva
talos személyekkel folytatott tárgyalások m ára megrekedtek. Sem a Vatikán, 
sem a M agyar Katolikus Püspöki K ar nem m utat hajlandóságot arra, hogy
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feloldja Bulányi eltiltását a nyilvános egyházi működéstől. Bár az egyházi 
törvénykönyv nem ismer ilyen szankciót, s az eltiltás a vallásellenes rendszer 
találmánya, az egyházi vezetés a rendszerváltás u tán  is érvényben tartja . 
Bulányi és a Bokor em iatt mellőzött helyzetben él a katolikus egyházon be
lül. Megoldást csak tárgyilagos és türelm es megbeszélések hozhatnak.

A Bokor alapelvei
A  40-es évek második felében az egyetemes egyházhoz való hűség és a hitről 
való tanúságtétel állott előtérben. Az ehhez szükséges belső meggyőződést a 
zsinat előtti teológia adta, amely a rendszeres lelki életre való törekvéssel 
párosult. Az egyévtizedes börtönkorszak u tán  a megváltozott világegyházi 
(II. Vatikáni Zsinat) és hazai helyzetben (a m agyar állam 1964-ben megegye
zett a Vatikánnal) új elm életi és gyakorlati u takat kellett keresni. Többéves 
m unka eredményeként jö tt létre a Bokor biblikus teológiája, amelyet Bulá
nyi „Keressétek az Isten Országát” című ötkötetes m unkája foglalt össze. 
A Szentírás alapos elemzése mellett a m ű tám aszkodott a zsinat új megál
lapításaira és számos, időközben megjelent nyugat-európai teológiai kutatási 
eredm ényre is. A közösség az isten- és em berszeretet megélésében lá tja  fel
adatát, amelyet imádsággal, meditációval, valam int három lényeges m agatar
tással: szolgálattal, adással és erőszakmentes szelídséggel kíván megvalósí
tani. Nagy hangsúlyt helyez tehát a társadalom ban végzett önzetlen m un
kára, a karita tív  tevékenységre, amely a hazai rászorulók segítésén tú l első
sorban a harmadik világ felé irányul. A hetvenes években alakult ki a  Bokor 
erőszakmentes szellemisége, amely a Hegyi beszéd megbocsátást és ellenség- 
szeretetet hirdető tanításán alapulva, felfedezte és ötvözte a szelídség jelen
kori apostolainak nézeteit, Tolsztoj, Gandhi, M artin L uther King és mások 
felfogását. A polgári engedetlenség gyakorlatában egyaránt hatottak rá  az 
am erikai D. H. Thoreau és a jelenkori béke- vagy környezetvédő mozgalmak. 
Az élet védelme és továbbadása pozitív értelem ben azt jelenti, hogy a Bokor 
tagjainak — lehetőségük szerint — nagy családjuk van.

A cselekvésben központi jelentősége van a lelkiismereti szabadságnak. Min
denki saját, objektivitásra törekvő lelkiism eretének engedelmeskedik. Az eb
ből adódó természetes sokféleséget a türelm es szeretet hangolja össze. A Bo
kor arra vállalkozik, am iben tagjai meg tudnak egyezni. Abban a hitben, 
hogy az általános isteni kinyilatkoztatásra m inden em ber reflektálhat, a Bo
kor kész a  párbeszédre m inden vallási felekezettel, vagy önmagukat nem -hí
vőknek nevező emberekkel egyaránt, becsüli az általuk megtalált szellemi 
vagy gyakorlati értékeket. Ügy gondolja, hogy az Istennel való kapcsolat 
szempontjából nincs különbség fajok vagy nem ek vagy különféle családi ál
lapotban élő emberek között. Bár nem kezdeményez alternatív  gyakorlatot, 
azonban belső életében csakis a feladat ellátására való alkalmasság alapján 
választja meg tisztségviselőit.

A  Bokor felépítése
Mint minden bázisközösség, a Bokor is „alulról” építkezik. Alapszinten he
lyezkednek el az 5—15 fős csoportok, am elyeknek vezetői „ágakat” hoznak 
létre. Egy-egy 11—22 fős ág titkosan választott képviselője a következő, m a
gasabb szintű közösségben képviseli az ágat, illetve az ahhoz tartozó csopor
tokat. A legmagasabb szintű képviselet 5—12 főből áll. Ez az ügyintéző cső
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port gondoskodik az információ áram lásáról a közösségben, összegyűjti, fel
dolgozza és visszaáram oltatja a hálózatba a híreket, feladatokat, elméleti 
anyagokat. Ajánlásokat dolgoz ki, konferenciákat, m űhelyeket, tanfolyamo
kat szervez az igényeknek megfelelően. Utasításokat, rendeleteket, parancso
kat nem ad ki, az ajánlások elfogadásáról minden csoport önállóan dönt. 
A különböző szintű képviseletek megválasztásánál egyedül a ráterm ettség a 
döntő szempont, ennélfogva az elm últ két évtizedben pap, férfi vagy női 
„laikus”, egyedül élő vagy családos egyaránt volt a  Bokor képviselője. A Bo
kor nem jogi személy, nincs formális alapszabályzata, tagnyilvántartása, tag
könyve. Belépési nyilatkozatot sem tesznek a hozzá tartozó személyek. A Bo
kor eddigi fennállásához elegendő volt tagjainak barátsága, az alapelvekben 
ism ertetett szellemiség ism erete és annak a lelkiism eret által m eghatározott 
követése. A Bokor a katolikus egyház tevékeny, bár kétségkívül kritikus 
irányzata kíván lenni.

A Bokor tevékenysége
A  tagok az általuk vallott evangéliumi alapelvek szellemében élni kívánó 
csoportokhoz tartoznak, azokban valósítják meg lelkiéleti, tanulási program 
jaikat, o tt beszélik meg egyéni és társadalm i terveiket. A rra törekszenek, 
hogy maguk is hozzanak létre ilyen csoportokat. A csoportok a  szükségnek 
megfelelően hetente, kéthetente vagy havonta találkoznak. Ahol lehet, segí
tenek a plébániai m unkában, hitoktatást vállalnak stb. Csoportközi rendez
vényeket szerveznek: kirándulásokat, majálisokat, zenei bem utatókat, tábo
rozásokat, nyaraltatásokat. Különféle típusú közös lelkigyakorlatokon vesz
nek részt, jeles napokat ünnepelnek meg, különböző nagyságú konferenciá
kat rendeznek. A Bokornak van teológiai akadém iája, ökológiai munkacso
portja. A politikai kérdések irán t érdeklődők létrehozták az Elpidia nevű 
munkaközösséget. A nagy családok tám ogatására jö tt létre a „Család Alapít
vány”, amely — egyebek között — évente kiosztja az „Élő Nemzeti Kincs” 
elnevezésű díjakat. Ismét mások az „Iszákosmentő Csoportban” küzdenek az 
alkoholizmus ellen. Az éhezők tám ogatására jegyeztették be a „Harmadik 
Világ” alapítványt, amely máris tetemes összeget ju tta to tt a szegényeknek. 
Évekig m űködött a „Női Egyetem”, m egindult a biokertészet. A szentírási 
nyelvek megismerésére több évben indult görög, latin, egy ízben héber nyelv- 
tanfolyam. Állandóan figyelik a bel- és külföldi teológiai folyóiratokat, for
dítják a fontosabb idegen nyelvű cikkeket. Az 1971-ben megindult gépírásos 
szamizdat irodalomban tanulmányok, imák, elmélkedések, elmélkedési alap- 
gondolatok, énekszövegek, kották, egyházi és csoporttörténeti dokum entu
mok jelentek meg. Napjainkban, az e  célra alakult „Irotron Kiadó” segítsé
gével, a kéthavonta megjelenő „Érted Vagyok” elnevezésű folyóirat szolgálja 
a közösség elméleti tájékoztatását, am elyet — belső célokra — egy havi in
formációs bulletin egészít ki. Az Irotron a folyóirat kiadásán tú l könyvek 
megjelentetésével is foglalkozik.

A Bokor tagja a Pax Romana katolikus értelmiségi mozgalom m agyar ta
gozatának, emellett kapcsolatot ta rt  külföldi (olasz, osztrák, ném et, francia, 
angol stb.) katolikus szervezetekkel is. Ökumenikus kapcsolatai vannak sze
mélyekkel, hazai keresztény egyházközségekkel, továbbá egyházi csoportok
kal bel- és külföldön egyaránt. Ezek a kapcsolatok a rendszerváltás utáni 
nagy mozgásban eléggé megszaporodtak. Információcserét tarto tt és ta rt fenn 
bel- és külföldi nem-vallási szervezetekkel, emberi jogi aktivistákkal (Am-
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nesty International, ENSZ genfi em beri jogi központja, NGO szerveződések 
stb.). Ezek felsorolása hosszú lenne. Kiemelendő azonban az a tapasztalat- 
csere, amely az elsősorban amerikai hu tte ri közösségekkel jött létre, s amely
nek keretében több tucat fiatal bokortag tö ltö tt fél évet m unkával e közös
ségben, megismerve m indennapi életüket.

A Bokor a  nyolcvanas években kapcsolatban állt a  demokratikus ellenzék
kel, később azonban nem  lépett a pártpolitika terére. A társadalm i kérdé
sek iránti érdeklődését m egm utatta azonban azzal, hogy bizonyos gyakorlati 
kérdésekben együttm űködött a Szabad Kezdeményezések Hálózatával, a Ke
let-N yugat Párbeszéd Hálózattal és m ás békecsoportokkal. Ezekkel karöltve 
és az erőszakmentesség elvét vallva, m éltán képviselhette az alternatív  szol
gálat bevezetésének ügyét szóban és demonstrációval, tagja lehetett a Halál- 
büntetést Ellenzők Ligájának. Bokortagok is részt vettek a polgári szolgálat 
terjesztésére és a szolgálatot vállalók jogvédelm ére alakult „Álba K ör” meg
alapításában. A kör tevékenysége m a m ár túlnő eredeti célkitűzésén és sok
oldalú béketerem tő m unkát fejt ki.

A Bokor a megváltozott társadalm i helyzetben — m ás szervezetekhez ha
sonlóan — keresi új helyét, új cselekvési, esetleg szervezeti formáit. Tudja, 
hogy ami meg akar m aradni, annak megváltozni is tudni kell.

D. Bonhoeffer: Sanctorum Communio

Krisztusnak az egyházhoz való viszonyát a következőképpen lehet m egér
teni: Jézus Krisztus lényege szerint nem  tekinthető a keresztény vallási kö
zösség alapítójának, m intahogyan nem  volt vallásalapító sem. M indkét di
csőség az ősgyülekezetet, azaz az apostolokat illeti. Ezért kétértelmű az a kér
dés is, hogy Jézus egyházat alapított-e. ö  az új emberiség realitását hozta el, 
alapozta meg, hirdette meg. Az őt körülvevő tanítványi kör nem  egyház 
volt, hanem  előrajzolta időrendben az egyház belső dialektikáját. Nem egy 
új vallás kavarog tanítványok körül — ez későbbi korok képe —, hanem 
Isten alapította meg Jézus Krisztusban az egyháznak, a megkegyelmezett 
emberiségnek a valóságát. Nem vallás, hanem  kinyilatkoztatás, nem vallási 
közösség, hanem egyház. Jézus Krisztus valósága ezt jelenti.

*  *  *

És mégis, m intha elejétől kezdve teljesen rosszul ép ítettük volna fel értelm e
zésünket. A megtapasztalható egyház ugyanis semmiképpen sem azonos egy 
vallási közösséggel, hanem , m int konkrét történelm i közösség, fellépésének 
viszonylagosságában is a Krisztus Teste, Krisztus jelenléte a Földön, m ert 
övé az Ige. Csak felülről lefelé, illetve belülről kifelé lehetséges a m egtapasz
talható egyház értelmezése, és nem fordítva. Csak m iután így értelmezve lett, 
akkor lehetséges csupán az egyház vallásos közösségként való meghatározása.
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Én, Te, (és) a Közösség

Egyén vagy közösség — individualizmus vagy kollektivizmus? Nagy a kísér
tés, hogy mindenekelőtt m agát a kérdést tegyük k ritika  tárgyává, s a prob
lém át elméleti síkra terelve bizonygassuk: e szembeállítás nem  igazolható. 
Tény azonban, hogy a m indennapi élet gyakorlatában m induntalan tanúi le
hetünk az egyén- és a közösségközpontú szemlélet konfliktusának. Bízvást 
m ondhatjuk — és ezt épp a mi századunk története példázza leginkább —, 
hogy az individualizmus és kollektivizmus harca dúl világm éretekben és ben
nünk egyaránt.

Az előbbi tűnik őszintébbnek, am ennyiben komolyan számol az em ber te r
mészetes egoizmusával. Természetesen nem tekinti közösségen kívülinek az 
embert, és éppen az antropológiai realizm usa teszi, hogy az individualizmus 
szerves eleme a másik egyén elvi tisztelete is. Tény azonban, hogy e szem
lélet, pusztán a neve által az em ber legkétesebb hajlam át szentesíti, s elég 
egy gyors gazdasági ̂ szociológiai körkép, hogy nyilvánvalóvá váljon: a má
sik egyén tisztelete a legtöbbször valóban csak elvi tisztelet m arad.

Nem kevésbé ellentmondásosak azonban a közösségelvű szemléletről nyert 
tapasztalataink sem. A közért tenni, a közösségnek élni mindig tiszteletre
méltó, m ár-m ár hősies életmodell volt. Valahányszor azonban a kollektiviz
mus kötelező érvényű tanná, ideológiává vált, előbb-utóbb a közösség alkotó
elemeinek, az egyéneknek tömegei lettek  így van úgy áldozattá. Hiába érve
lünk azzal, hogy a közösség m indannyiszor egyén vagy egyének eszközévé 
vált; a  tömegek mozgatóereje valam ennyi esetben valamely közösségi ide
ológia volt. További problém át jelent a tágabb és szűkebb közösségben való 
egyidejű lét okozta és az egyes közösségek között m induntalan tapasztalható 
feszültség is. A szűkebb közösség kritikátlan  önigenlése nem más, m int kol
lektív egoizmus, a közösségi szemlélet burkolt tagadása.

E rövid gondolatsor is érzékelteti, m ennyire összetett problém ával állunk 
szemben. Már a kérdéses alapfogalmak tisztázása is komoly nehézséget okoz. 
Az még talán egyértelmű, hogy mit, k it nevezünk egyénnek, de a közösség 
fogalmának határai m ár alaposan elmosódnak. A család közösségét például a 
közszemlélet általában az egyén szférájába u talja; és az is kérdéses, vajon 
közösség-e még számomra az, amelynek keretei túllépik látóköröm et, szemé
lyes életterem et. Különösen izgató kérdések ezek ma, amikor a benső és a 
külvilág, a lélek és a Föld ökológiája egyaránt súlyos válsággal fenyeget. Egy
szerre szenvedünk a meghitt, személyes té r és egy igazán tág értelem ben vett 
közösségi szemlélet hiányától.
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Mi a közösség? Több-e, m int egyének szándékolt, vagy a körülmények adta 
puszta társulása? Jelent-e önmagában valam it? Ha igen, megőrizheti-e benne 
az egyén, a személy a m aga páratlan  értékét? Ma, am ikor életünk m inden 
más elemével együtt fogalmaink is rohamos sebességgel változnak, mond- 
hatunk-e egyáltalán valami megbízhatót, m aradandót a közösségről, közös
ség és egyén kapcsolatáról? írásom ban e kérdésekre keresem a választ, még
pedig egy meghatározott irányban. Előbb azonban néhány gondolat erejéig 
érdemes elidőznünk a közösség egy sajátos — és bennünket különösen érintő 
formájánál, a keresztény közösségnél. (Szándékosan nem  valamely körülha
tárolt form ára; egyházra, gyülekezetre, hívő csoportra stb. utalok.) Az egy
szerűség kedvéért külön nem  jelzem, de i t t  és a továbbiakban hansúlyozot- 
tan együtt látom a zsidó és a keresztény tradíciót, sőt, úgy érzem, hogy té
m ánkat tekintve a keresztény közszemlélet szorul némi biblikus — ezen belül 
ószövetségi — korrekcióra.

A kereszténységben egyszerre lehetünk tanúi egyén és közösség végtelen 
egym ásrautaltságának, s a  kettejük közt húzódó — időnként feloldhatatlan 
— feszültségnek. Már hitünk „iránytűje”, a bibliai irodalom története is e 
kettősségről árulkodik. Közösségben született és formálódott, és m indig kö
zösséghez szól; ugyanakkor sohasem válik a közösség szemléletének, ak ara
tának puszta tükrévé. Lépten-nyomon konfliktussal találkozunk, ahol több
nyire egyének küzdenek az isteni igazság oldalán, gyakran az egész közös
séggel szemben. Jerem iás panaszai vagy Pál korinthusi küzdelmei mégsem 
szentesítenek valamiféle „hívő individualizm ust”; küzdelm üket nem az ön
igazolás indulata, hanem éppen a közösségért érzett felelősség motiválja. És 
lám, a későbbi közösség vállalja és in tegrálja a konfliktust — így állhat ma 
előttünk a Biblia. Ma sincs ez másképp. A hit, a hívő élet bölcsője a közös
ség. Otthonommá válik, m ielőtt még otthonom at keresném, és az m arad el- 
csatangolásaimban is. Ezen nem  változtat semmiféle későbbi indulat, csaló
dás, k ritika; hisz az egyetlen hely, ahol indulatomnak, csalódásomnak, k ri
tikám nak hangja van. Mégis, a hit személyes esemény, és ritka alkalom, a ján 
dék, ha a közösség hitének ütőere egy ütem re dobban. A hit igazán magas- 
feszültségű pillanatai — a legmélyebb felismerések bölcsői — legtöbbször 
magányossá teszik az em bert. Ez talán  a  felelős keresztény élet egyik örök 
dilemmája: élni, megélni a hit közösségét, szembe kerülve ú jra  és ú jra  a 
közösség hitével. Nem hiszem, hogy a bibliai és a Biblia utáni kereszténység 
történetéből bármi végérvényes következtetést levonhatnánk akár az indi
vidualizmus és kollektivizmus konfliktusát tekintve, akár az eszményi közös
ségi berendezkedést illetően. Elég, ha regisztráljuk a tény t; a dilemma, a 
konfliktus a kezdetektől jelen van, nem  újdonság. Sokkal fontosabb észre
vennünk azt a tényezőt, amely a konfliktusok ellenére máig megőrizte a kö
zösséget, s benne az egyén helyét, szerepét. Ez az az egyszerű, közhelynek 
ható tény, hogy a hívő közösség nem önmagában, önm agáért van, nem  ön
m agára vonatkozik. Jól vagy rosszul, de U rára figyel, belőle és előtte él. 
A kereszténység nem érthető  meg önmagában, csak azzal való kapcsolatá
ban, aki életre hívta. Keresztényként egyén és közösség hiteles helyét is e 
kapcsolat fényében kell keresnünk.

A kapcsolat, a viszony a kulcseleme annak a szemléletnek, amelynek se
gítségével problém ánkat a továbbiakban boncolgatni szeretném. A m agyar 
olvasó szám ára e szemlélet elsősorban M artin Buber Én és Te című m űvé
ben hozzáférhető.1
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Az „Én— T e  g o n d o l a t ”, vagy más szóval „ a  l é t  d i a l o g i k u s  s z e m l é l e t e ” búvópa
takként végighúzódik az egész európai szellemtörténeten, de határozott formában, 
konkrét valóság-modellként csak századunkban jelenik meg. A továbbiakban csak 
Buberre hivatkozom, de meg kell jegyezni, hogy nagyjából egy időben az övéivel 
nagyon rokon gondolatokat fogalmaz meg Franz Rosenzweig és Ferdinand Ebner.

A buberi szemlélet keresztény interpretációit illetően is hasonlóképpen kívánok 
eljárni. A barthi fordulat teológusai közül alig akad, akire ne gyakorolt volna mély 
hatást az „Én— T e  gondolat”.2 Az egyszerűség kedvéért azonban csak Emil Brun- 
nerra utalok, hiszen az ő életművében válik a dialogikus szemlélet a keresztény 
teológia alapmotívumává.

Nem hiszem, hogy lenne olvasó, akit ne  érintene m eg Buber műve. A líraian 
tömör m ondatok mögött olyan világ sejlik fel, amely egyszerre ismerős, mégis 
ismeretlen. Valami, ami — tudjuk, érezzük jól — a miénk, mégis hiányzik. 
Itt van, hiszen személyes kapcsolatok szövik át meg át életünket, mégis hi
ányzik, m ert nem éljük át, nem értékeljük azokat méltóan. Birtokolni aka
runk, megismerni és használni, és nem találkozni, átélni a másik Te-vel való 
szembesülés varázsát. Kevésnek ta rtju k  egymást, m ert nem látjuk  igazán 
egymást. Kincs van a kezünkben, am elyet ú jra  és ú jra  eldobunk. Mégis hi
ányzik; ez az, ami hiányzik — döbbent rá  Buber. Nem hagy tehát érintetle
nül a könyv. Talán ú jra  érzékeny leszek a  találkozásokra; felismerem a má
sik Te értékét, figyelek s vigyázok rá, nehogy ú jra  puszta tárgyam m á te
gyem. De életem (továbbra is) a tárgyi világé, ahol célok vannak és eszkö
zök, tudás és teljesítm ény; ahol élni, megélni kell. Ahol tudomásul kell ven
nem: a találkozás varázsa csak ünnep, ritk a  ajándék.

Buber lényegi m ondandója annyira képtelen, hogy könnyen észre sem ve
szem. Az Én—Te viszony nem ritka ajándék, hanem a valóság értelme. Nem 
egy, a világképünkben m ég értelmezendő jelenség, hanem maga az az „ese
m ény”, amelyben a Valóság feltárul. „Kezdetben van a viszony.”3 A dolgok 
arkhéja, eredője és egyben lényege nem  az anyag és nem is a szellem, ha
nem a viszony; a Te és a benne feltáruló Én találkozása. A filozófiai gon
dolkodás két meghatározó valóság-modelljével, a materializmussal és az 
idealizmussal szemben kínál Buber egy harm adikat. Ez azonban m ár óha
tatlanul, lényegénél fogva teológia. Nem önmagát valósítja meg az anyag; 
nem önm agát keresi a szellem (s lám, m indkét eszmében végül is az ember 
maga diktál), hanem az örök Te keres s szólít meg Téged és Engem. És ez 
az élet. Ezért találkozhatok a Fával és Veled, s a Fán és Rajtad keresztül 
megint csak Vele.4

Mindez első hallásra még lehetne egy sajátos panteizmus, a hátsó ajtón 
visszacsempészett idealizmus is. Ám találkozni általában nem, csak konkré
tan lehet. A találkozás mindig esemény, aktualitás; a Te mindig tartalom, 
karakter. Mindig Valaki. Az örök Te nem  elv — m ondjuk a „találkozás elve” 
—, nem  is a  sok Te összessége; maga is konkrét, karak ter, V alaki; a teremtő 
Te, ak iben  Én megszülethetek.

Buber „filozófiája” elválaszthatatlan a maga zsidó hitétől. Sőt, a kapcso
lat kölcsönös. Buber m űve nyomán az ószövetségi h it egy olyan vonása ra j
zolódik ki élesen, am ely egyébként — különösen a  keresztény gondolkodás
ban — könnyen háttérbe szorul. Ez a  vonás pedig a személyes, ha lehet így 
fogalmazni: a radikálisan személyes Isten képe. Ennek jelentősége a mo
dern valláselmélet egyik központi tételének hátterén válik világossá. A val
lások istenképének fejlődése — véli a vallásfilozófia — a konkrét, személyes 
istenektől az egyes karak tereket m agában feloldó szellemi istenség felé tart,
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Az isteni abszolutum nem  tű ri a konkrét — tehát szükségképpen relatív  és 
általában antropom orf — jegyeket; érthető, hogy lassan személytelenné, arc
talanná, elv-szerűvé válik. Ennek fényében különösen szembetűnő, hogy a 
bibliai istenkép éppen Ézsaiás könyvének második felében — amely szakaszt 
egyébként a vallástudom ány az ószövetségi h it legtisztább megnyilvánulásá
nak tekinti — válik a legmegejtőbb m ódon személyessé. M intha Izrael h ité
ben nagyszerűen megférne Isten abszolút volta azzal, hogy cselekszik, hogy 
meggondolja magát, hogy megszólít és megszólítható, hogy valaki, hogy Te. 
Aki a — könnyen személytelenné váló — népében is Jákobot szereti; akinek 
mintha legnagyobb gondja épp a „viszony” volna: „ . . . f é l tő n  szerető Isten 
vagyok” (2Móz 20,5). Kétségtelenül megfigyelhető valamiféle fejlődés Izrael 
hitében, de ez inkább tarta lm i gazdagodás. M intha a  találkozások — a  tö rté
net és a prófétai ige — nyom án Izrael egyre jobban megismerné Istenét, s 
eközben Jahve  alakja nemhogy veszít karakteréből; egyre személyesebbé vá
lik. Sőt, ha az ismeret mégis csődöt m ond — hisz Jahve valóban rejtőzködő 
Isten —, akkor épp ez az egy m arad: Ö az, aki megszólítható, segítségül hív
ható.

Kicsit filozofikusan azt m ondhatjuk tehát, hogy B uber perszonalizmusa — 
vagy inkább „interperszonalizmusa” személyek közötti kapcsolatokról szóló 
tanítása — ontológiai mélységű. Az egymás közti Én—Te kapcsolatokban az 
ősi viszony, a  teremtő Te és az Én viszonyának visszfényét fedezi fel. Ebből 
a mélységből hív újra vissza a mindennapokba, hogy fedezzük fel a talál
kozások, a Te csodáját, m ert abban létünk értelm e tárul fel.

A buberi valóságmodell az Újszövetség fényében sem veszti el erejét. Ke
resztény szemmel a Jézus-esemény az ószövetségi Én—Te dialógus betetőzése. 
Isten, aki szólt és cselekedett a történelemben, most megjelenik a tö rténe
lemben. A terem tő Te az Em berfiában közénk lép. A történeti kinyilatkoz
tatás — m ondja Brunner — valóban botrány és bolondság az immanens (ön
magából táplálkozó) em beri gondolkodás számára. A materializmus a  maga 
egészében elveti, az idealizmus a legjobb esetben is szimbolikusnak, eszmei
nek tekinti. Ha azonban a valóságot az Én—Te kapcsolat tükrében látjuk, 
akkor épp a Jézus-esemény lesz az ön- és valóságértelmezésünk kulcsa. Az 
igazságot h iába keresem a természetben vagy a szellememben. Az igazság 
keres engem; az igazságnak jönnie kell hozzám; az igazsággal szembesülnöm 
kell.5 Az igazság nem bölcsesség, nem ism eret; a konkrét, a valaki, az Em
berfia — az igazság a találkozás Vele. Csak Benne, a  szembesülésben értem  
meg magam, döbbenek rá, hogy egész létem  azt jelenti: ö  megszólított, hogy 
megszólított vagyok. Ezért egész életem, ahogy élek: felelet — tehát felelős 
vagyok.

A hiteles em beri élet a felelős élet. E m ondatban elválaszthatatlanul egy
befonódik teológia, antropológia és etika. Az, hogy az életem  válasz, felelet, 
m ár önm agában kifejezi: a „dolgok” nem  velem kezdődnek. Nem rám  vo
natkozik Isten  és a világ, hanem  minden ö reá . Rá, aki (mindig) kezdem é
nyez; aki kezdetben szólt — így lett m inden; aki engem is megszólított — 
ezért vagyok. És, ha így van, akkor m agam at, az em bert is csak benne, „vele 
szemben” érthetem , ism erhetem  meg. A puszta önismeret csak önigazoláshoz 
vezet. Az em bert önmagában vizsgálva, ú jra  és újra visszajutok az alapvető 
talányhoz; a talányhoz, am ely abból fakad, hogy az em ber csak a  terem tő 
Te-vei való viszonyában az, aki. Könnyen lehet, hogy itt rejlik a  m agyarázat 
az ember istenképűségének ősi problém ájára. Az „imago Dei” nem valamely
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megőrzött isteni képesség, tulajdonság, hanem  az em bernek az Istennel való 
szembesülésre, dialógusra, közösségre terem tett volta; az, hogy az ember 
megszólítható, személy, Te lehet Isten és az em bertársa számára. E tikusan 
élni m indenekelőtt azt jelenti, hogy az életemet tudatosan „viszonyban”, a 
Te-re való nyitottságban, a Te-vel való dialógusban élem. Ha a létem et csak 
magamra vonatkoztatom — és hát ezt tesszük m induntalan —, akkor meg
tagadom Istent, az em bertársam at és végső soron magam at, emberségemet. 
A jézusi kettős parancsolatban, de az egész Jézus-eseményben az Istenhez és 
az em bertárshoz fűző viszony legszorosabb kapcsolata táru l fel. A kettő nem  
mosódik össze — ez Istent ú jra  csak a szeretet személytelen ideájává degra
dálná. De nyilvánvalóvá válik, hogy a „megszólított é let”, a „felelet” tartalm a 
a m ásikért, a másik Te-ért megélt és hordozott felelősség: „Amikor m egtet
tétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek 
meg” (Mt 25,40). Amikor Isten a szavával partnerévé, páratlan értékű  te
remtménnyé, személlyé tesz, felnyitja a  szemem a m ásik Te, a fe lebarát pá
ratlan értékére. A felebarátéra, akinek végtelen jelentősége nem értékeiben, 
tehetségében, tulajdonságaiban — azaz „hasznában” — rejlik, még csak nem 
is abban, hogy társam  lehet valamely cél érdekében, hanem abban, hogy 
van, hogy „itt van”; cél önm agában; személy-létem m ásik pólusa.

A spekulatív vallások, az idealista filozófia, a miszticizmus az „uniót”, az 
istenivel való egyesülést keresi. A zsidó-keresztény lé t kulcsszava ezzel szem
ben a „communio”, közösség. A hívő em ber nemcsak keresi, k ívánja a kö
zösséget, hanem  vallja, hogy az ember csak közösségben, a másik Te-vel való 
találkozásban az, aki. Közösségben lenni nem az egyén létének egy mozza
nata, hanem  a hiteles em beri élet alaphelyzete. Az individuum páratlan  ér
ték, hiszen személy, de ha tiszteletéből „izmus” válik, ha önmagában tekint
jük, épp azt a forrást apasztjuk el, amely életre táplálja. Ám épp ilyen zsák
utca, h a  a közösséget idealizáljuk. A közösség, a  találkozás, az együtt-lét 
mindig konkrét, mindig aktuális. Ha a személyes fölé nő, ha elveszti köz
vetlenségét, ha  elvvé válik, akkor előbb-utóbb a személy életére tö r; élet
telen vázzá, embertelen ideológiává válik. Ez természetesen nem jelenti, nem 
jelentheti azt, hogy felelősségem csupán a személyes életem körére, saját vi
szonyaimnak szól. Ä terem tő Te összeköt azokkal is, akik kívül esnek életem, 
találkozásaim határain. Társammá teszi mindazokat, akiket közel és távol 
szavával életre, azaz közösségre hív.
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JÓZSA MÁRTON

Ha kedd, akkor „homszem”

Siófokon leányaim és unokáim  segítettek összecsomagolni a költözködésem 
előtt. Megkérdeztem őket, m ire emlékeznek, ha eszükbe ju t a celldömölki 
papiak és az ott oly sokszor megforduló lelkészek. Egyszerre mondták m ind: 
„ha kedd, akkor homszem . . . ” Mert a lelkészek hetenkénti homiletikai sze
mináriuma, igehirdetési előkészítője belevésődött az ő általános iskolai élet
form ájukba is. Érthető ez, mivel a dömölki lelkészi munkaközösségek az öt
venes évek legelején kezdődtek és nem  szűntek meg három  évtizeden át. 
Celldömölkön (ezután: Dömölk) jó talaj volt arra, hogy a lelkészek testvéri 
közössége létrejöjjön. A régi Magyarországon három helyen is éltek etn ikai
lag tiszta m agyar evangélikusok kb. húszezer fős csoportokban. Brassó mel
lett a Hétfaluban, Felvidéken Gömörben és Kemenesalján. Trianon u tán  csak 
Kemenesalja m aradt meg. Az is kedvező tényező, hogy a  kb. 15 gyülekezet 
közel van egymáshoz, és földrajzi, sőt akkor járási központja is Dömölk volt. 
Ezért, az akkori kerékpározó világban m inden lelkésznek sűrűn meg kellett 
fordulnia Dömölkön, hiszen ott voltak az üzletek, a hivatalok és a kórház is.

Így, egyszerűen adódott az a gondolat, hogy aki teheti, jöjjön be kedden
ként a papiakra homiletikai együttlétre és azután intézze ügyes-bajos dol
gait. A papiak életét is ehhez a rendhez kellett igazítani, különösen az ötve
nes évek elején, hiszen akkor csak ritkán  jártak  autóbuszok és egyik-másik 
lelkésztársunk busza nagyon korán érkezett.

A Vas megyei lelkészi munkaközösségek hivatalos alkalm ai a megye kü
lönböző helyein voltak megrendezve, de a hetenkénti homiletikai szeminá
riumok népe mindig Dömölkön találkozott. Olykor-olykor valamelyik, köny- 
nyen megközelíthető szomszédgyülekezetben jöttünk össze. A szép Kemenes
aljának engedve, máskor kirándulással kötöttük össze m unkánkat. Ilyenkor 
a családtagokkal kibővülve kerestük fel a Ság-hegy, Somló-hegy, M ihályfai- 
hegy, vagy a  Rába kínálta szép vidékeket.

Együttléteinket lelkészi m unkakörünk szüksége hozta létre. Egyek voltunk 
abban, hogy napjaink és heteink alakulhatnak így is, úgy is, de vasárnapon
ként prédikálni kell! Mivel a lelkiadományok különbözőek, hittük azt, hogy 
közösségben készülve, az ige m ondanivalóját is sokkal bővebben ara thatjuk  
le.

A részvétel egészen önkéntes volt. Emlékezem olyan szolgatársra, aki csak 
2—3 km -re lakott Dömölktől, de soha se vett részt, m ert magános m editá
cióin készült rendszeresen az igehirdetésekre. Voltak azonban olyan társaink, 
akik 10—15 km-ről, sőt jóval messzebbről is rendszeresen részt vettek együtt-
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léteinken. Gyorsan kialakult együttléteink létszáma is. Nagyon ritkán  meg
történt, hogy csak ketten-hárm an voltunk, de általában öt-hat főből állt kö
zösségünk. Nagy ünnepek előtt, vagy egyéb, az egyházmegyét, a közegyhá
zat vagy éppen hazánkat érintő fontos alkalmak keddi napjain, szinte fél 
egyházmegyénk lelkészeire, 10—-12 részvevőre szám íthattunk.

Homiletikai m unkánk igazi összmunka volt. Vezérfonalunk az egyház ál
tal kiadott textusgyűjtem ény volt, és mivel hetente összejöttünk, előkészü
leteink is csak az elő ttünk levő vasárnapra szóltak. Több tex tust csak a 
nagyünnepek tövében dolgoztunk fel. Kezdetben volt úgy, hogy egyik-mási
kunkat felkértük, hogy hozzon a hom iletikaira m ár otthon elkészített ige
hirdetést, később úgy lá ttuk  jobbnak, ha mindenki összegyűjti otthon a tex
tushoz vágó anyagát és azt adja közre. Ez volt a célravezetőbb megoldás, m i
vel különböző paplakokon nagyon különböző volt a homiletikai anyag m eny- 
nyisége és színvonala. Egyik-másik helyen legfennebb egyházunk kiadványai 
voltak meg, míg m ásutt m ár jelentős, főleg ném et szakirodalom is összegyűlt. 
Együttléteink szintjét növelte, hogy m indig akadt köztünk olyan, aki jól b írta 
a német nyelvet és a szívében is volt annyi felelősség, hogy hétről hétre le
fordítsa nekünk az egzegéziseket és kom m entárokat.

Ezután következett az alapige m ondanivalójának megkeresése. A homileti
kai közösség minden tag ja  kivette ebből a részét. Természetesen voltak, akik 
fürgébben és mások, kik nehézkesebben hordták össze az építőanyagot. De 
olyanok nem  voltak, akik csak prímások, mások sem, akik csak hallgatóság 
akartak lenni.

Most, am ikor évtizedek múlva összegezem három évtized közösségi homile
tikai m unkáját, m egindultan húzom alá az írásból: (János, 1,14) „Az ige 
testté le tt és közöttünk lakott!”, m ert ahol Jézust hirdetik, ott m indig ez tö r
ténik.

Csak Jézusért tö rténhete tt meg az, hogy ennyi em ber ilyen sok időn ke
resztül ragaszkodott ahhoz, hogy az igében lakozó Jézus üzenetét a hét egy 
napján társaival együtt megkeresse.

Csak Jézusért történhetett meg az, hogy üresen senki sem m ent haza. Volt, 
amikor az igehirdetés vázlata is kezdett kialakulni. Volt, amikor csak a pré
dikáció egyetlen mondata, a „scopusa”, tém ája állt össze egy rövid, de döntő 
m ondatban. Volt, am ikor a megbeszélés sodrása közelebb vitt bennünket 
egymáshoz, de úgy is volt, hogy ez a sodrás eltávolított minket egymástól. 
Volt, am ikor sajnálkozva fedeztük fel egymás „vesszőparipáját”, de legtöbb
ször mégis az történt, hogy am ikor az egyikünk kedve és ereje lehanyatlott, 
az ŰR a másikon keresztül ju tta tta  el az erőt és a kedvet a szolgálatra. A rég
óta szolgáló lelkészek tudják, hogy azokhoz a textusokhoz, melyek alapján 
sokszor prédikálunk, m ár autom atikusan csak a saját régi értelmezésünk tá r
sul. A homiletikai közösség egyik legnagyobb áldása, hogy míg az én gon
dolkodásom csak a megszokott, lemezszerű utakon jár, a másiknak új és friss 
látása kizökkent és a begyepesedett ösvény helyett egy új és látásokban gaz
dag úton indít el.

Csak Jézusnak tulajdoníthattuk azt a tényt, hogy homiletikai közösségünk 
az évtizedek folyamán sohasem bom lott fel. Pedig a hetenkénti együttlétein- 
ken jól megismertük egymást, és rá jö ttünk  arra, hogy rendkívül sok vérm ér
sékleti és gondolkodásbeli tekintetben különbözünk egymástól. Beletekint
hettünk egymás gyülekezeti és családi körülményeibe. De vállaltuk is egy
mást úgy, ahogy voltunk.
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Nagyon érdekelt bennünket az, hogy a gyakorlatban hogyan viszonylik az 
előkészítő anyaga a ténylegesen elm ondott igehirdetéshez? Abban az időben 
m ár a m agnót is igénybe lehetett venni, és olykor egym ást is m egkértük, vá
zolja a közösségünk előtt is, hogy mit prédikált. A teljes igéhirdetés helyett 
a  „három lutheránus pont” igazított el m inket, hiszen e  hármas vázlat a pré
dikáció hordozó oszlopa.

Homiletikai m unkánk szorosan kapcsolódott a gyülekezethez. Elsősorban, 
m ert egymást jobban megismerve, a gyülekezetek is ismertebbé váltak. Ne
hezebb gyülekezeti feladatok esetén szám íthattunk egymás objektív vélemé
nyére, tanácsára. Gyülekezeteink családtagjainkkal együtt tudták, hogy „ha 
kedd, akkor homszem. Dömölkön”. Tisztelték alkalm ainkat, mondván, hogy 
ott tanulnak a papjaik.

Munkaközösségünk csak a  kedd délelőttöt vette igénybe, de az ott kiala
kult f rá térn i tás kiterjedt a m indennapjainkra is. Szám íthattunk egym ásra 
akkor, am ikor a m otorkerékpárral, későbben T rabanttal rendelkezők megol
dottunk sok fuvart a környékünkön. E rre az időre esett Dömölk nagy m un
kája: a  paplaképítés. A legnehezebb m unkákból: a betonkészítésből (akkor 
még kézi m űvelet volt) vagy a zsaluzás m unkáiból sohase hiányzott a „ho
miletikai brigád”.

A homiletikai közösségben olykor láthatatlanul, de sokszor ténylegesen is 
részt vettek a  családtagjaink is. Voltak is együttléteink, melyeken a pap- 
nékra, a lelkészcsaládok gyermekeire is számítottunk. Ezeket az alkalm akat 
kirándulásokkal is összekötöttük, hogy szőkébb hazánkat, Kemenesalját job
ban megismerjük. Megilletődve jártuk  végig az u takat, melyeket Berzsenyi 
Dániel is végigjárt: Egyházas'hetye, Kemenessömjén, Nikla.

Csak közösségben lehete tt elviselni az ötvenes évek próbatételeit. Keme
nesaljának alig volt ipara, de annál veretesebb és m űvelt volt a földművelő 
népe. Az őket sújtó kegyetlen és esztelen intézkedések hogyne gyötörték vol
na papjaikat is. Mivel Kemenesalja népessége zömében evangélikus, a mi 
egyházunkon is múlott, hogy az ateista-kom m unista erőszak éveiben falvaink 
népe talál-e vigaszt és élő reménységet gyülekezeteinkben. Reménységem 
szerint homiletikai közösségünk még élő tagjai nevében is mondhatom, hogy 
azokban a vad évtizedekben Isten gondoskodó szeretete ápolta, óvta testvéri 
közösségünket, hogy Kemenesalja népének erősítésében jobban megálljuk he
lyünket. A rendkívüli idők rendkívüli áldása volt fraternitásunk.

Ilyen h á tté r  alapján se képzelje senki, hogy hom iletikai közösségünk egy 
m egriadt és „begyulladt” csoport volt. Egy napon táviratilag  rendelt be püs
pökünk. Le se ültetett, hanem  csak m ondja, hogy hom iletikai közösségünk 
ellen súlyos panasza van. — Milyen panasz, — kérdezem. — Az, hogy ti ott 
politizáltok! — mondja indulatosan. Ez igaz, püspök úr, válaszolom én, de 
mi jól politizálunk! — Ezzel a püspök a  saját, m ár sablonná vált követelm é
nyének foglyává vált és hosszan elmagyarázva, hogy m it jelent jól politi
zálni, elbocsátott békességgel. Legközelebbi kedden ez az eset volt a sláger 
köztünk.

Bizony, a keddieknek fegyelmezni kellett m agunkat, hogy a homiletikai 
m unka el ne sikkadjon, am ikor az 1956 küzdelmeit, az 1968-as csehszlovák 
botrányt vagy Izrael egyhetes háborúját kellett megbeszélnünk.

Nem szabad elfelejtenem a homiletikai közösségnek azt az áldását sem, 
ahogyan segítségére voltunk egymásnak abban, hogy gyülekezeteink külső 
rendjében is keressük a  jó ízlésnek, a szépnek és jónak megvalósítását. Meg
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beszéltük az o ltár és szószékterítők készítését, o ltártér kialakítását, bibliai 
szimbólumok alkalmazását, egy tem plomkapu üzenetét, harangláb építését 
stb. A gyülekezet ízlésének formálása kényes feladat, és sokszor ütközik a 
giccsbe gyökerezett közízléssel, de a testvéri beszélgetésekben m egtaláltuk a 
botránkozásokat elkerülő megoldásokat.

Az imént leírtam , hogy a dömölki körülmények nagyon kedveztek abban, 
hogy létrejöjjön a homiletikai közösség, a fratem itás. Azóta, hogy hazánk 
más vidékén éltem, örömmel tapasztaltam , hogy a homiletikai közösség más
felé is létezik. A szokásos Lelkészi Munkaközösség m unkákon kívül, máshol 
is él a fraternitás, ha a  nagy távolságok m iatt nem is tudnak hetente talál
kozni. Azért a Diakoniában most leírtak  ne legyenek egy öreg pap nosztal
giái egy régen létezett közösség után, m ert meg vagyok győződve afelől, hogy 
a homiletikai közösség a feltám adott ÜR ügye! Ő él és éltetni akarja az övéit, 
testvéreit a szolgálatban. E szolgatársak életform áját pedig réges-régen írásba 
is form álta a 133. zsoltár:

Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, 
ha  a  testvérek egyetértésben é ln ek !
Olyan ez, m int m ikor a drága olaj 
a fejről lecsordul a szakállra,
Áron szakállára, mely leér 
köntöse gallérjára.
Olyan, m int a Hermón harm atja, 
amely leszáll a Sión hegyére.
Csak oda küld az ŰR áldást 
és életet m indenkor.

Milyen ez az egyetértésben való közösség? M indenképpen túlcsorduló áldást 
hordoz. Ahogy az olaj, mely lefolyik és a  harm at, mely m indent elfed (Zsolt 
133). Mi Jézushoz tartozunk és azért papi együttléteink is kell hogy tükröz
zék az ö  szépségét!

D. Bonhoeffer: Sanctorum Communio

A sanctorum  communio által hordozott egyes hivatali cselekményeknek kü 
lönböző a hatása a mindenkori gyülekezetek szociális struk túrájára. Világo
san meg kell különböztetni az igehirdetés, a keresztelés és az úrvacsora gyü
lekezetét. Jóllehet mindegyik elsősorban az Ige alá van rendelve — az alá az 
Ige alá, ami a  gyülekezetből jön és m agában hordja gyülekezetre irányult
ságát —, am ely Igét ha megértenek, csak a gyülekezetben értik  meg, mivel 
a gyülekezeten kívül egyáltalán nincs szava Istennek.



VARSÁNYI GYULA

A hiányérzet megfogalmazásától 
a segítő közösségig

Egy lakótelepi egyesület szerepváltozása

A kezdetek  — tényszerűen
1933. június 2-án botrány tört ki a főváros akkor még legnagyohbnak szá
mító panel-lakótelepén, Újpalotán. Néhány tucat helybeli lakos jám bor kí
sérletét — lakóhelyi egyesület alapítását — az állam párt kerületi vezetőinek 
az utasítására megakadályozták. A szervezők által m eghirdetett alakuló köz
gyűlés helyszínére a kerületi közigazgatás népfrontaktivistákat mozgósított, 
akik fölháborodottan utasították vissza az egyesületalapítók elképzeléseit. 
A légkör annyira fölforrósodott, hogy a népfrontosok körében m ár-m ár lincs- 
hangulat kezdett kialakulni. Csak a helyi hatalom  néhány képviselőjének 
jelenléte és — főként — az egyesületszervezők higgadtsága akadályozta meg, 
hogy akár pofonok is elcsattanjanak. A szervezők átm enetileg lemondtak a 
lakóhelypártoló egyesület megakalakításáról.

Az eseménnyel ham arosan több újság, folyóirat foglalkozott. A későbbiek
ben tévéfilm is készült róla Egységben az erő címmel. A kudarcba fullasztott 
egyesületalakítást annak m odellpéldájaként emlegették, hogy a rendszer kép

telen azonosulni vagy legalább együtt élni a jó szándékú, öntevékeny társa
dalmi kezdeményezésekkel.

Egy év elteltével, am ikor — nem kis m értékben az országos nyilvánosság 
nyomása a la tt — az újpalotai egyesületet mégis bejegyezték, az alapítók szű
kítették program jukat. Az eredetileg szociális, környezetvédelmi célkitűzése
ket, melyek közé helyi újság kiadása is tartozott, törölték. Független szerve
zetük kulturális egyesületként, voltaképpen értelmiségi klubként jö tt létre.

Az elkövetkező évek egyesületi gyakorlata, nagyjából a rendszerváltás po
litikai betetőzését jelentő választásokig, azt bizonyította, hogy az alapítók 
többsége valójában ilyen laza, klubszerű nyilvános fórum ra vágyott, amely
nek program ja alternatívát nyú jt a hivatalos fórumokéval szemben. Az Új
palotaiak Baráti Köre estjein az akkori közéletnek számos jeles képviselője 
vendégeskedett: ellenzékinek számító értelmiségiek; reform er közgazdászok, 
társadalom kutatók, népszerű politikusok. A választásokat megelőző hónapok
ban az egyesület előadássorozatot rendezett az új választási és önkormány
zati rendszerről. Hatéves késéssel m egalapította helyi újságját (Toronyhír 
címmel), amely azóta is havonta beszámol a lakóhelyi eseményekről, vélemé
nyekről, és abban az időben segítette a választások lebonyolítását. Az egye
sület és az újság pártsemlegességet vállalt, s ehhez ta rto tta  m agát — nem 
biztos, hogy mindenki örömére.
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Belső folyam atok
Bennünk, alapítókban s az első időszakban hozzánk csatlakozókban azóta is 
többször fölm erült a  kérdés: vajon mi hozott össze minket? S mi ta rt máig 
össze? Igaz, az ellenünk irányuló politikai attak kezdetben komoly összetartó 
erőt kovácsolt közöttünk. Ám „üldözöttből” csakham ar „m egtűrtté”, majd 
„tám ogatottá” váltunk. A szélesebb közfigyelem is lanyhult csoportunk iránt. 
Nem vitás, hogy egészséges folyamat eredményének kell tartanunk, hogy az 
ÜBK m ára helyi érvényű kisközösséggé vált. De ettől még akár meg is szűn
hetett volna — hasonlóan sok más, az idő tá jt gomba mód szaporodó civil- 
kezdeményezéshez. De hogy mégis á t tu d ta  vészelni a nagy társadalm i vál
tozások viharait — mégha nem is m egrázkódtatások nélkül —, az m inden
képpen érdekes és figyelemreméltó.

Jóllehet, a  nyolcvanas évek hazai „korszelleme” nagym értékben hatott 
ránk is. Em ellett sokféle egyéni szándék, vágy is m unkált az egyesületi kez
deményezéshez csatlakozókban. Én mégis úgy vélem, kellett lenni bennünk 
valami közösnek, ami cselekvésünket a leginkább hajtotta. Szerintem ez a 
késő K ádár-korban m indinkább elhatalmasodó hiányérzet lehetett.

Ez az érzés abból keletkezett, hogy az államszocialista társadalom  egészét 
áthatotta a hiány. Amely nemcsak term elő berendezésekre vagy fogyasztási 
javakra vonatkozott, hanem kulturális értékekre, eszmékre, társadalm i intéz
ményekre, közösségekre is. Az a helyzet például, hogy a társadalom nem ta
golódhatott, vagy nem  vallhatta meg tagolódását, szintén egyfajta hiány for
rásává vált.

Az államszocializmus mindenre kereteket, sém ákat szabott. M indenről gon
doskodni próbált. Szinte kizárta, hogy az egyénnek hiányérzete lehessen. 
S ha mégis volt, azt jó esetben átm eneti fejlődési zavarral, rossz esetben 
egyéni devianciával magyarázták. A rendszer szinte összeomlásáig azt az il
lúziót igyekezett kelteni magáról, hogy m indenütt képes lesz megszüntetni a 
hiányt. Holott lényege szerint hiánytársadalomként működött, amelyben a 
hiány törvényszerűen öltött mind nagyobb méreteket.

Érdekes, hogy ennek a hiánytársadalom nak éppen az adott dinamizmust, 
hogy nélkülözhetetlenné tette a hiány keletkezésének okaival, m ibenlétével, 
megszüntetésének lehetőségeivel való foglalkozást. Erről szól az elmúlt évti
zedekben keletkezett irodalom, szociográfia, társadalom tudom ány. Erre irá 
nyultak a politikai és társadalm i reformeszmék és megvalósításuk (kudarcot 
vallott) kísérletei.

A legtöbb ember napról napra érzékelte a hiányt, de nem tudatosult benne 
annak totális volta. A hiányérzet sokszor nem is határozott tárgyra irányult, 
hanem általános életérzésként jelentkezett.

Ami az újpalotai egyesületet, m int a  hiányérzet intézményesülését illeti, 
vele és a hasonló szerveződésekkel kapcsolatban az államszocializmus apolo- 
gétái a rra  gondolhattak, hogy legfeljebb hiánypótlóak lehetnek mindaddig, 
amíg az általuk képviselt szisztéma képes nem lesz mindent megoldani, m a
gába olvasztani. Mi természetesen másképpen gondolkodtunk, ha nem is egy
formán. A rendszeren kívülre taszított ellenzékiekkel rokonszenvezők közül 
többen azt hitték, hogy a rendszer megszűnte u tán  hamarosan fölszámolható 
lesz a hiány is az élet minden területén. Már tudjuk, hogy tévedtek. Még a 
hagyom ányokkal rendelkező, gazdag polgári demokráciákban is ú jra  és ú jra  
fellép a hiány, de ott viszonylag ham ar kiterm elődnek azok a mechanizmu
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sok, amelyekkel képesek vagy a hiányokok m egszüntetésére vagy a hiányér
zet enyhítésére. Nálunk, az államszocializmus elm últával megszűnt a hiány 
tervszerű újraterm elése, s m ost m ár legalább nem átfogó méretű hiánnyal 
kell szembenézni. A megoldó mechanizmusok azonban még hátra vannak.

A hiányérzetüket tudatosító újpalotai egyesületalapítók között az „ellen
zékiek” m ellett voltak „reform isták” is. Egy legalább, s az én voltam. Ügy 
láttam : kettős struk tú rában  élünk. A „hivatalos” államszocialista keretek 
között m indinkább bővül a  kezdetben „m egtűrt” társadalm i autonómia moz
gástere. (Hovatovább m ásként nem tartha tók  fenn a „hivatalos” keretek.) 
Mígnem egy hosszú történelm i folyam at végén egyszer csak eljön a pillanat, 
am ikor a régi keretek eltűnnek, felolvadnak. Kialakul egy dinamikus, ön
szervező társadalom, am ely belső szerves fejlődése révén képes szoeialisz- 
tikus értékek m egvalósítására. Vagyis én úgy véltem — egyszerűbben szólva 
—, hogy ha közösségi társadalm at akarunk, akkor valóságos közösségekre, 
azokhoz pedig autonóm egyénekre van szükség. Egyebek között ezért kell la
kóhelyi egyesületeket csinálni.

Hogy m ennyire naiv és ködös elképzelés volt ez, azt m a aligha kell bizony
gatni. Tudjuk jól, hogy az államszocializmusból a mai, fe jle tt polgári társa
dalomba sem vezet közvetlen út, nem hogy valamiféle távoli „még jobb” szo
ciális állapotba. A m agam fajta ábrándkergetők számára a  rendszerváltás leg
alább a gondolkodás szekularizálódását meghozta. Azt a döbbenetét, hogy a 
történelem nem egy kész program  megvalósítója.

Közös hiányérzetünkre visszatérve, abból tehát vagy az következett, hogy 
az akkori rendszer bukásáig át kell vészelnünk az időt (s közben fel kell ké
szülnünk a „szabadságra”), vagy á t kell alakítanunk a rendszert, magunknak 
kell „szabaddá” tennünk. A m agatartásbeli különbség akkor nüansznyinak 
tűnt, s nem akadályozott bennünket, hogy széles egyetértésre jussunk az 
egyesületi programok szervezésében. E program ok alapvető célja, azt hiszem, 
az volt, hogy a nagytársadalom  átalakulási folyam atainak helyi reflexióiként 
működjenek. Ennek az egyesületi életnek a betetőzését jelentették az önkor
mányzati választások, amelyekben az egyesület saját jelöltjeivel vett részt. 
Egy képviselőjét be is ju tta tta  a kerületi önkormányzati testületbe.

A z utak elválnak
A tetőpont egyszersmind az addigi egyesületi működés hanyatlásának kez
dete is. A kialakuló politikai pártok mögött feltáruló ideológiák mind élesebb 
szembefordulásával előtűntek az egyesületi tagok felfogásában, m agatartásá
ban megmutatkozó különbségek. A korábbi harmónia kezdett szertefoszlani. 
Már nem egyformán éltük meg a jelent, s eltérően gondolkodtunk arról, mit 
és hogyan kell ezután csinálni. Illúziónak bizonyult (megint elsősorban a m a
gam számára), hogy a közöttünk levő különbségek, valam ifajta közös helyi 
társadalm i program  kialakítása során, összebékíthetők.

A hangadó csapat m indinkább kezdett szétválni egy „ideologikusabb” és 
egy „pragm atikusabb” szárnyra. A folyam at kisebb-nagyobb vitákban, sze
mélyes összeütközésekben nyilvánult meg. Nézetkülönbség tárgya le tt pél
dául, hogy lehet-e az olasz tésztakészítés fortélyairól egyesületi összejövetelt 
tartan i március idusán, nagy nemzeti ünnepünkön. A nemzeti érzéshez és a 
nemzeti szimbólumokhoz való viszonyunkat illetően m arkánsan eltérő állás
pontok kezdtek körvonalazódni.

Egy másik példát említve, v itára  adott okot az is, hogy az egyesület által
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kiadott újság milyen m értékig m űködhet üzleti alapokon. Fölmerült, hogy a 
szakmai és a közösségi szempontok is szembekerülhetnek egymással, s kü 
lönböző vélemények hangzottak el arról, mire helyezendő a  hangsúly. A vi
ták és a búvópatakként föltörő feszültségek hatására az „ideologikusabb” 
szempontok képviselői fokozatosan háttérbe húzódtak, volt, aki kilépett. Az 
egyesület irányítása lassan a „pragm atikusabb” szárny kezébe került.

Rádöbbentünk, hogy az egyesületi programok célja nem lehet többé a 
nagy társadalm i folyamatok reflexiója, m ert ez a  közösség felbomlását ered
ményezheti. Így kerültek előtérbe az olyan hasznos időtöltések, m int a közös 
kirándulás vagy a  kondicionáló testedzés. L étrejö tt egy tám ogatási alapít
vány, amelytől közvetlen segítséget kaphatnak megszorult egyesületi tagok 
pénzsegély vagy -kölcsön form ájában. Az egyesületi újság (havilap) kiadá
sára külön alapítványt hoztunk létre, s ezzel az újság pénzügyeit elkülönítet
tük az egyesület gazdálkodásától. A lap készítésében tíz-tizenöt fős társa
dalmi szerkesztőség vesz részt, néhány hivatásos újságíró vezetésével.

Az egyesületi kapcsolatok személyesebbé, bensőségesebbé váltak. A mások 
számára is hasznos egyéni elképzelések megvalósítása, illetve az egyéni prob
lémák megoldása kerü lt előtérbe. Kiderült, hogy m egtalálhatják helyüket, 
sőt k itün te te tt szerepet vállalhatnak körünkben korábban válságot, kudarcot 
átélt emberek is. Előfordul, hogy a  közös tevékenység hozzájárul az egyéni 
foglalkozásváltás sikeréhez. Bizonyos egyesületi feladatok elvégzése — külö
nösen az újságkészítésben való részvétel — némi kiegészítő jövedelemhez ju t
ta t néhány egyesületi tagot.

Ha az egyesülethez kötődők társadalm i k arak teré t próbálom érzékeltetni, 
azt mondhatom, a városi alsó-középrétegekhez tartoznak, tartozunk. Azok
hoz, akiket az új történelm i lehetőségek valószínűleg nem fognak átsorolni a 
tőketulajdonosi osztályba, de akik nem akarnak s minden bizonnyal nem is 
fognak az átalakulás kárvallottjaivá válni sem. Rendelkezünk elég társa
dalmi „tőkével” : iskolázottsággal, kultúrával, tapasztalattal, kapcsolatokkal 
ahhoz, hogy az új kihívásokra válaszolni tudjunk, s talán közeledjünk egy 
autonóm polgári lét eszményéhez.

Az egyesületi életben leszámoltunk a korábbi filantróp elképzelésekkel 
csakúgy, m int azokkal a településpolitikai ábrándokkal, amelyek — olykor 
egy-egy pillanatra — meghatározó helyi közéleti befolyással kecsegtettek 
m inket. Egyesületünket elsősorban saját sorsunk jobbra fordítására, hétköz
napjaink m eghittebbé tételére, környezetünk befolyásolására használjuk. 
Olyan helyi intézménnyé tettük, amelyet eredetileg hiányérzetünk megfogal
m azására hoztunk létre, de amely m ára segítő közösségünkké vált.



KOVÁCS GÉZA

Túróczy Zoltán (1893—1971)

i i .

A püspök

A Tiszai Evangélikus Egyházkerület 1939-ben nagy egyhangúsággal püspö
kévé választotta. Ez az egyhangúság lelkiism ereti kérdéssé lett számára: 
„nem színtelenedett-e keresztyénsége a világ szája íze szerint, nem vesztette-e 
el a Krisztusról való bizonyságtétele savát borsát?” A világ Isten gyermekeit 
a Megváltó példájára töviskoronával szokta jutalmazni, őt pedig most püs
pöki székbe ülteti? Ő nem vágyott a püspöki székre, sem a saját dicsőségét 
nem kereste. A hívás és megválasztás elfogadása annak megnyilvánulása, 
hogy tisztében egyházunk m éltóságát és a püspöki állás tekintélyét méltó 
módon szeretné képviselni.

Program ja nincs. Program ja hitvallás és bizonyságtétel. Isten tudja, mi a 
feladat, hogy mikor, m it és hogyan kell cselekedni. Egy program ja lehet csak, 
a program talanság és az egyház Ura iránti engedelmesség.

M int püspök, nemcsak kormányzó hatóság a  Biblia szerint, hanem lelki- 
pásztor és egyben vezető. Az egyházi törvények szerint együtt szolgáló m un
katárs, de egyben vezető is. M int első vonalba állított: lelkész volt, lelkész 
ak a rt m aradni. Amire az Ágostai Hitvallás és az egyházi törvények szerint a 
püspöknek hatalm a van, azzal élni akar, de nincs hatalm a arra, hogy az 
evangéliom ellenére rendeljen el valamit. A püspöki méltóság e kettős arcu
la tá t m egtartja, és amint az egyházi tekintély megköveteli, tiszteletet paran
csoló módon. Azonban „nem kell félni attól, ha a püspöki lakás küszöbét ala
csonyra teszi, hogy m inden szegény em ber átléphesse, sem pedig attól, ha 
vállal kevésbé reprezentábilis szolgálatot.”

Célja, hogy az egyház igazán egyház legyen. Az egyház nem az azonos tí
pusú emberek közössége. Az egyház Krisztus teste. Nem emberek alapíto t
ták, és ta rtják  fenn, hanem Isten Szentlelke. Feje Jézus Krisztus. Ö uralko
dik és kormányozza. Az anyaszentegyház látható, ha a kereszt botránya a la tt 
elrejtve éli is életét.

Hitben élni csak a m egigazított bűnösök gyülekezetében, az egyházban le
het. Krisztus testének többi tagjaival együtt tartozunk a  Krisztus főhöz.

Vallja, hogy az egyháznak határozott hitvallásos alapon kell felépülnie. 
A hitvallások kötelező norm ák. Aki az evangélikus egyházhoz tartozik, a rra  
kötelező. Súlyt helyez az ige tisztán és igazán hirdetésére a hitvallásunk sze
rin t. Emlékeztet arra, hogy az egyház tanítói, igehirdetői szolgálata m ellett 
elfeledkezett a szentségekről. Nem elég prédikációt hallgatni és vallásosnak 
lenni. Ott szeretné látni a híveket térdre borulva a kegyelem oltára előtt, az
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úrvacsorái közösségben. Az őskereszténység és a reformáció egyháza, isten
tisztelete úrvacsorái istentisztelet, a gyülekezete úrvacsorázó gyülekezet volt.

Az egyház leglényegesebb életform ájának az egyház lelki arcát látja. Az 
egyház Isten küldötte a világban, népének egybegyűjtésére. Isten tékozló 
gyermekei azonban nem a tudatlanság sötétségében tévelyegnek, ahonnan 
egyszerű felvilágosítással lehet őket visszavezetni Istenhez. A sötétség isten
ellenes hatalm ában sínylődnek. Felszabadításukra harcot kell hirdetni. Az 
egyház lelki arca mindig harcoló egyházat m utat. A missziói szolgálatnak az 
egyház szeretetszolgájává kell lenni. A szórványkérdésről, szeretetszolgálat
ról, egyesületi m unkáról pedig összefoglalóan ezt vallja: „Minél nehezebbek 
az idők, ennek a m unkának annál inkább családi közösségben kell folynia.”

Az egyház lelki élete jogi keretek között folyik. Hangsúlyozza ennek fon
tosságát. A közigazgatás a püspök jogkörébe tartozik. A püspök azonban nem 
aktákat, hanem  ügyeket intéz. Az ak ták  mögött emberek vannak. Minden 
aktának lelke van! Az egyház jogi életének fontos kérdése az önkormányzat. 
Drága történelm i örökség, melyet m indenkivel szemben meg kell védeni. El
ismeréssel nyilatkozik az 1934—37-es zsinat m unkájáról az egyházkerületek 
harm onikus együttm űködésének kiépítésében. Vallomását önmagáról így 
fo lytatja a dunántúli püspök beiktatásakor 1948. december 16-án: „Néha egy 
emberben találkozik a  pap és a próféta . . .  Egymásnak feszül benne pap és a 
próféta. Nem vagyok próféta! Egymásnak feszül bennem a pap és az Isten 
embere. Sokat vívódó, meg nem értett, nyárspolgári következetlenséggel vá
dolt, a fórum  zajában is magányos em ber . . .  Vágyam az volt, hogy pap le
gyek, törekvésem, hogy Isten embere. M int pap Isten embere, és m int Isten 
em bere pap, a szolgálat vágya él bennem . . .  Boldog vagyok, ha Isten elfo
gad egy olyan névtelen emberének, akinek csak a  szolgálata m aradt fenn, ő 
maga azonban az elfelejtés tengerébe süllyedt el. K itüntetésnek tartom , ha 
lehetek Isten embere az egyházban Jigdalja templom melletti káplánszobá
jában (Jer 35,4), aki Isten em bere volt.”

Minden ilyen alkalommal felveti az alkalmasság kérdését. Isten em bere 
tudja, hogy a feladat, ami elő tt áll, ereje felett való, de azt is tudja, hogy al
kalm atos volta Istentől van. „Nálam minden lehetetlen, Istennél minden le
hetséges. Én semmi vagyok, és Isten, akinek kezében eszköz vagyok, minden. 
Felhasznál, amíg akar. A rra használ fel, am ire akar. Félreállít a sarokba, 
vagy eldob, am ikor nincs szüksége többé rám. Ha csinál valam it általam, 
nincs vele m it dicsekednem, ha félreállít, nincs m iért számon kém em  . . .  Só- 
várgom nem  a holttest gondolat nélküli engedelmességére, hanem az élő an
gyalok önkéntes, boldog, Isten akaratá t igenlő engedelmességére, hogy le
gyen meg az ő akarata az én életemben a földön, a dunántúli egyházkerület 
életében is, m int a mennyben.”

Isten embere független ember. Szabad m inden mástól, még a közvélemény
től is. Istentől függ csak! Ezért nincs saját programja. Istennek van prog
ram ja. „Tudja, hogy Istent világkormányzó m unkájában bölcs elmével, érző 
szívvel, a könyörület leikével k ialakított s üdvösséget szolgáló világterve ve
zérli. Isten emberének tehát csak egy program ja lehet.” Visszatekintve az az
óta eltelt időre, ki m eri tagadni, hogy Isten embere és próféta volt? Egyetlen 
nagy történelm i tetté t emlegették nevével, az állammal kö tö tt egyezményt, 
m elyet a vele szembe állók is elismertek. Mi történt a  háttérben, erről soha 
nem  beszélt. Noha meg vagyok győződve arról, hogy az egyházi szolgálat 
szempontjából tételesen megfogalmazott, egyházi vezetőkkel egyeztetett ja 
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vaslat az 6 munkája, Túróczy Zoltán szerint a hitelesség pecsétjét egyházunk 
zsinata ütötte rá. Amit errő l személyesen elmondott, Róm 13-ra való hivat
kozás volt. Az adott helyzetben Isten parancsa számára. Övé felelőssége tel
jes tudatában az engedelmesség. Helyesen mérte fel, ami az adott helyzetben 
a jövőben az egyházra nézve is várható  volt, hogy az egyházi szolgálatot kell 
biztosítani. A sok kis dunántúli gyülekezetben csak ott lesz a szolgáló lel
késznek kenyere, ahol „élő h itű  és pásztorolt” a  gyülekezet: „én kenyeret 
nem adhatok!”

Egyházunk legmagasabb fórum ának hitelesítő pecsétje a békesség politi
kájának hitelesítő pecsétje. „Űzzük el ebből a kérdésből a bizalmatlanság po
litikáját. A bizalmatlanság légkörében hiába van a megegyezés. Az állam a 
bizalmatlanság légkörében a legtisztább igehirdetésben is duplafenekű mon
datokat keres. Politikai virágnyelvnek érzi a világos bibliai igazságok kifeje
zését is, s a legegyszerűbb templomon kívüli m unkában is reakciós szervez
kedésre gyanakszik. A bizalmatlanság légkörében viszont az egyház is felül 
m inden rém hírnek.” A megegyezés a kölcsönös bizalom próbaköve lesz. Ne 
felejtsük el, hogy 1948 decemberében vagyunk. B ár az iskolák államosítása, 
Ordass püspök koncepciós pere igen felkavarta a  kedélyeket és előre vetette 
árnyékát későbbi sötét egyházpolitikának, mégis az egyezmény megkötésére 
megvolt a lehetőség viszonylag enyhültebb légkörben, tehát ezt m eg kellett 
tenni. Ezt a lehetőségét Isten akaratának  ismerte fel. Ilyen értelem ben szá
m ára az Ura iránti engedelmességnek tekintette. Beleillik az ő egész élete és 
szolgálata arculatába, tehát nem  kompromisszum, nem  megalkuvás.

Bizalmi légkört az egyházban is! „Higgyük el egymásról, hogy nem néma 
ebek, gyáva bábok, vagy aljas karrier vadászok vannak az egyik oldalon, a 
másik oldalon f elelőtlen száj hősök, politikai kalandorok, hanem  m indkét ol
dalon az egyház javát és az emberek üdvösségét kereső emberek. Nem kérek 
a magam számára semmi mást, m int ezt a bizalmat. Nem csinálok álláspon
tomból törvényt, csak azt szeretném, ha elhinnék . . . ,  hogy bennem is Isten
nek lelke van.”

Az őrálló

Széles látókörű, élesszemű és ítélőképességű megfigyelő. Figyelme kiterjed 
m inden olyan tényre, eseményre, ami m eghatározója a kornak. A lélek sze
mével figyel, bölcsességével értékel, és ítél. Nézőpontja: milyen hatással van 
az időfeletti egyházra az idővel való azonosulása, itt és most? Eszerint infor
mál és fogalmazza meg az egyház és benne az evangélikus keresztény maga
tartásá t és kötelességét. Előre m utat, és felkészít. Gyülekezeti szolgálata ide
jére (1915—39) hazánkra és benne egyházunkra rányom ta bélyegét a trianoni 
békeszerződés. Statisztikailag feldolgozza az ország feldarabolását területileg 
és népesség szempontjából, benne egyházunk nagy vérveszteségét.

N em ze ti lé tü n k
Isten keze nyúl bele m inden nemzeti katasztrófa u tán  és kínálja a megláto
gatott népnek a Biblia feltám asztó erejét. Csak annak a nemzetnek van fel
tám adása, amelynek van reménysége, és nem m ondott le az életről. Van azon
ban reménység, m elynek valós alap ja van, és van, amely csak önámítás.
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Egyedül a h it nyú jt alapot valós reménységre és b írja legtovább a szenvedés 
próbáját.

Olyan em berekre van szükség, akik tudnak lemondani panasz nélkül a  
m aguk jelenéről a nemzet jövendője érdekében. Szükség van önfeláldozó em
berekre, akik a nagy nemzeti katasztrófa tüzénél nem  a m aguk pecsenyéjét 
sütögetik, hanem életük kockáztatásával is a tüzet akarják  eloltani. Ilyen 
em bereket a töviskoronás Király tud nevelni. Neveltjei bibliás emberek, 
akiknek az élete sem drága, hogy elvégezzék azt a szolgálatot, melyre fel
te tték  életüket — hirdeti.

Egyházunk keresztje
Egyházunkat ebben az időben súlyos keresztek nyomják. Trianon egyetlen 
egyháznak sem okozott annyi veszteséget, m int evangélikus egyházunknak. 
Elvesztettük hittestvéreink kétharm adát, nagy m últú intézm ényeinket, isko
láinkat. Statisztikailag alig m aradt félmillió evangélikus, kifosztva. A veszte
ség meggyengítette ellenálló erejét, szórványegyház lett evangélikus egyhá
zunk. A szórványokon keresztül láthatatlanul vérzik. A szórványhívő nem 
élhet közösségi életet. Nem lá tja  értelmét, hogy evangélikus m aradjon. Sú
lyos kereszt a szegénység. Egyházunknak nincsenek hatalm as birtokai, val
lásalapja, kegyurai. Isten kegyelméből, a maga emberségével kell előterem 
teni azt, amiből megél. Híveinknek súlyos terhet kell viselniük. Veszteséget 
m utat évről évre a házassági statisztikája. A megnövekedett vegyesházassá
gok nagy m értékben megnövelték a közömbösséget. Tanuló ifjúsága jelentős 
része nem tanulhatott egyházi iskolában. Közlekedési nehézségek m iatt ne
hézzé vált a  szórványhívek látogatása és gondozása.

A mentőszolgálat feladata összegyűjteni az evangélikusokat egy hatalmas 
táborba. Ez az egység adhat öntudatot. Számbaveszi azt a szépen nekilendült 
m unkát, amely megindult: gyülekezetek támogatása, missziói gyülekezetek 
szervezése, templomok építése; továbbá azokat a szervezeteket, amelyek ezt 
a szolgálatot tám ogatják és végzik (Gusztáv Adolf Gyámintézet); különösen 
felhívja a figyelmet az egyházi sajtó szolgálatára, mely kiadványaival elér
heti a magányos szórványhívőt is.

Ez a m unka azonban lelki munka. Aki az egyházat m enteni akarja , annak 
lelki m unkát kell végeznie. „Bibliás em berekre van szükség. A reform átoro
k a t a Biblia tette reform átorokká, és az egyházat szolgáló egyházzá. A bibliás 
embernek van öntudata. Maga mögött érzi a m últ hithőseinek fényes seregét. 
A bibliás ember a szórványban is tud egyházi életet élni. Templommá teszi 
otthonát. Egyházunkat semmi külső segítség nem ú jítha tja  meg, ha kifogy
nak  a bibliás emberek. Míg bibliás emberek lesznek, Isten nem  engedi az 
evangélikus egyházat elpusztulni.”

Családmentő szolgálat
Szívügye az evangélikus család mentése a fenyegető veszélyekkel szemben. 
Nagy port vert fel a harmincas években az egykézés. K ísértett a mammon, 
a birtok öröklés ú tján  való elaprózódása, a meggazdagodás szenvedélye, az 
elszegényedéstől való félelem. Gond lett a gyermek. Fellazult a házastársi 
közösség. Ez a  lelki torzulás a rra  vezethető vissza, hogy az em ber letaszította 
a családi élet asztaláról a Bibliát. Márpedig az evangélikus családi élet isten
szolgálat, Isten tisztelete. A legsúlyosabb történelm i időszakokat egyházunk 
az otthonokban, a házi istentiszteleteken vészelte át. Kinek legyen a családi
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életében házi istentisztelet — kérdezi —, ha nem a reformáció népében? El
utasít minden kifogást: m it szól hozzá a világ? Mit törődsz vele, am ikor 
nemzeted, egyházad, családod életbe vágó értékeiről van szó! Nem értek 
hozzá. A Biblia megértéséhez nem tudom ány, szakism eret kell, hanem  első
sorban lelkűiét. Nem érek rá! M indenre ráér az ember, amire akar! Nincs 
ember, akinek ne lennének elfecsérelt percei! A család nem akar résztvenni. 
Ne mondd senkiről családodban, hogy nem  akar résztvenni. Szólíts meg m in
denkit. Mondja meg ő maga, hogy nem  akar résztvenni. Ha nem akar leülni 
veled, hogy áhítatot tartsatok, tartsd  meg magad. Ügy viseld családodban a 
bibliás em ber típusát, hogy legyen kívánatos a ház népe előtt!

őrhelyen  (1940—45)
Hazánk határain túl vészt jósló sötét felhők gyülekeztek. Nyugatra a német 
nemzeti szocializmus, keletre az orosz kommunizmus. Mindkettő világhata
lomra tör. M indkettő tömegmozgalom, erőszakuralom és ellensége az egy
háznak. A propaganda hatásos eszközeivel, az erőszakuralom fegyvereivel 
igyekszik hódítani, tömegeket megnyerni. Átlépi a népek, nemzetek határait. 
E kettő szorításába került Közép-Európában m indenütt talál rajongókat. Egy
m ásnak ellenségei. Közöttük a háború elkerülhetetlen. Népünket a háború
tól való félelem üli meg. Tisztában van azzal, hogy bárm int dől is el a h á 
ború sorsa, kitérni előle nem lehet. M indenképpen új világ kapujában állunk.

Püspöki posztján Isten őrállónak rendelte evangélikus egyházunkban. Az 
őrálló kötelessége az eseményeket az egyház és a lélek szemével figyelni, az 
egyházra nézve megítélni, véleményt alkotni, a rábízottakat tájékoztatni, in
teni és kötelességük teljesítésére biztatni.

A kötelességteljesítés embere volt. Ezt követelte elsősorban magától, ezt kí
vánta azoktól, akiknek vezetésére rendeltetett. Feladatának megoldását a 
személyétől független események, vagy körülmények által eléje adott, a  hely
zet felvetette kérdések megoldásának teljes örömmel való megkísérlésében 
látta. Számára mindig az volt a kötelesség, am it Isten parancsának látott. 
Isten parancsát pedig nem  szubjektív értelemben, hanem  az objektív tények 
által eléje adott kérdésekben vélte felismerni. 1941-ben kitört a második vi
lágháború. Milyen kérdéseket vet fel az egyház szám ára a m ilitarizált világ?

A karja Isten a háborút? Meglepetve olvassuk az 1941 szeptemberében ta r 
to tt kerületi közgyűlés elé beterjesztett jelentésének ezt a m ondatát: „Vá
ra tlanul megjött, amit mindenki titkon várva várt, a ném et—orosz háború”. 
Félreértésre adhat okot ez a kijelentés, m intha mindenki örömmel várta 
volna. Nem. Annyira telve volt a levegő háborús töltéssel, hogy m ár csak a 
gyújtó szikra hiányzott. A bolsevizmustól való félelem táplálta ezt a várako
zást, abban a reményben, hogy ü tö tt a bolsevizmussal való leszámolás órája.

Lehet ezt a háborút keresztes hadjáratnak  nevezni? Benne volt a közhan
gulatban. Az bizonyos — m ondja —, hogy ha a keresztes hadjárat a la tt a ke
reszténység ellensége ellen indított nemzetközi háborút értünk, akkor teljes 
joggal lehet ezt a háborút keresztes had járatnak  nevezn i. . .  Senki sem von
hatja  kétségbe azt, hogy a bolsevizmus Isten ellensége . . .  A bolsevizmus nem 
istentelen, hanem Isten-ellenes. Vesztét akarja az Istennek. Aki vesztét 
akarja  Istennek, Isten annak is megmentését akarja, de aki a megmentését 
nem  akarja, annak azután vesztét akarja az Isten is! Akinek a kegyelem 
nern kell, az ítéletet kap. Aligha volt még háború a világon, m elyre ennyi 
joggal el lehetett m ondani: „Hoc Deus vu lt” ! — ez Isten akarata.
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Tévednek azonban azok, akik azt hiszik, hogy a nyugati frontvonal az Is
ten fron tja , a keleti a Sátáné. A valóságban nincs külön búza- és külön kon
kolytábla. Nyugaton is vannak istenellenes emberek, keleten is vannak Is
tennek hűséges gyermekei. Istenellenes hatalm ak vívják harcukat. A tét nem 
a kereszténység. „Álljunk meg tehát a valóságnak kijáró tisztelettel ez előtt 
a tény e lő t t . . .  Isten így lá tta  jónak. Inkább csodáljuk hosszútűrését, mentő 
szeretetét, és alázzuk meg m agunkat nevelői bölcsessége előtt.”

Az egyház és a politika
Előrebocsátom: a politika szót pártpolitika és nem  a közjó szolgálata értel
mében használom. Amikor a politika á t akarja  formálni az életet a maga 
képére gazdaságilag és szellemileg, akkor mindig igényt ta rt az egyházra is. 
Vagy azt akarja, hogy az egyház ne politizáljon, hanem m aradjon meg a 
maga szolgálati területén: „keresse a m ennyet és hagyja békén a  földet”. 
Vagy azt akarja, hogy az egyház álljon politikai céljai szolgálatába. A poli
tizálás vagy a  nem  politizálás igényével lép fel. Számára az egyház nem  el
hanyagolható tényező.

Amikor az évről évre m egtartott egyházkerületi gyűléseken előterjesztett 
jelentésében az általános helyzettel foglalkozik, nem politizál, hivatalos köte
lességét teljesíti. Politikai párt tagja nem  volt. Papjait is óvta a politizálás
tól. A fron t közeledtével figyelmezteti a lelkészeket, hogy amikor elérkezett
nek látják  az időt, családjukról biztonságos helyen gondoskodjanak, de ma
guk m aradjanak a helyükön. A pásztornak a nyáj m ellett a helye! Ö maga 
m aradt! „A papok politizálása azonban nem azonos az egyház politizálásá
val. Az egyház nemcsak papokból áll, hanem hívekből is. A hívek depoliti- 
zálása pedig a nemzet tömegének kikapcsolását jelentené. Ha a lelkész úgy 
hirdeti az igét, hogy az a m ának szól, a depolitizáló törekvés előbb-utóbb 
egyházellenességbe csap át. A politizáló pap és a depolitizálás igénye elfe
lejti, hogy az egyház nem a papé, nem  önmagáé, nem a híveké. Isten kizá
rólagossággal ta rt  igényt egyházára. Ha az egyháztörténeti megjelenési for
m ájában Ura iránti hűségéről elfeledkezik is, az egyház Ura mindig terem t 
m agának magot, mely hű m arad.”

A.Z egyház m int hadiüzem
A szovjettel való harc — élet-halál harc. Harctéri tapasztalatok m utatják, mi
lyen pusztítást végezne hazánk lerohanása. Ez a háború a Don partján  a 
Duna p artjáé rt folyik. Ez a tudat hadiüzemmé teszi az egész országot. A há
ború azonban nemcsak harcvonalban dől el, hanem a belső fronton is. Kö
zösséget kell vállalni a fronton harcoló katonáinkkal. Egyházunk teljes sú
lyával áll harcoló nemzetünk m ellett. Harcunk nem irányul senki ellen. 
Olyan értékeinket védjük, m elyért m inden áldozatot vállalni kell, és alá kell 
vetni m agunkat annak a fegyelemnek, melyet harcunk és belső frontunk 
megkövetel.

Az egyházat jól felfogott érdeke is hadiüzemmé teszi. Súlyos leckét kapott 
arról, m i lenne az egyház sorsa, ha  a m agyar föld is szovjet lenne. Statiszti
kai adatokkal m utatja ki, hogy milyen súlyos veszteségeket szenvedett az 
egyház a Szovjetunióban, 1940-ben a finn—orosz háború befejezésekor a 
Szovjetuniónak ju tta to tt K arjaiéban és az orosz uralom alá került Észtor
szágban. Csodával töltötte el az a hősies harc, mellyel a m aroknyi nép védte 
hazáját, egyházát, otthonát, templomait, iskoláit és intézményeit. Nem is ta 
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gadta még pere tárgyalásakor sem, hogy példaképnek tekintette, és ilyennek 
szerette volna látni a mi harcunkat is a finnek dem okratikus társadalm i és 
gazdasági rendjével együtt.

„A mostani rettenetes háborúban nyugodt a lelkiism eretünk. Mi nem ak ar
tuk ezt a háborút, ránk kényszerítették. Igaz, nekünk is alapos és igazságos 
okunk van: a hadakozással földünket, családi tűzhelyünket, gyermekeink és 
unokáink jövendőjét védelmezzük. Ezért küzdenek honvédeink, ezért viasko
dik egész nemzetünk. A háború állandóan nagy áldozatokat követel. . .  Sok 
áldozatot kell vállalnunk hazánk és a kereszténység jövőjéért. . . .  Ezért in
tünk: Legyetek erősek! Bárm it hozzon is a jövendő, vállaljátok és hordozzá
tok a rátok m ért keresztet hittel, alázattal.”

Mit követel a háborús helyzet az egyháztól? „Nem elég a békebeli szolgá
lat, az egyháznak hadiüzemmé kell válnia.” Az egyház szolgálata szorosan 
összefügg a háborús helyzettel. Szükség van az egyház m unkájára. A hit 
„nem köz-idegcsillapító, nem kábítószer, hanem csodálatos erő”. Hit nélkül 
nincs hősi m agatartás, nincs tűrni és kitartani tudás, nincs áldozatok igazi, 
méltó hordozása. A hit erőforrása a kegyelem, Istennek az ember irán ti jó
sága, irgalmas és könyörülő, megbocsátó szeretete. Ezért jó, hogy a szív ke
gyelemmel erősíttessék meg.

Minden alkalm at fel kell használni, hogy házanként és nyilvánosan gaz
dagabban hirdesse az egyház az igét és kiszolgáltassa a szentséget az elgyö
tört, szenvedő lelkeknek.

Több imádságot! Kényszerű szükség a gyülekezet közösségétől messze ide
genben élethalálharcot vívó testvérekért, az egyháztól elszakadt családok 
tagjaiért való közbenjáró imádság.

Több szeretet! Ne legyen egyetlen hadbavonult egyház- és családtagnak 
se nyugtalansága am iatt, hogy mi van otthon. Egy pásztori levél kintre, egy- 
egy testvéri segítő cselekedet itthon a hadiüzemű anyaszentegyház m unká
jának édesanyához méltó drága gyümölcse.

„Több igét, több imádságot, több szeretetet, hogy több legyen a hit, m ert 
hitből, igéből, imádságból és szeretetből m a nem  elég a  békebeli porció! 
Mindez azonban magában foglalja azt a  megállapítást is, hogy az egyház 
nem lehet véres szájú hadiúszító. Simoniát [szent dolgok pénzzel való meg
szerzése] követ el az egyház, mely a Szentlélek m ám orát roham ra indító al
kohol-mámorrá alacsonyítja le. Más az egyház feladata: a  pásztorolás. Ezt 
kell hadiüzemként végeznie.”

Ki fog győzni? Fel kellett vetni ezt a kérdést is. Hiszen fontos elsősorban 
azokért, akik szenvedői ennek a háborúnak, és az egész nemzet szempontjá
ból is. A háború kimenetele sorsdöntő jövője szempontjából. De fel kellett 
vetni azok m iatt is, akik m egszállottan hittek a ném etek győzelmében. Reá
lis, megindokolt feleletet kellett adni. Természetesen ezt a  kérdést is Isten 
igéje mérlegelésére teszi. Azok fognak győzni, akiknek igaz ügyük van — 
mondja. Ettől függ a mi ügyünk is. Igaz ügyünk mellé igaz emberek kellenek.

Az igaz ügy mellett ott állnak az igaz emberek, m ögöttük pedig ott áll az 
Isten. Itt tekintete messze előre irányul. A végső győzelmet nem a győztes 
fegyverek fogják jelenteni. Eljön az idő, mely nyílt színvallásra kényszerít 
nemcsak politikai, hanem keresztény vonatkozásban is. Az igazi színvallás 
majd csak akkor kezdődik, am ikor ez a  háború befejeződik, amikor m ajd le
om lanak a mesterséges kínai falak, mellyel Oroszország elzárta m agát és rá 
zúdul Európára az Isten nélküli és Isten-ellenes áradat.
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A nagy egyházi ébredés sürgetése, az új idők lelkipásztori típusának neve
lése, m integy előkészítés az új időre és a benne való színvallásra, m egm ara
dásra — végigkíséri Túróczy Zoltán egész életét, szélesívű, dinamikus szol
gálatát.

Felteszi a kérdést — m int mindig, levonja a következtetést — igaz embe
rek vagyunk-e? Az igaz ember nem erkölcsi értelem ben értendő. Igaz em 
ber az, akit Isten igaznak jelent ki, a megkegyelmezett bűnös.

Istennek kontingense van. Sodomát m egm enthette volna tíz igaz ember, 
Pál és két társa m egm entett kettőszázhetvenhat em bert római hajóútjukon 
a Földközi-tengeren. „M egriadtan gondolok arra, hogy ugyan hány ember 
hiányozhat Istennek ránk kivetett kontingenséből? H átha csak egy hiányzik, 
és azért veszítjük el a háborút! És hátha az az egy éppen én vagyok! — 
akit keres az Ür. Mondd, m agadra m ered vállalni ezt a felelősséget, hogy ha 
nem én, hanem éppen te  vagy, amikor Isten angyalai m indenütt keresik az 
Isten által megpecsételt embereket, esetleg m iattad  nem telik be az igaz em
berek száma Magyarországon?”

örá lló  szolgálatában utolérte a prófétai sors. Engesztelhetetlen politikai el
lenfelei a világháború végét jelentő fegyverszünet után három héttel siettek 
feljelenteni háborús izgatás vádjával.

„Győri élete, apostoli munkássága nemcsak a győri evangélikusoknak, ha
nem Győr város összes lakosságának mai időkben szokatlan példát m u ta t . . .  
Aki hallotta nemes lelkének, ragyogó szellemének egyszerű szavakba öltöz
tetett biblikus megnyilatkozásait, az feledve a kort, melyben élünk, úgy 
érezte, más légkörbe ju to t t . . .  A rendíthetetlen hit, a törhetetlen akarat, a 
megtisztelő és felemelő, közvetlen őszinteség egy kiegyensúlyozottabb, derű
sebb, szebb világba emelte, melyben nincs nagyképűség, nincsenek hátsóajtók, 
re jte tt célok, hanem  nyíltság, becsületesség, és nagy jóakarat mindenki 
i r á n t . ..  Mikor Túróczy Zoltánnal, az emberrel, a pappal beszélünk, mind
nyájunknak az az érzése, színtiszta meggyőződése, hogy minden tehetséggel, 
képességgel megáldotta a Teremtő, amely az ő igéjének hirdetésére, tévelygő 
emberek m egtérítésére alkalmas és méltó.” (Dr. Kovácsics Sándor tiszti fő
orvos, egyetemi m. tanár cikke in Győri Hírlap 1939. áprilisi sz.)

„Túróczy Zoltán megtestesülése a szerénységnek. Bizonyosan tiltakoznék je
len levelem elküldése m iatt. Alázatos, Isten akaratának engedelm es. . .  Az 
első orosz megszállás első óráiban m ár m unkához látott. Az orosz parancs
noksággal való megegyezés után vállalta lelkésztársaival a  foglyok élelme
zését. Amikor pár nap múlva a templom felszabadult, ő volt az első, aki hoz
zálátott a templom kitakarításához. Lelkészekkel, feleségükkel, egyszerű em
berekkel dolgozott, s a legpiszkosabb m unkában is mindig ott vezetett a 
püspök ú r is.” (Idézet egy névtelen tisztelője leveléből Nyíregyházáról)

Súlyos történelm i időben Isten küldötteként „apostoli” m unkát végzett.



REUSS ANDRÁS

Inspirált könyv — inspirált személy

Az inspiráció teológiai értelmezésének néhány kérdése

i. Az inspiráció mint kérdés

Az inspiráció, m int ihlet, sugallat, vagy az inspirálás, m int befolyásolás, ösz
tönzés, sugalmazás a teológiának közismert fogalma a Szentlélek m unkájá
val összefüggésben. Két területen beszélünk róla: iratokkal és emberekkel 
kapcsolatban.

Iratok inspirációjával kapcsolatban az a kérdés, mely kritériumok alap ján  
m ondhatjuk valamely iratról, hogy ihletett, hogy a Szén ti élektől ihletett, ami 
azt jelenti: hitelesen tartalm azza s hordozza Isten igéjét, akaratát vagy ígé
retét. Ha az inspiráció kérdését a Szentírás ihletettségére vonatkoztatjuk, ak 
kor ez legtöbbször arra a kérdésre szűkül, hogy tartalm át mennyiben h ite 
lesítik létrejöttének körülményei? S m egfordítva: az a  kérdés, hogy a Szent
írás történetileg leírható keletkezése nem  vonja-e kétségbe tarta lm ának  
„örök” és „isteni” voltát? Üj kérdésként m erül fel korunkban is, hogy ú jabb  
iratok, melyek tartalm ilag hitelesen tolmácsolják a Szentírás üzenetét, nem  
tekintendők-e ihletettnek, azaz hiteles bizonyságtételnek.

Személyek inspirációjával kapcsolatosan az a kérdés, mely kritérium ok 
alapján fogadhatjuk el valakinek azt az állítását, hogy nem  önmagától szól, 
hanem Istentől küldetett, s hogy nem a m agáét mondja, hanem ami rá bíza
tott? Amikor iratok ihletettségéről beszélünk, akkor tehát m ár leszűkítjük a 
szó értelmét, hiszen számos bibliai elbeszélés szereplője, pl. Mózes vagy Ge
deon, az elhangzó isteni paranccsal kapcsolatban viaskodik a kérdéssel: való
ban Isten szól-e hozzájuk, valóban Isten-e az, aki parancsol nekik. A tö rté 
nelem folyamán mindmáig voltak emberek, akik inspirációra hivatkozva lép
tek föl, m eghallgatást követelve. Vajon azt kell-e mondanunk, hogy ma m ár 
nincsenek Istentől ihletett emberek? Vagy pedig fenntartás nélkül kell h a ll
gatnunk m indenkire, aki az inspiráltság igényével szólal meg? Ez az igét 
hirdető lelkésznek is egzisztenciális kérdése, hiszen azzal az igénnyel és el
kötelezettséggel lép a szószékre, hogy Isten -igéjét hirdeti!

2. A Szentírás az inspirációról
Maga a Szentírás is elsősorban nem azt az igényt hangoztatja, hogy itt Isten 
szólal meg, hanem emberekről szól, akik Isten szavát hirdetik. A Biblia ezen 
emberek megszólalásának, működésének, működésük fogadtatásának doku
mentuma. L uther úgy fogalmaz az Üj szövetséghez készült előszavában, hogy 
„az Ószövetség olyan könyv, melyben Isten törvénye és parancsolatai íra t-
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t ik  meg, valamint azoknak a története, akik m egtartották azokat, s azoké is, 
akik nem tarto tták  meg; — éppen úgy az Újszövetség is olyan könyv, m ely
ben az evangélium és Isten ígérete Írato tt meg, valam int azoknak a tö rté
nete, akik hisznek benne, s azoké is, akik nem hisznek benne.”1 Isten igéinek 
hirdetésére ihletett em berekről van szó, akiknek szavait a feladat elvégzése 
után leírták  és megőrizték. Ihletett igehirdetés és annak ilyenként való elfo
gadása, recepciója együtt alkotja a  Bibliát. Őrzi azok emlékét is, akik ihle
tésre hivatkozva szólnak, akikre sokan hallgattak is, de a gyülekezet mégsem 
fogadta el, nem tette magáévá. Az ilyen „Istentől nem ihletett” igehirdeté
sek szavai, nyomai is m egtalálhatók az Ó- és Újszövetségben, mivel nem 
egy tan ítás közlése (kinyilatkoztatása) a Biblia, hanem egy történés, tö rté 
net dokumentuma. Erre u tal a sokszor idézett 2Pt 1,21 is, am ikor nemcsak 
az Írás önkényes m agyarázatának lehetőségét veti el, hanem az Istentől kül
dött emberek Szentlélektől indított megszólalására utal. Itt még él valami 
annak tudatából, amely Luther számára minden történet-kritikai módszer 
nélkül is természetes volt, éspedig, hogy Isten igéje először elhangzó szó és 
csak azu tán  írás.

Az Ószövetség ismeri ugyan az eksztatikus inspiráltságot (lSám  19,20; 
4Móz 11,25—29; 2Kir 3,18; 8,11; Zak 3,16), tud  arról is, hogy Jerem iás ismét 
lediktálja elégetett próféciáit Báruknak, de a könyvekkel kapcsolatban egyet
len alkalom m al sem szól olyan m egragadottságról, am ikor valaki egy ira to t 
vagy egész könyvet írna isteni ihletésre. A hellinisztikus zsidósághoz áll kö
zelebb ez a gondolat, am int a Szeptuaginta fordításának legendája is illuszt
rálja.

Az Újszövetségben a második generáció idejében elhelyezhető 2Tim 3,16 
beszél úgy a teljes Írásról, s ezen az Ószövetség értendő, hogy Istentől ihle
tett, de nem  a keletkezés mikéntje, hanem  a gyakorlati hasznossága van 
előtérben. Érdekes módon — és ez nem szokott feltűnni — Lukács nem az 
inspirációra hivatkozik könyvei bevezetésében (Lk 1,1—2; A póséi 1,1), ha
nem arra , hogy mindennek pontosan u tánajárt. Mások hasonló próbálkozá
saival szemben nem az osztályrészül ju to tt nagyobb ihletettségre, hanem a 
körültekintő fáradozásra utal. János evangéliuma sem tartalm az más igényt, 
m int hogy egy tanítvány igaz bizonyságtétele (Jn 21,24—25). A Zsidókhoz 
írt levél szembeállítja egymással a prófétákat, akik által az atyákhoz „régen 
sokszor és sokféleképpen” szólt Isten, és a Fiút, aki által „ezekben a végső 
időkben” szólt (1,1). Int, hogy a hallottakra figyeljen a gyülekezet, amely az 
Űr igehirdetésével kezdődött, s akik hallották, ezt erősítették m eg a maiak 
számára. A hegyi beszédben Jézustól azt halljuk, hogy a törvényből „egy 
ióta vagy egy vessző sem vész el” beteljesedés nélkül (Mt 5,18), de a válás 
kérdésében Jézus Mózessel ellentétes állápontot foglal el (Mk 10,5; Mt 19,8; 
5,31—32; Lk 16,18). Éppen ezért a Jelenések könyvében az a parancs, hogy 
János írja  meg, am it lá t (Jel 1,11), s a leírtakhoz való hozzáadás vagy elvé
tel tilalm a (22,18—19) az Újszövetség könyveiben is kivételnek számít.

Pál apostol a különböző feszültségek közepette is abban a meggyőződés
ben végzi szolgálatát, hogy ugyanaz a Lélek m unkálkodik benne, m int a gyü
lekezet tagjaiban is (2Kor 1,21), de hangsúlyozottan különbséget tesz aközött, 
ami az Űr szava és amit ő m ond!

A Szentírás figyelmének központjában nem leírt szavak és könyvek, ha
nem Isten megszólaltatott igéje áll. Isten h irdetett igéjének a tarta lm át nem 
az eredete, hanem a hatása hitelesíti. Kiélezetten fogalmazva: a kinyilat
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koztatás nem  a Biblia, hanem  Jézus Krisztus és az ő elfogadása az első gyü
lekezet által. A Szentírás ihletett, m int bizonyságtétel erről a Krisztusról, s 
m int emberi bizonyságtétel, Istentől ihletett. Az emberi bizonyságtételek több
féleségében, még esetleges feszültségeiben is valóban az egy Krisztusról szól, 
s így ihletett.

3. Az inspiráció értelmezése a teológia történetében

A rabbinizmus akkor helyezett hangsúlyt az inspirációra, amikor nem volt ele
ven prófétaság a zsidóságban. Hellenisztikus befolyásra a zsidóságban előtérbe 
kerül az eksztatikus inspiráció: az ember tudatán kívül kerül valamilyen termé
szetfeletti erő hatalmába s cselekszik annak hatására. Ennek leírását olvashat
juk Szókrátésznál, aki a költőkkel beszélve rájön, hogy mások sokkal jobban 
hozzá tudnak szólni műveikhez, mint ők maguk, tehát „bizonyos ihletettségben” 
írnak, „de semmit sem tudnak arról, amiről beszélnek”.2

Az apologétáknál találkozunk azzal a gondolattal, hogy a Szentlélek úgy hasz
nálta a szerzőket, mint a zenész a húrt. Irenaeus (f kb. Í95) nem zárja ki a szer
zők tudatosságát, s megkülönbözteti az ószövetségi, prófétai és az újszövetségi, 
apostoli inspirációt. A montanizmussal folytatott harcban vetik el teljesen az 
eksztatikus, vagyis a tudatosság nélküli inspiráció gondolatát, amellyel szemben 
a diktálás gondolata, ti., hogy a Szentlélek mintegy tollba mondta a szent irato
kat, már az író személyének tudatos részvételét jelenti!

A középkorban Augustinus egyházatya (354—430) a Szentírást c h i r o g r a p h u m  D e i -  
nek, a Szentlélek kézírásának mondja. A 11. században Nagy Gergely az írókat a 
Szentlélek írótollainak mondja, a 13. században Aquinói Tamás a s e c r e t a r i i  név
vel jelöli őket. A verbális inspirációt azonban nem vallják, bár nyilvánvaló, hogy 
a Szentírást tévedésmentesnek tartják. Egyszerűen abban a tudatban gondolkod
nak és élnek, hogy az egyházi tanítás és a Szentírás megegyezik. A verbális inspi
ráció, a Szentírás szó szerinti ihletettségének tanítása akkor kerül előtérbe, ami
kor a Szentírás és az egyházi tanítás azonossága kétségessé válik.

Még Luther is egyrészt „a Szentlélek saját írásának” ( e i g e n e  S c h r i f t  d e s  G e i s t e s )  
mondja a Bibliát, az apostolokat pedig „tévedhetetlen doktoroknak” ( i n f a l l i b i l e s  
d o c to r e s ) ,  és az úrvacsorái vitában vagy Kopernikus felfedezésével szemben a Bib
lia betűire hivatkozik, másrészt pedig a hirdetett evangéliumot tekinti elsődleges
nek, amely Krisztusról szólt, az írott Biblia a hirdetett ige dokumentuma. Az 
Ószövetség az a pólya, amelyben megtalálható a Krisztus. Szó sincs azonban ar
ról, hogy ebből a pólyából ki lehetne, vagy ki kellene venni. Az első keresztény 
igehirdetés tartalma Luther szerint az, hogy Krisztusban beteljesedtek az Ószövet
ség ígéretei. Ezért Öt kell keresni az írásban ( w a s  C h r i s t u m  t r e ib t ) .  Más refor
mátorok sokkal inkább hangsúlyozzák a könyvek inspiráltságát, hogy fegyver le
gyen a pápai tekintéllyel szemben. Kálvin ilyen értelemben beszél a Szentlélek 
belső bizonyságtételéről ( t e s t i m o n i u m  S p i r i t u s  S a n c t i  i n t e r n u m ) ,  ezzel mintegy meg 
is különböztetve az írás és az értelmezés fogalmát.

Az ortodoxia Matthias Flacius (1520—1575) révén megteszi a lépést a verbális 
inspiráció felé, amikor azt mondja, hogy közvetlenül Isten adta a Szentírást az 
íróinak, a Szentlélek diktálta nekik szóról szóra, beleértve a héber punktációt is. 
Nemcsak az evangélikusok, hanem a reformátusok is átveszik. A Szentlélek ihlető 
munkáját jellegzetes fordulatokkal határozza meg ez a tan: „írásra indítás” ( i m -  
p u l s u s  a d  s c r i b e n d u m ) ,  „a dolgok és a szavak közlése” ( s u g g e s t i o  t a m  r e r u m  e t  
v e r b o r u m  s e u  s u g g e s t i o  r e á l i s  e t  v e r b á l i s ) ,  melyekből következnek a Szentírás tu
lajdonságai: „tekintélyessége” ( a u c t o r i t a s ) ,  „világossága” ( p e r s p i c u i t a s  f i n a l i s ) ,  
„elégségessége vagy tökéletessége” ( s u f f i c i e n t i a  s e u  p e r f e c t i o  f in a l i s ) ,  s végül „fo
ganatossága” ( e f f i c a c i a  s e  e f f i c i t a s ) .  Mindennek logikus következménye, hogy a 
Szentírás csalatkozhatatlan, minden tévedéstől mentes, benne hazugság vagy ha
misság teljességgel nincs stb.3 Ennek ellenére nem állította az ortodoxia sem, hogy 
öntudatlanul vagy akaratuk ellenére írtak volna.

A legfőbb kifogás a protestáns ortodoxia inspirációtanával szemben a mögötte 
álló pogány, csodás Lélek-fogalom, amely a konkrét embertől, személyétől, és az 
üdvtörténeti összefüggéstől teljesen elszakad. Ez a fajta gondolkodásmód nincs
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tekintettel arra, hogy a Biblia általában úgy beszél Istenről, hogy embereket a 
maguk emberségében, azzal együtt használ fel. A római katolikus polémia a ver
bális inspirációval szemben a reál-inspirációra tette a hangsúlyt, vagyis hogy a 
Szentlélek a tartalmat közölte, a közlési mód az embertől származik. A felvilá
gosodás idején ez az érvelés a protestánsokra is erősen hatott. Friedrich Schleier
macher (1768—1834) részben a pietizmus, részben a felvilágosodás hatására a sze
mély ihletettségét emelte ki ( P e r s o n a l - I n s p i r a t i o n ) ,  amelyet meghatároz „az egy
ház közszelleme” ( d u r c h  d e n  G e m e i n g e i s t  d e r  K i r c h e  b e s t i m m t ) .  A  történetiséget 
tartotta fontosnak Martin Kähler (1835—1912), amikor úgy beszélt a Bibliáról, 
mint „az egyházalapító igehirdetés okiratáról” ( U r k u n d e  d e r  k i r c h e n g r ü n d e n d e n  
P r e d i g t ) ,  Adolf Schlatter (1852—1938) pedig mint olyan bizonyságtételről, mely 
Istennek Krisztusban történt természetfeletti, történetfeletti cselekvéséről szól. Kari 
Barth (1886—1968) nem tétovázik kimondani, hogy a Biblia Isten ihletett igéje, de 
ezt csak a hit látja, amely Isten kegyelmének a csodáját elfogadja. Inspirált az 
olvasó és inspirált a hallgató is, tehát nem csak az írás! ő  tehát bátorít, hogy 
2Tim 3,16 értelmében — történeti ismeretek birtokában is — merjük vallani: „a 
teljes Írás Istentől ihletett.”

4. A Szentírás történeti szemlélete és az inspiráció

Első kérdésünk, hogy a Szentírás ihletettségéről szóló tanítást és a Szentírás 
történeti szemléletét két egymással kibékíthetetlen ellentétben álló tan ítás
nak kell-e tekinteni. Gyengíti-e a történeti szemlélet a Szentírás tekintélyét? 
Ha az ihletettségen a keletkezés körülményeire, m ikéntjére vonatkozó taní
tást értjük, akkor feltétlenül. Ha azonban ihletettség a Szentírás hasznossá
gára, használhatóságára, megbízhatóságára vonatkozó hit kifejezése, akkor 
— véleményem szerint — semmiképpen sem. Hiszen annak, ahogyan a Szent
lélek em bereket felhasznál, lehet története. Felhasználhat em bereket úgy, 
hogy gondolkodnak, rágódnak, tépelődnek, egymással vitáznak, s közben 
persze Istenre figyelnek, imádkoznak. Ügy tapasztaltam , hogy minél inkább 
belemélyed az ember a Szentírás tudományos, történet-kritikai tanulm ányo
zásába, annál mélyebben, sokoldalúbban táru l fel előtte tartalm a. Gondolha
tunk akár arra, hogy a szinoptikus evangéliumok sajátosságai milyen ke
véssé m ondhatók véletlennek, sokkal inkább tudatos m unkának, szerkesztés
nek, s így, ugyan különböző, mégis egybecsengő bizonyságtételeknek. A szó
tárak, m int pl. a Bauer- vagy a Kittel-féle újszövetségi szótárak, vagy Strack 
és Billerbeck kom m entárja a rabbinikus irodalom felhasználásával a korral 
való párhuzam ok sokasága mellett éppen az Üjszövetség páratlanságát em e
lik ki és ragyogtatják fel. S ehhez az ihletett könyvhöz hozzátartoznak az ún. 
„emberi” vonások is, m int Pál apostol köpenye (2Tim 4,13) vagy az „egy ke
vés bor” (lTim 5,23) is, hiszen ez is bizonyságtétel arról, hogy kicsoda Isten 
és hogyan élhet az em ber Isten szolgálatában.

Amint a  világ terem tőjébe vetett h ite t nem  rendítheti meg, hogy van apám 
és anyám — „hiszem, hogy Isten terem tett engem minden terem tm énnyel 
együtt”, vallja Luther —, ugyanúgy a Szentírás keletkezésével kapcsolatos 
ismeretek, sőt, csak elméletek (!) sem volna szabad, hogy kétségessé tegyék a 
hitet, hogy az Írás Istentől ihletett. B arth arról beszél, hogy ha választania 
kellene, szívesen előnyben részesítené az inspiráció régi tan á t a  történet-kri
tikai kutatással szemben, de boldog, hogy nem kell választania.4

Második kérdésünk az ún. tévedésekkel kapcsolatos. A történeti szemlélet 
hangsúlyozza a  Szentírás emberi oldalát, felhívja a figyelmet a sajátossá
gokra, az eltérésekre, az ellentétekre és a tévedésekre is. A történeti szemlé-
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leihez ragaszkodóknak kétségtelenül rossz pozíció, hogy a tévedések lehető
ségét igyekeznek igazolni. M intha a tévedések lennének a fontosak szám ukra. 
Erről szó sem lehet. Tudatosítani kellene, hogy a „tévedés” szóval olyan 
problémákra utalunk, am elyekre emberi logikával nem találunk választ. Ra
gaszkodnunk kell ahhoz, hogy a Szentlélek hűséges és nem hagy cserben, 
nem hazudik. Minden bizonnyal m ondhatjuk, vallhatjuk, hogy a Szentlélek 
felhasznált még hibázó em bereket is, m int Jónást, Pétert vagy Pált.

A harm adik fontos dolog, hogy a Szentírás nem csupán szavakat ta r ta l
maz, hanem eseményekről szóló szavakat. Nem tanítással állunk szemben, 
amelyet m integy meg kell tanulni, el kell fogadni, ahogyan term észettudo
mányos tételeket elfogad valaki, hanem a Szentírás Isten igéjét tartalm azza, 
vagyis nekünk szóló parancsait és nekünk szóló ígéreteit, értünk végbe v itt 
tetteit. Mindez együtt pedig olyan megszólítás, mellyel Isten keres bennün
ket, embereket. Ilyen értelem ben ihletett a Szentírás. Ilyen értelem ben m ond
hatjuk, hogy Isten igéjét olvassuk a Szentírásban.

5. A Szentírás inspirációja és a Szentlélek mai munkája

Míg a Szentírás történeti szemlélete a Szentlélek inspirációjával kapcsolatos 
kétkedést azzal igyekszik (esetleg) elintézni, hogy a csodás folyam atra m a
gyarázatot keres, addig a Szentlélek mai m unkájára való hivatkozás azzal 
oszlatja a kétkedést, hogy az inspirációt nem  kizárólag a múlt, hanem a m a 
eseményének is tartja. A reformáció is abban a tudatban foglalkozott Isten 
igéjével, hogy az nem pusztán „konzerv”, vagyis nemcsak Isten régi megszó
lításainak történeti dokumentuma, hanem, hogy Isten a jelenben is szól. A Lé
lek jelenbeli megszólalását azonban — éppen a Szentlélek hűségére tekintve 
— nem helyezte az egykoriak fölé, hanem  a mai megszólalást a régin m érte 
le. Ettől két irányban szoktak eltérni, s ezek az eltérések nem egyeztethetők 
össze két másik igen jellegzetes iránnyal.

a) Hagyomány
A hagyományra elsősorban a római katolikus egyház hivatkozik oly módon, 
hogy azt az evangélikus teológia nem tud ja  követni. A tridenti zsinat (1545— 
1563) „az íro tt könyvekben és íratlan hagyom ányokban” megtalálható igaz
ságra és rendre hivatkozott,5 s a protestantizm us itt  mindmáig a hagyom á
nyok jogosulatlan elburjánzásától óv. Nem tekinti igazán m egnyugtatónak a
II. Vatikáni zsinat (1962—1965) konstitúcióját sem, ahol a felsorolásban előbb 
történik említés a szenthagyományról és csak u tána a Szentírásról. A ttól ta r 
tunk, hogy itt  nemcsak történeti, hanem fontossági sorrendről is szó van: 
„Ez az apostoloktól származó hagyomány a Szentlélek segítségével kibon
takozik az egyházban, egyre teljesebb lesz az áthagyományozott tények és 
igék értelmi megragadása, . .  ,”6

Érvünk erre  nem lehet az, hogy a hagyom ány nem inspirált. M iért ne le
hetne? Hiszen egyetértőén valljuk, hogy a hagyomány őrizte meg a Szent
írást a könyvnyom tatás előtt, m iért ne m ondjuk és higgyük, hogy ebben 
nem volt Isten Szentlelke nélkül. A Szentlélek m unkájára nem volna szabad 
úgy gondolnunk, hogy annak nincs folytatása. A kérdés inkább a Szentírás 
és a hagyomány megfelelő elhatárolása, m ert különben a hagyomány tú l- 
burjánozhat. A reform áció'az óegyházat követve a Szentírást tette m értékké.
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Olyannak tekintette, amelyhez m indig mindent hozzá kell mérni az egyház
ban.

A kánon kialakulásáról tudjuk, hogy abban az apostoli szerzőség és az 
apostoli tartalom  szempontja volt meghatározó. Nem a legrégibb igehirde
tést tartalm azza az Újszövetség, hanem  azt, amit a korai keresztény gyüle
kezetek használtak és m int m értékadót elfogadtak. Ha ezt a m értéket el
dobja a kereszténység, akkor könnyen ajtót-ablakot tá r mindenféle nem - 
keresztény tanításnak és gondolatnak. A Szentírás tekintélyéhez a keresz
tény identitás m egtartása érdekében feltétlenül ragaszkodni kell.

b) Inspirált emberek
Nagy vonzerőt gyakorolnak m indenfelé azok az emberek, akik a rra  h ivat
koznak, hogy a Szentlélek különleges ajándékával rendelkeznek. Nem volna 
szabad kétségbe vonni, hogy Isten Szentlelkének nemcsak a m últban, pl. a 
bírák korában, vagy máskor, hanem — ma is lehetnek áldott emberei, esz
közei. Maga a gondolat egyáltalán nem  új, hiszen m ár a m últ században is 
voltak olyan gyülekezetek, amelyek egy-egy olyan személyiség körül jöttek 
létre, akikben a Szentlélek rendkívüli ajándékát látták  (Inspirationsgemein
den).

Világos különbséget kell azonban tenni aközött, hogy a Lélek vezetéséről 
vagy Krisztus m űvének teljessé tételéről szólnak ezek az emberek! Hiszen 
egészen más az a vezetés, amely egy hétköznapi ügyben kapni vélt ú tm u ta
tás, és egészen más Krisztus m űvének személyes megszólaltatása. Egyrészt a 
Lélek által való „kézi vezérlés” nem  egyeztethető össze a Krisztus-követés 
szabadságával, m ásrészt a Krisztushoz vezetés, éppen Isten hűsége folytán 
nem m ehet tú l azon, akihez vezet, ti. Krisztuson.

Az első kereszténység eljárását lK or 14,29-ben fogalmazza meg az apostol, 
amikor azt m ondja: „a többiek pedig ítéljék meg”. De minek alapján ítéljék 
meg? Aligha értendő ez úgy, hogy ih letett személyek konszenzusa szüksé
ges, hanem sokkal inkább m érték, éspedig a Krisztus evangéliuma, mely hir- 
dettetett és nem  emberektől származik (Gál 1,11), és amelyből „nincsen m ás” 
(Gál 1,7).

6. Szükséges magatartás

a) Komolyan kell vennünk, hogy a Szentírás ihletett, Isten eszköze, drága 
eszköze, mely az igehirdetésnek mindmáig m értéke és ihletője. Olvasni és 
ú jra  csak olvasni kell. Minden tudományos kutatás ellenére áhítattal és m eg
rendüléssel, „m ert szent föld az a hely, ahol állasz” (2Móz 3,5)!

b) Tudatosítanunk kell ugyan a veszélyeket elsősorban önmagunk előtt. 
S azt is, hogy a legjobb védekezés a tám adás: nem a Szentírást kell első
sorban védeni, hanem az evangéliumot hirdetnünk.

c) Nyitottságra van szükség a Lélek mai m unkája iránt. Vegyük észre, fo
gadjuk köszönettel a Lélek közöttünk végzett m unkáját. Ha valahol a vilá
gon csupán egyetlen em ber hisz Jézus Krisztusban, az a Szentlélek m unkája!

d) Szükségünk van arra, hogy m indent megvizsgáljunk, a jót m egtartsuk 
(IThessz 5,21). Ennek nincsen más mértéke, m int a Szentírás bizonyságtétele
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Jézus Krisztusról. A Lélek m unkájára nemcsak a Krisztusban való hithez 
van szükség, hanem ahhoz is, hogy jól tolmácsoljuk Krisztust a ma em be
rének.

e) Szükséges a könyörgés a Lélek ajándékaiért, nem  feledve, hogy a  Jézus 
Krisztusban való hit a  Szentlélek legfőbb és legelső ajándéka.
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D. Bonhoeffer: Sanctorum Communio

Ez az országa Krisztusnak, vagyis az egyház, im m ár konkrét történelmi alak
ban van jelen számunkra, éspedig olyan formában, hogy útitársakkal is kell 
számolni; másszóval népegyházként, és nem  önkéntességi egyházként. Ho
gyan lehet egy egyház, am ely emberi közösségként lényege szerint akarati 
közösség, ugyanakkor népegyház? Ez a megtapasztalható egyház problém á
jának szociológiai megfogalmazása. A megoldás adódik, ha meggondoljuk az 
„Ige” lényegét. A sanctorum  communio az Ige hirdetésével — amely Ige őt 
mindkét értelem ben hordozza: tartja  és viszi — kinyúl magán kívül, és for
dul mindazokhoz, akik — csak lehetőségük szerint — hozzá is tartozhatná
nak; ez a sanctorum  communio term észetében rejlik. Ebből persze nem  kö
vetkezik, hogy a holt tagok is a Krisztus Testéhez tartoznak.

* * *

Mi hát az a princípium, amelyen nyugszik Krisztus hatása az új közösségi 
alapfeltételeket illetően? Az, hogy a gyülekezet felism erte a m egfeszített és 
feltám adott Krisztust, m int Istennek testté vált em berszeretetét; m int Isten
nek a szövetséget megújító, az istenkirályságot és ezzel a  közösséget létrehozó 
akaratát. Ezt két dolog még akadályozza: az idő és a gonosz akarat. A m á
sodik világos; az első azt jelenti, hogy az, ami egyszer megesett, az m egtör
tén t marad. Ez az idő ránknehezedő terhe, m ert azóta van csak így, amióta 
halál és bűn van. Ha az ember el akarja  nyerni az Istennel való közösséget, 
akkor m indkettőt ki kell küszöbölni valahogyan: az embernek el kell nyer
nie a bűnök bocsánatát, Istennek hatalm i szóval m eg-nem -történtté kell mi
nősítenie a m egtörténtet.



KÉKÉN ANDRÁS

Kereszténység és természettudomány

Előadás a Deák téri férfi-bibüaórán 1948-ból

Két hajótörés
(Olv. 19., 65., 104. zsoltárt!)

Az egyiknek Darwin volt a szenvedő hőse, az em ber származásáról szóló el
mélet h íres felfedezője — istenhívő tudós, aki azonban mégis sokak hitét 
m egrendítette. Világkörüli útja alkalm ából hajójuk Dél-Amerika partja i mel
lett zátonyra futott. Akik a hajón voltak, puszta életükön kívül semmi mást 
nem m enthettek  a partra , ennek az ism eretlen és veszedelmes kontinensnek 
a földjére. Mikor felengedtek megfeszült idegeik, s elm últ lelkűkből a halál
félelem kábulata, körülnéztek és riad tan  vették észre, hogy m ásik veszede
lem közeledik feléjük: a bennszülöttek egy csoportja. Képtelenül a védeke
zésre, azt hitték, végük van. Ámde egészen más történt, m int am it vártak.

A bennszülöttek főnöke barátságos szóval köszöntötte őket, hajlékot és 
élelmet a ján lo tt fel nekik. Csodálkozó kérdéseikre később m egtudták, hogy 
ezek között a bennszülöttek között m egfordult egyszer egy „fehér atya”, aki 
arról beszélt nekik, hogy a felettünk lakozó Űr csupa szeretet, s azt kívánja 
földi gyermekeitől is, hogy szeressék egymást.

Darwin beismeri útinaplójában, hogy életét a keresztény missziónak kö
szönheti; annak a ténynek, hogy a  „fehér atyák” eljutottak az Isten szere- 
tetéről szóló evangéliummal Dél-Amerika partja ira is.

A m ásik hajótörés sokkal régebben történt, még a görög ókorban. Aris- 
tippes platonista filozófust és tá rsa it Rhodos szigeténél hajótörés érte. 
A partra  vergődtek és szorongva néztek körül. Aristippes m ent elől, hiszen 
neki — a filozófusnak — illett bátornak lennie. Egyszerre csak a parti ho
mokba rajzolt geometriai ábrákat látott. Arca felderült, és így szólt társai
hoz: „Bene speramus, hominum enim vestigia vides.” Remélhetünk, m ert 
emberek nyomait látom. Nem érhet veszedelem em bert ezen a szigeten, hi
szen itt m űvelt, tudós, még a geometriához is értő emberek laknak.

M iért m ondtam  el ennek a  két hajótörésnek a történetét? Azért, hogy 
minden előítéletet és felesleges aggodalmat eloszlassak tudósok és hívők, a 
term észettudomány igazságain kim űvelt emberek és a kereszténységet valló 
emberek között. Nem kell félnünk egymástól.

Azok, akiknek gondolkodását a term észettudom ány tölti m eg és szabja 
meg, ne féljenek partra  szállni — akár a hajótörés kényszerűségéből, akár 
önként — azon a szárazföldön, melynek neve kereszténység. Szerető és meg
értő em berekre találnak. Nem az érvek lándzsadöféseit, nem a gúny balta
csapásait, hanem a szeretet szavait, s ha talán lelki vagy szellemi hajótöröt
tek lennének, a segítő készséget is.
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S bevallom, mi sem félünk attól, hogy partra  szálljunk a tudósok szige
tén, akár m int kétségekkel viaskodó hajótöröttek, akár m int igazságot ke
reső utazók. Ahol geometriai ábrák, képletek, rendszerek, elméletek, kísér
letek vannak, az emberségnek, a tiszta és kötetlen em beri gondolkodásnak 
ezek a  nagyszerű nyomai, o tt sem hajótöröttet, sem kíváncsi utazót nem 
érhet semmi bántalom.

Két sziget lakói, tudósok és keresztények, m erjünk tehát találkozni, m er
jünk beszélgetni!

Egyház a tudomány ellen

Ennek a beszélgetésnek őszintének kell lennie, másképp nem  vezethet ered
ményre. B átran  megemlítem tehát, hogy a kereszténység és term észettudo
mány találkozásának három  döntő történelm i szakasza közül az első, a kö
zépkor, nem vet valami jó fényt az akkori egyház gondolkodására és maga
tartására.

Az egyház — ahelyett, hogy Isten m entő szeretetének jó hírét hirdette 
volna — dogmákká m erevítette az Isten és ember közösségét a legtávolabbról 
sem érintő tudományos tételeket, s ezzel mesterségesen és erőszakosan meg
akadályozta a tudomány szabad fejlődését.

Dogmatikailag megrögzítette és örök érvényűnek hirdette a Biblia fizikai 
világképét, tehát azoknak az embereknek a világról vallott felfogását, akik 
a Bibliát írták , s akik — b ár az Isten örök kinyilatkoztatásának szolgái és 
eszközei voltak — természetesen emberek m aradtak s nem  tudhattak  meg
szabadulni koruk „tudom ányos” világképétől, az ő évszázadaikban érvényes 
korszerű gondolkodástól. A középkori egyház azonban nem a kinyilatkoz
tatás örök igéit kereste a Bibliában, hanem  azt fizikai és biológiai tankönyv
nek tekintette, s ezzel olyan feszültséget terem tett, m elynek hatása alól sok 
tekintetben még ma sem tudja kivonni m agát egy csomó keresztény és 
rengeteg nem-keresztény ember.

A másik baj az volt, hogy az egyház hivatalosai hitbelileg hozzákötötték 
m agukat és az egyház tag ja it olyan elavult tudományos rendszerekhez, mint 
a majdnem keresztény szentté avatott Aristoteles fizikája —1 vagy m int Ptole- 
maios kozmogóniája. A ristotelest a filozófiában még m a is kiváló rang illeti 
meg, hiszen szinte alig van gondolat, mely nála vagy Platónnál m ár fel ne 
villant volna, de képtelenségnek látszik annak a fizikának az elfogadása, 
melyet részben tapasztalatok alapján, de inkább elm életi okoskodások alap
ján állított össze, olyan korban, mely felett elvi'harzott az idő. Sajnos, ez a 
képtelenség a középkorban megtörtént. S mivel Ptolemaiosnak az a nézete, 
hogy a Nap és az egész Kozmosz a központi helyzetű Föld körül forog, többé- 
kevésbé megfelelt a bibliai világképnek, a  középkori teológia ezt a nézetet 
megdönthetetlennek és a keresztény magatartás, sőt az üdvösség nélkülöz
hetetlen feltételének tarto tta .

Még Albertus Magnus, akit széles körű és korát messze megelőző tudása 
m iatt „doctor universalis”-nak neveztek, s varázslóként tiszteltek, maga is 
kénytelen volt sok megszégyenítő szellemi m eghajlást produkálni a világot 
és természetet magyarázó dogmák előtt, hogy meggyőződésének időnkénti 
feladásával biztosíthassa további m unkáját. Hogy ez nem  lehetett könnyű



KÉKÉN ANDRÁS: KERESZTÉNYSÉG ÉS. . . 49

számára, azt könnyen belátjuk, ha gondolatban m eglátogatjuk a bolognai 
egyetemet, s katedráról m eghallgatjuk a tudós professzornak azt az elmés 
fejtegetését, hogy a csillagokat a m aguk megszabott pályáján angyalok hen- 
gerítik kerekeken.

A lengyel Kopernikus heliocentrikus világképe óriási zavart idézett elő. 
Nemcsak a római katolikus, hanem a protestáns teológusok is a keresztény 
hit megrendülésétől féltek. Ismerjük Galilei tragédiáját. Neki az inkvizíció 
kínzókam rájában kellett alázatosan belátnia, hogy a dogmák erősebbek, mint 
a  tények, s iszonyú testi kínok között kellett vallania, hogy mégsem forog 
a Föld. Giordano Bruno ezt nem tud ta megtenni. Pedig hét évig ü lt börtön
ben. S mivel hét esztendei kínzás után is ezt vallotta, hogy végtelen nagy 
a világok száma, máglyára küldték.

A két Bacon-nak kellett jönnie, hogy a tudomány felszabaduljon a dogmák 
bilincsei alól.

Az egyik Roger Bacon, a „doktor m irabilis”, a  csodálatos tudós. Bevezette 
a  tudom ányba a tapasztalatokon alapuló induktív módszert, s ezzel a valóság 
tiszta levegője kezdett áram lani a dohos dogmák világába.

A másik Verulami Bacon, az angol lord, aki Organonjában megszabadította 
a gondolkodást az Idolumoktól, a bálványképektől. Legyünk olyanok — 
mondja —, m int a kisgyermekek, akik ártatlanok mindenféle izmustól és 
absztrakciótól, tisztára vannak mosdatva előítéletektől és előzetes fogalmak
tól. „Ne a tudóst vonjuk kínpadra, hogy vonja vissza az igazságot, hanem 
a term észetet, hogy kikényszerítsük belőle kísérletek és tiszta gondolkodás 
ú tján  az igazságot.”

így indult el az emberi elme a nagy kalandra: a világ felfedezésére. S jöt
tek sorban a természet és lélek nagy utazói: Descartes és Leibniz, Newton, 
Darvin, Maxvell, Faraday . . .

Tudomány a kereszténység ellen

A term észettudomány és kereszténység találkozásának másik fontos törté
nelmi szakasza a 19. század.

Az em beri elme elju to tt a klasszikus fizika magas kőszirtjére, optimista 
lélekkel és racionalista gőggel nézett körü l: a világ nem ism eretlen többé, 
titkait kénytelen volt feladni, substanciáját az ész megragadta, funkcióinak 
elvei megdönthetetlen stanciáját az ész megragadta, funkcióinak elvei meg
dönthetetlen hipotézisek és m atem atikai formulák alakjában az em ber ren
delkezésére állanak. A győzelem tökéletesnek látszott. Az anyag megm ara
dásának elve és a kauzalitás elve csodálatosan működött. A világ nem  más, 
m int egy nagy mechanizmus, mely gépészének, a homo sapiensnek a paran
csa szerint működik. Komolyan hitték, hogy részletproblémák vannak még, 
de a  nagy egésznek, az Univerzumnak a titka meg van fejtve. Az elvek és 
képletek ragyogóan beváltak. Segítségükkel új bolygókat találtak meg az 
űrben, itt a földön gépek kerekei forogtak, s új energiák a drótokban.

A 19. század term észettudományának nagy m itológiáját Ernst Haeckel írta 
meg Világrejtélyek c. könyvében. Tudományos könyvnek látszik, de m a már 
tudjuk, hogy mitológia ez a  javából. Egyetlen elvre épül, az anyagra. Azért 
nevezzük az egész konstrukciót monisztikusnak. Természetesen ateista. Isten
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nincs, hiszen sem a mikroszkóp, sem a teleszkóp sehol sem m utatja meg, 
m árpedig ami nem  látható, nem  m érhető, nem  érzékelhető, nem tapasztal
ható, az egyszerűen nincs is, hiszen ez a világ pontosan olyan, am ilyennek 
az öt emberi érzékszerv érzékeli. Persze lélek sincs. Ahogyan Isten helyére 
odakerült az örökkévaló és örökké m egm aradó anyag, a lélek és szellem he
lyét elfoglalta az anyag funkciója. Az örökkévaló törvény, amely m indent 
mozgat s m indent megold, a kauzalitásnak, az okságnak az elve. A világ és 
az élet tökéletesen determ inált, azaz megkötözött: mindennek van oka, s 
minden jelenség maga is okává válik új jelenségeknek, s mivel a törvényt 
ismerjük, m inden olyan egyszerű, tiszta és világos. Kezdetben volt az ősköd, s 
mivel az ősköd a végső ok, nyilván benne volt, m int csíra, minden, am it a 
történelem  s a bontakozó élet produkált az évmilliók során, a masztodon 
ereje, a hangyák rendje, a kölni dóm tervrajza, Nagy Sándor katonai zse
nije, Shakespeare komor fantáziája és a IX. szimfónia édes dallama. így hit
ték  ezt a 19. század emberei, s nem is gondoltak arra, hogy ilyen képtelenül 
nagy és vak hitet csak a mitológiák igényelnek, a teológiák soha.

A gondolkodásnak és m agatartásnak 19. századi keretei között a keresz
ténységnek természetesen nem  lehetett helye. Meyer osztrák történész szerint 
az újkor három  nagy szellemi forradalm a örökre megszabadította az em bert 
a vallásos csökevények bilincseiből. Luther a pápa gyámsága alól szabadí
to tta fel az európai embert, Voltaire az egyházé s M arx az Istené alól. Igaz, 
vannak még vallásos emberek, vannak még papok és templomok, ta lán  ez 
nem  is olyan nagy baj, mondta William James, a pragm atista filozófus, 
hiszen a gyakorlati közösségi életben van haszna a vallásnak, de a haladás 
m indjobban kiszorítja m ajd az életből a vallásos jelenségeket s a jövőben 
ott fénylik m ár a felvilágosultak közössége, mely csak múzeumban találkoz- 
hatik m últjának szégyenletes emlékeivel, bibliával, kereszttel.

S mit te tt a kereszténység?
A római egyház m egterem tette a tilto tt könyvek jegyzékét, a h irhedett 

Indexet, hogy mesterséges gátat építsen a tudományos gondolkodás m indent 
elborító áradata elé, s mivel az inkvizíció lehetősége megszűnt, egyházfe
gyelmi eszközökkel harcolt a keresztény hitet veszélyeztető tanítások ellen.

A protestáns kereszténység is védekezett. V irágkorát élte az apologetika, 
a  hitvédelem tudománya. Merész volt, ötletes, sokszor majdnem meggyőző, 
de volt egy alapvető hibája. Abból indu lt ki, hogy Istent kell olyanná for
málni, hogy elfogadható legyen a m odern em ber szám ára: a protestantiz
musból kell a liberalizmus és racionalizmus szűrőjén keresztül olyan párla
to t desztillálni, mely nincs halálos ellentétben a 19. század szellemével. Eb
ben a korban született meg a bibliakritika, ekkor hangzottak el a szószékről 
az erkölcsnemesítő és filozofáló prédikációk, ekkor íródtak a Jézus-életrajzok, 
melyekben az ő istenségéből semmi sem m aradt.

Igen, a tudomány fölényesen győzött, a keresztények pedig vagy szégyel- 
ték vagy igazolni akarták  hitüket.

S ez m ajdnem  mindenki előtt véglegesnek látszott.
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A gondolkodás forradalma

A term észettudom ány és kereszténység viszonyában gyökeres változást ho
zott a 20. század.

Az em beri szellem talán sohasem szikrázott olyan káprázatosán, m int az 
utolsó 5 évtized alatt. A 20. század „doctor m irabilis”-einek hosszú sora a 
tudományos gondolkodás és a tudományos fantázia csodálatosan magas ré
gióiba em elkedett. Minden mozgásba jö tt, ami sziklaszilárdnak látszott, s ko
runk izzó szellemi katlanában új pszichológiai, biológiai, m atem atikai és fő
képpen fizikai igazságok, elvek, elképzelések, törvények és feltevések szület
tek meg. Szertefoszlott az álom, hogy az emberi ész megoldotta a világ re jté
lyeit, párává változott az anyag „idolum a” s összeomlott a ráépített mitológia.

Jö tt Einstein, korunk „Albertus M aximusa”, hozta a relativitás démonikus 
erejű igazságát s könyörtelenül alkalm azta m indenre: térre, időre, mozgásra. 
Ugyanilyen elemi erővel tört elő a racionalista filozófia kérge alól Henri 
Bergson, irracionális vitaiizmusa, az észfölötti, in tu itív  élet- és igazságlátás
nak ez a drámai igénylése. Lehet, hogy velük kezdődik a 20. század. Együtt 
kell említeni őket. Hogy Bergson hato tt Einsteinre, azt az utóbbi életm űve 
kétségtelenné teszi. De hogy a fizikai relativitás elve m egterm ékenyítette a 
filozófust, azt könyvei m utatják, például a Tartam  és Egyidejűség, mely a 
fizika és a filozófia határán  keresi az igazságot s csak olyan fizikus értheti 
meg, akinek kisujjában van a filozófia, s csak olyan filozófus írh a tta  meg, 
aki nagyszerűen ismeri a magasabb m atem atikát.

De ez csak kezdete egy szellemi tűzijátéknak. Jö tt Planck, a m odern fizika 
atyja, akinek ez évben ünnepeljük születése századik évfordulóját. Értelmé
nek kohójában szétolvadt a m egdönthetetlennek látszó tétel, hogy „natura 
non facit saltus”, a természet nem  csinál és nem tű r  ugrást. Planck az em 
beri logikának boszorkányosán szellemes útján rá jö tt arra, hogy az energia 
áram lása nem  folytonos, hanem parányi, de m egállapítható mennyiségekben 
történik, s ezek a mennyiségek mintegy az energia „atom jai”. Minden anyag 
ezeknek a kvantum oknak egész számú többszöröseiben nyeli el vagy bo
csátja ki a hullámokat, s ha ezeket a kvantum okat elosztjuk a hullámhosz- 
szal, akkor egy állandót kapunk, s ezt a minden körülmények között állan
dónak bizonyult számot Planck az azóta híressé vált kis „h” betűvel jelölte. 
M indenképpen megérdemli, hogy az egész világ tisztelettel álljon meg em
léke előtt. Mi nem hallgathatjuk el azt sem, hogy evangélikus volt. Sőt azt 
sem, hogy van egy értekezése, a címe: Vallás és természettudomány. Később 
visszatérünk még erre  a könyvre. De m ár most is tudomásul vehetjük, hogy 
a m odem  fizika aty ja a legtávolabbról sem ateista.

Azután jö ttek  a többiek, Nobel-díjas, világhírű fizikusok, Rutherford, Nils 
Bohr, de Bogiié az atomok titkát feltáró kutatásaikkal és eredményeikkel. 
Jö tt az osztrák Schrödinger azzal a  csodálatos egyenlettel, mely szerint az 
atommag körül keringő elektronok tulajdonképpen térhullámok. S jö tt Hei
senberg a bizonytalansági elmélettel, s ennek alapján a kutató elme eljutott 
annak alázatos belátásáig, hogy egy bizonyos határon  túl az igazság nem 
üldözhető. Azt mondja ugyanis ez az elmélet, hogy a keringő elektronnak 
vagy a helyét vagy az impulzusát lehet csak meghatározni, a kettő t együtt 
semmiképpen sem. Ha az egyiket tudom, a m ásiknál egészen valószínűtlenül 
és lehetetlenül nagy a hiba, s ezeknek a hibáknak a szorzata — újabb megle
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petés! — arányos a Planck-féle kis „h”-val. Heisenberg elmélete és eredm é
nyei kissé megrendítők még a fizikusok számára is. Valami olyat érezhették 
a fizikusok, m int évezredekkel ezelőtt a görög geométerek, mikor rádöbben
tek arra, hogy a valóságos számok arányaiban és viszonyaiban elképzelt 
harmonikus világukba betört az irracionális szám, a valótlan szám, a szám, 
amely nincs: négyzetgyök 2, s éppen ott tö rt be, ahol a legkevésbé sem gon
dolták, a háromszög befogóinak és átfogójának viszonyát megfejtő Pütha- 
gorász-féle tételnél. Megborzadtak, démoni erők jelenlétét érezték meg, s ha 
m ást nem, annyit leszűrtek belőle, hogy az ész határain  túl is van valami. 
S ez megismerhetetlen a logikus gondolkodás ú tján  éppúgy, mint a tapasz
talat segítségével. Heisenberg bizonytalansági egyenlete korunk négyzetgyök 
kettője, a 19. század világképének harm onikus mechanizmusát démoni erő
vel robbantotta szét.

Mindez a rra  késztette a fizikusokat, hogy egészen másképpen képzeljék el 
a teret, ha ugyan itt még egyáltalán lehet képzeletről beszélni, m int a klasz- 
szikus fizika művelői, vagy m int a hétköznapi tapasztalat emberei, akik azt 
gondolják, hogy a tér vagy üres, vagy éterrel tö ltö tt végtelenség, melyben 
az anyag, a szélesség, hosszúság, magasság három dimenziójával rendelkező 
tömeg elhelyezkedik. A m odern térelm élet Riemann és Minkovsky alapján 
négy, sőt több dimenziós terekről, téridőről, gravitációs térről, mágneses tér
ről beszél, s ezek mind olyan dolgok, melyekben csak a legmagasabb m a
tem atika algoritm usának embertől szinte függetlenül működő „gondolkodó 
gépe” segíti a tájékozódást még azon fizikusok szám ára is, akiknek a kom
binációs képessége és emlékezete messze m eghaladja a sakkozókét, ahogyan 
M aeterlinck mondja, képzelete pedig a regényírókét. S mostanában valami 
olyanról olvashattunk, hogy ezen a téren megvan, s Planck születése napján 
nyilvánosságra kerül az év nagy felfedezése: Heisenberg és Pauli egyenlete 
a különféle terek kongruenciájáról.

S most itt vagyunk az igazi kérdésnél: hogyan változtatták meg korunk 
„csodálatos doktorai” a gondolkodást?

Az első eredmény: az em beri elme felszabadult a tudományos dogmák bi
lincseiből s problem atikussá vált. Nicolai H artm ann ném et filozófus kifeje
zése ez: probléma-gondolkodás. A modern em ber leveszi a szemellenzőket, 
nyílt homlokkal és tág intellektussal áll a valóság áram lása elé. Ebben az új 
szellemi légkörben avult és szomorú minden olyan ellentmondást nem  tűrő, 
kategorikus állítás, mely tagadja az antitézis lehetőségét és horizontja nem 
tágabb, m int a bánya m élyén lámpással járó bányász látóköre. Ez a gondol
kodás a bizonytalan állításoknál többre becsüli a jól megfogalmazott kérdé
seket. S csak mosolyogni tud minden olyan emberhez nem  méltó erőlködé
sen, mely lefaragja a tények konok szögleteit, hogy belesimuljanak az aprio- 
risztikus elvek merev sémáiba. Ebben a gondolkodásban — s ez egyelőre még 
leginkább csak a fizikusok és matem atikusok gondolkodása — a m erev és 
abszolút természeti törvény helyét elfoglalta a valószínűség. Nem lehet tudni, 
hogy egyetlen atom vagy elektron hogyan fog viselkedni, csak arra lehet szá
mítani, hogy tíztrillió atom  közül néhány millió bizonyára így vagy úgy fog 
reagálni külső behatásokra. A múltszázadi kauzalitás és determinizmus he
lyét elfoglalta a „véletlen”, ahogyan a fizikusok és filozófusok m ondják, de 
egyáltalán nem hangzik kegyes frázisnak, ha mi itt például azt a szót m er
jük  használni: gondviselés. Az igaz, hogy ez a kötetlenség, az atomok „sza
bad akarata”, a  jelenségek „véletlensége” csak az atomok kis világában, a
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mikrokozmoszban észlelhető, s így inkább elméleti jelentősége van, m in t gya
korlati, de Eddingtonnak van egy szellemes hasonlata, mely az atom ok ki
csiny világát és a mi közepes m éretű világunkat egybefogja egy fizikai el
képzelés keretében. Gondoljuk el, hogy az atomok trilliói közül egyet olyan 
térségbe zárunk, m elyet fotocella zár le. Fogalmunk sem lehet arról, hogy 
ebben az atomban pályát változtat-e s mikor egy keringő elektron. Ez szá
m unkra nem  is fontos. Ámde ha a fotocella elektromos kapcsolóval s ez egy 
villamosszékkel áll összeköttetésben, az elítélt szám ára igazán exisztenciális 
kérdés, élet-halál kérdése, hogy az elektron pályát változtat-e, ennek követ
keztében felvillan-e a  fény, mely a fotocella segítségével bekapcsolja az ára
mot a villamosszékbe. Az elítélt élete tehát egy kiszám íthatatlan véletlentől 
függ, fejezi be hasonlatát ez a modern fizikus.

A másik eredmény: az emberi elme felszabadult a  tapasztalat bilincseiből, 
supra-empirizmus jellemzi tehát a m odern gondolkodást. Szám unkra, hét
köznapi emberek szám ára persze nem  könnyű olyan m agaslatra emelkedni, 
ahol egyáltalán nem látszik abnormisnak az az állítás, hogy nem az van, am it 
látunk, vagy amit érzékszerveink vagy műszereink a tudatunkba közvetíte
nek. Ha valaki fejbeüt m inket egy vasrúddal, ennek tragikus következmé
nyei lehetnek a fejünkre nézve, éppen a vasrúd töm ör és súlyos anyagias
ságánál fogva. Ámde a m odern fizikus a következőket mondja erről az omi
nózus vasrúdról. Sokkal kevesebb benne az, amit anyagnak lehet feltételezni, 
mintsem gondolnók. Az anyaginak tekinthető parányi részecskék és a közöt
tük levő távolságok aránya olyan, m int a világűrben a bolygók és a távol
ságok aránya. Az, ami egy meglehetősen nagy vasrúdban anyagnak lenne 
tekinthető, olyan kicsiny, hogy szorosan egymásba gyúrva ezeket a  részecs
kéket valami olyan parányi dolgot kapnánk, amit m ég a legnagyobb nagyí
tású elektonmikroszkóp sem tudna láthatóvá tenni. De gondolkozzunk csak 
tovább, folytatja a m odern fizikus. Anyaginak látszó parányi részecskékről 
beszéltünk a vasrúdban. Nos, minden kísérlet azt m utatja , hogy ezek csak 
ritkán viselkednek úgy, m intha anyagi természetűek lennének, gyakrabban 
olyanok, m intha hullámok lennének. A lényegük, a szubsztanciájuk teljesség
gel megfoghatatlan, nem  is helyes dolog, ha így kérdezünk felőlük: mi az 
anyag, mi az energia, — csak a működésük, a funkciójuk felől lehet érdek
lődni, ha a kérdést igazán tudományosan akarjuk feltenni. Meg szabad tehát 
kérdezni a térgörbületet, a  sugárzást, a szerkezetet, s ezeknek a funkciós je
lenségeknek, illetve az ezekről szerzett emberi észleleteknek a viszonyát egy
máshoz. Amit a fizikus a vasrúdról végsősorban m ondani tud, az az, hogy 
van benne valami, am iről nem lehet tudn i mást, csak azt, hogy néha úgy vi
selkedik, m intha anyag lenne, néha pedig úgy, m intha hullám lenne. De hogy 
micsoda ez a valami, a r ra  vulgáris filozófusok és filozófiáról mit sem sejtő 
átlagemberek adhatnak nekik tetsző választ, de a m odern fizikus tartózkodni 
fog attól, hogy erre a kérdésre választ adjon, m ert mindenféle válasz egy
szerre kérdésessé tenné tudományos ran g já t és tekintélyét tudóstársai előtt.

A harm adik és m inket témánk szempontjából a legközvetlenebbül érdeklő 
eredmény az, hogy a m ai term észettudomány fogékonnyá vált a szellemi va
lóság iránt. Vagy talán mi is fogalmazzunk óvatosabban és m ondjuk így, 
hogy a m ai term észettudomány nem meri tagadni bizonyos szellemi term é
szetű jelenségek realitását, m ert a mai fizikus ott áll és töpreng a mérhető 
és m érhetetlen dolgok határán. S még azt is tegyük hozzá, hogy előző meg
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állapításunk még csak csíra, de m agában re jti a jövő fejlődés nagyszerű le
hetőségeit. S m ár csíra korában is jellemzi a m odem  gondolkodás irányát.

Most térek vissza Planck-nak a vallásos és természettudományos gondol
kodás viszonyáról írott könyvére. Ez bizony nem könnyű és nem népszerű 
bölcselkedés. A teológusok nem  találnak benne könnyen felhasználható h it
védelmi érveket, s az ateisták közül csak azokban kelthet kételkedést a m a
guk világnézete iránt, akik fel tudnak em elkedni a kötetlen gondolkodás n a 
gyon magas fokára. Hadd írjak  ide annyit, am ennyit a könyvnek egy nagyon 
alapos és részletes ism ertetése alapján fel tudtam  fogni, s a magam gondol
kodásába hasznosan be tudtam  építeni. Az egyik az, hogy Planck alapvető 
nézete szerint a világ sokkal inkább tekinthető egy nagy gondolatnak, m int 
egy nagy gépezetnek. S a másik tanulság az, hogy bárm ennyire is naivság 
lenne azt gondolni, hogy a modern fizika érveket és bizonyítékokat szolgál
tat Isten léteiére, még nagyobb naivság azt hinni, hogy a fizika meg tud ja 
cáfolni Isten létét, sőt m in tha a fejlődés iránya azt m utatná, hogy egy bizo
nyos ponton a m odem  fizikának term észetm agyarázó elvként kell felállíta
nia Isten létének hipotézisét, máskülönben nem adnak jó eredményt bonyo
lult képletei.

Ugyanilyen óvatossággal szeretném ism ertetni Jeans nézetét, ö  korunk leg
nagyobb csillagásza és egészen más vonatkozásban ugyan, mint Ptolemaios, 
mégis m intha visszahozná gondolkodásunkba a geocentrikus elméletet. M intha 
mégis az lenne az igazság, hogy ezt a parányi bolygót, a Földet, különleges 
helyzettel ajándékozta volna meg a dolgokat terem tő és rendező végső A ka
rat. M intha az egész kozmosz a Eöld kedvéért lenne. M intha a Föld annak az 
embernek a  kedvéért lenne, akiben kigyúlt a tudat fénye, hogy bevilágítsa 
az egész kozmoszt. Mintha az ember csak ezért a tudatért, ezért a szellemi 
képességért, mondjuk így: a lélekért lenne. S mi folytathatjuk ezt az óvatos 
gondolatsort: m intha az em beri lélek az Istenért lenne!

Bertrand Russel, korunknak ez az egyik legtekintélyesebb tudósa, akiben 
a fizikai és filozófiai ism eretek páratlan bősége található, nagyon szelleme
sen mondta: A világ a legújabb fizikai és csillagászati kutatások fényében 
olyan kísértetiessé vált, m intha az spiritiszta szeánsz tárgya lenne.

Igen, a mai fizika egyre inkább „spiritualizálódik”. Korunk elhozta a te r
mészettudományok nagy integrálódását, a jövő nemzedék könnyen m egért
heti, hogy leomlik a válaszfal a term észettudom ányok és a szellemtudomá
nyok között.

Mi a feszültség oka?

Ha minden úgy van, ahogyan az előbb nagyon óvatosan megkíséreltük el
mondani, akkor joggal vethető fel a kérdés, m iért van mégis feszültség a  te r
mészettudományos és a keresztény gondolkodás és „világnézet” között. M iért 
probléma ez mégis korunk millió és m illió em bere számára? Két választ ad
hatunk erre.

A feszültség egyik oka, hogy fáziseltolódás van a m odern természettudo
mányos gondolkodás és a tömegek világnézete vagy mondjuk így, a kor köz- 
gondolkodása között. Nem 20. századi jelenség, hanem általános érvényű m ű
velődéstörténeti tétel az, hogy minden kor átlagemberének nézeteit az előző 
nemzedékek tudom ánya form álja ki, a kor tudom ánya pedig a következő
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nemzedékek tagjainak gondolkodása számára jelent fundam entum ot és ke
retet. Ahogyan a kor tudom ányát és a modern gondolkodás irányvonalát is
m erjük, tulajdonképpen minden jogunk meglenne arra, hogy nyugodt és vá
rakozó optimizmussal tekintsünk a jövőbe, bizton remélvén az Isten realitá
sával nem számoló szekuláris gondolkodás alkonyát, de a mi felelősségünk 
és szeretetünk a m a küszködő em berére irányul, s ezért szeretnők, ha ki 
tudna lépni korából a jövő felé s önmagából az Isten felé.

A feszültség másik oka az, hogy annyi tragikus tapasztalat u tán  sem veszi 
komolyan sem a kereszténység, sem  a természettudomány egymás illetékes
ségi körének határvonalait. M ennyi tám adásban van részünk! S ezek részben 
ideológiai, részben szociológiai, részben történeti jellegűek. S ebben a sor
rendben ezek a támadások az istenhit, az egyház és Jézus Krisztus személye 
ellen irányulnak. Az érvek nem tudományosak, nem  képletekkel, nem kísér
letekkel, nem történelm i tényekkel harcol a szekuláris em ber a keresztény
ség ellen, hanem hipotézisekkel, s méginkább feltevésekre ép íte tt „mitolo
gikus” következtetésekkel.

Nagy felelősség terheli a másik oldalt is. A keresztények azon köreit, me
lyek valami középkori világkép-csökevényt hordoznak m agukban. Ügy lá t
szik sok keresztény úgynevezett h itét m egrendítette az atom energia felszaba
dulása, vagy a világűrhajózás lehetősége. Hans Lilje hannoveri püspök a múlt 
hetekben Bécsben három előadást tarto tt ezekről a kérdésekről. Az a tény, 
hogy ezekre az aggodalmakat eloszlató előadásokra szükség volt, azt m utatja, 
hogy vannak homályos szemű keresztények, akik nem látják  a határt a fi
zika és a hit között.

Csak egy Isten van!

Fejezzük be ezzel a természetes, de nem szükségtelen hitvallással: csak egy 
Isten van.

A „homo doctus” ennek az egy Istennek a világában keresi a bujkáló igaz
ságot. A „homo technicus” a tudományos igazság alkalmazásával az Isten 
által terem tett em ber számára akarja  az életet kényelmesebbé és szebbé 
tenni. A „homo christianus” pedig ugyanezt az egy Istent Jézus Krisztus
ban ismeri meg, m int olyan A tyát, aki nagy irgalmassággal m enti meg gyer
m ekeit bűntől, haláltól, kárhozattól. Erre az irgalomra minden embernek 
szüksége van.

Pasteur mondta, hogy sok tanulm ány és kísérlet eredményeképp akkora 
hite van, m int egy breton férfinak, de ha még sokkal többet tanulhatna és 
kísérletezhetne, olyan hite lenne, m in tegy  breton asszonynak.

Szép ez a meggyőződés, de nem  lehet egészen igaz. A legfénylőbb intellek
tus sem segítheti el az em bert a krisztianizmus állapotába, az irgalom Aty
jának  megismerésére, aki egyedül Jézus Krisztusban jelentette ki magát. De 
az igaz, hogy az irgalom Istenének ismerete csodákra tágu lt szemet és cso
dálatos lendületet adhat m inden nyílt intellektusnak a titkok kutatására. Az 
is igaz, hogy a tág szellemi perspektíva sok akadályt e lhárítha t a lélekből az 
Istenhez vezető úton.

S végül igaz az, hogy az em beri m űvelődéstörténet tragikus meghamisítása 
az az ellentét, m elyet mesterségesen szítottak term észettudom ány és keresz
ténység között.



VEÖREÖS IMRE

Búcsúzik a Diakonia

Kedves Olvasók!

Egyházkorm ányzatunk a Diakonia m egjelenését ezzel a számmal, 1993 de
cemberével anyagi okokra hivatkozással „szünetelteti”. Tudvalevő, hogy m a 
Magyarországon folyóirat tám ogatás nélkül nem  élhet. A folyóirat m egjele
néséért eddig is áldozatot kellett hoznia egyházunknak. Az egyházi vezetés 
m ost úgy látja, hogy a Sajtóosztály nyomasztó terhein a Diakonia megszün
tetésével kell segítenie. Így le tt ez a számunk tizenöt évnyi szolgálat u tán  a 
lap utolsó számává.

Megköszönöm olvasóink hűségét, akik az előfizetési díj emelkedése elle
nére előfizetőink vagy vásárlóink m aradtak. Hálával tartozom szerkesztő- 
bizottságunknak. Hálás vagyok nagy számú cikk- és tanulm ányírónknak, a 
m indig csak elsődleges közlésre szánt versek költőinek, akiket Jánosy István 
n y ert meg. A lap form áját kialakító és tanácsaival később is segédkező Mol
n á r József könyvművésznek és azoknak a hozzáértőknek, köztük Uray Eriká
nak és a m ár elhunyt Nagy Elemérnek, akik lapunk formai szintjét m egte
rem tették. Az utolsó három évben Bízik László helyettes szerkesztővel együtt 
végeztük a szerkesztést. Középkorú személy lévén még jelentős szolgálatot 
végezhet egyházunk sajtóm unkájában, ha elismerik kiváló értékeit.

M ár pályám elején, 1947—48-ban összeforrt személyem az egyházi sajtó
val. A Lelkipásztor lelkészi szakfolyóirat és az Űj Harangszó című országos 
evangélikus hetilap szerkesztőjeként saját egyházi nyom dánkban, Győrött, 
szerettem  meg a nyom tatott betű szolgálatát. A Diakonia m egindítására 1979 
első napjaiban kaptam  megbízást. Más egyházi szituációba ágyazódott bele 
sajtóm unkám  fiatalon, mint m ost az utolsó 15 évben. Akkor lelki ébredést és 
teológiai m egújulást élt át egyházam. A rra az időszakra jellemző volt L uther 
m egkapó leírása: „ . . .  ragadjátok meg Isten kegyelmét és igéjét, m ert it t  van. 
M ert azt tudnotok kell, hogy az Istennek igéje és kegyelme olyan, m int a 
futó záporeső, nem  tér oda vissza, ahol m ár egyszer volt.” Abban a remény
ségben kell végeznie szolgálatát a  mai új nemzedéknek, hogy Isten mégis ú jra  
elhozhatja kegyelmes igéjének éltető záporát a szikkadt földre.

Olvasóinktól búcsúzó ajándéknak szánom Paul Tillichnek, századunk egyik 
legjelentősebb teológusának eredetileg am erikai egyetemi hallgatók előtt el
hangzott beszédét Pál apostolnak a római keresztényekhez ír t levele 8. része 
38—39. verséről, mely itt következik lapunk utolsó számában.

M indnyájukat szeretettel köszönti
V e ö re ö s  Im re  s. k. szerkesztő



PAUL TILLICH

Fejedelmek és hatalmak

„Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet., 
sem angyalok, sem fejedelm ek, sem jelenvalók, sem  eljövendők, 
sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle 
más terem tm ény nem  választhat el m inket az Isten szeretetétöl, 
amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.”

Rom 8,38—39

Ezek a szavak a leghatalm asabbak közé tartoznak, amelyék valaha leírattak. 
A puszta hangzásuk képes kétségbeejtő helyzetben levő em beri lelket meg
ragadni. Magam átéltem , hogy erősebbnek bizonyulnak felrobbanó bombák
nál, ny ito tt sírok m elletti zokogásnál, betegek sóhajtásánál, haldoklók nyö
gésénél. Erősebbek azok önvádjainál, akik kétségbeesnek m aguk felett. És 
felülkerekednek a létünk mélyén szakadatlanul suttogó szorongáson. Mi te
szi oly hatalmassá ezéket a szavakat?

Nem a szó szerinti jelentésük, mely sok tekintetben idegen tőlünk. Az an 
gyalok és fejedelmek, a magasság és mélység, sőt élet és halál a csillagké
pekre utalnak, melyek ókori hit szerint az emberi sorsot és történelm et meg
határozzák. Az em berek az ő hatalm ukban vannak, akár félelem űzi őket, 
akár bátorságért küzdenek. Néha győznek, sokkal többször vereséget szen
vednek. Ebben a tudatban éltek azok az emberek, akikhez Pál szólt. Levelei 
a kereszténység lényegét ismételten abban az üzenetben foglalják össze, hogy 
Krisztus legyőzte a világ fölött uralkodó erőket, de sehol sem állítja Pál 
olyan diadalmasan, m int a rómaiakhoz szóló szép és erőteljes szavaiban.

Ha ezeknek a szavaknak napjainkban is van ere je  lelkűnkön, akkor valami 
olyasmit kell tartalm azniuk, am it igaznak érzünk, mégha nem  is osztjuk a 
régi h itet a csillagok befolyásában. Pál nevén nevezi a hatalm akat, melyek
nek fogságában vagyunk, minden történelm i idő minden emberével és az 
egész terem tettséggel együtt. Ezek a szavak a rra  céloznak, am i bizonyosságot 
adhat nekünk arról, hogy e hatalm ak nem nőnek fölénk, le vannak győzve, 
és mi részesedhetünk a felettük való győzelemben.

Ki ne érezné az utóbbi években és általában az egész évszázadban azokat 
az ellenállhatatlan erőket, amelyek meghatározzák a történeti és személyes 
sorsunkat? Ezek nem zeteket és egyéneket belső és külső konfliktusokba so
dornak. Fennhéjázásba és őrületbe, lázadásba és kétségbeesésbe, embertelen
ségbe és önpusztításba hajszolnak. Ezek az erők többé vagy kevésbé m ind
egyikünket belevonnak ezekbe a  konfliktusokba. Valamilyen módon m ind
egyikünk személyes életét meghatározzák. Senkinek a biztonsága nincs ga
rantálva. Sem ház, sem alkotás, sem barát, sem család, sem ország sehol a 
világon nincs biztonságban. Egyetlen terv megvalósulása sem bizonyos, m in
den reménységre veszélyek leselkednek. Mindez nem újdonság az emberi 
történelemben. Űj csak az, hogy néhány esztendő viszonylagos biztonságá
ban elfelejtettük: ez a  dolgok igazi állapota. Most azonban újra  belátjuk, 
m ert hirtelen ez vesz m inket körül a  Föld minden részén.
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A sors erőitől űzve tesszük fel az emberiség m indenkori kérdését: Mi van 
mindezek m ögött? Mi az értelm ük? Hogyan tud juk  elviselni?

Jóval a keresztény korszak előtt beszéltek m ár emberek az isteni gondvi
selésről, amely az élet és történelem mozgató erői mögött működik. A ke
reszténységben pedig Jézus szavai az ég m adarairól és a mezők liliomairól, 
és parancsa, hogy ne aggodalmaskodjunk a holnapi napért, megerősítették a 
gondviseléshitet, mely a keresztény emberek legáltalánosabb hitévé vált. Ve
szélyben bátorságot, szenvedésben vigasztalást, romok között reménységet 
adott. De ez a h it egyre inkább elveszítette mélységét. M agától értetődő do
loggá lett. E ltűnt lenyűgöző, meglepetésszerű és győzelmes jellege, am elyet 
Pál szavai hordoztak.

Amikor az első világháborúban a ném et katonák bevonultak, a legtöbbjük 
osztotta a népi h itet a  szerető Istenben, aki m indent a legjobban intéz. A va
lóságban m inden a legrosszabbul ütött k i a nép számára és majdnem m in
den tagja számára. A háború lövészárkaiban az általános hit a személyes 
gondviselésben fokozatosan széttört, és a háború ötödik évében semmi sem 
m aradt belőle. A második világháború a la tt és utána hasonló folyamat m ent 
végbe az Am erikai Egyesült Államokban. Az elm últ évtized politikai fe 
szültségei és félelmei között a történelem ben működő gondviselésbe vetett h it 
is széttörött. Az a  bizodalom, amelyben nagy népcsoportok osztoztak, hogy a 
történelemben végül is m inden jóra fordul, majdnem eltűnt. Nem sok m a
rad t meg belőle mára.

Sem a személyes, sem a történeti gondviseléshitnek nem  volt mélysége 
vagy megalapozottsága. Nem hitnek, hanem  kívánságokra épülő gondolko
zásnak a term éke volt. A gondviselésbe v e te tt h it nem egy része a keresz
tény hitnek, éspedig olyan része, melyet könnyebb m egérteni, mint más ré 
szeket. Nem úgy van, am int egy idős vidéki lelkész m ondta egyszer nekem, 
hogy emberek szilárdan hisznek az isteni gondviselésben, de a keresztény 
hit fő tartalm ai, bűn és megváltás, Krisztus és az egyház idegenek számukra. 
Ha ez igaz, akkor a gondviselés értelme is idegen nekik, a  benne való h it 
szükségszerűen összeroppan, ahogy évszázadunk viharaiban történt az ilyen 
hiedelmekkel. Hinni a gondviselésben az m aga az egész hit. Ez a hit a bá
torság, hogy igent m ondjunk a saját életünkre és az életre általában, sors
hatalm ak működése ellenére, m indennapi létezésünk bizonytalanságai elle
nére, az egzisztenciális katasztrófák és m inden értelem összetörése ellenére.

Ilyen bátorságról szól textusunkban Pál. De előbb azokról a hatalm akról 
beszél, amelyek ezt a bátorságot lehetetlenné akarják  tenni. Mit tesznek ezek 
a hatalm ak? Elválasztanak bennünket Isten szeretetétől. Ez a mondat m eg
lepő. Mi azokra a veszélyekre értelmeznénk, amelyekkel fájdalom és halál 
nap mint nap az életünket fenyegetik. Ezeket a  veszélyeket kétségtelenül Pál 
is látja. Felsorolja őket az előzők folyamán m int „nyomorúság, vagy szórón- 
gattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, 
vagy fegyver” (Róm 8,35). De győztesnek érzi m agát mindezekkel szemben. 
S azután ism ét kezdi megnevezni a hatalm akat, melyek az Isten szeretetétől 
való elválasztással fenyegetnek. Van valam i titokzatosság e hatalmak körül. 
Nincs olyan ijesztő nevük, m int amelyeket P á l előzetesen felsorolt. Közülük 
a legtöbbnek dicsőséges a neve: „angyalok”, „fejedelm ek”, „élet” és „m agas
ság”. Miért ezek a legfenyegetőbbek? Azért, m ert életünk minden pillanatá
ban működnek, és m ert kettős az arcuk. U ralják a világot, s uralkodásuk 
jóra és gonoszra szolgál. M egragadnak bennünket a jóval, am it hoznak, és
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lerombolnak a bennük levő gonosz által. Ezért veszélyesebbek a nyilvánvaló 
gonosznál. Ezért a felettük való győzelem a végső próba, amely igazolja, hogy 
Jézus a Krisztus, a dolgok új állapotának hozója.

Tekintsük meg e hatalm ak természetét. Nem m intha idegenek lennének 
tőlünk, hiszen saját létünk hajtóerői. „Angyalok és fejedelm ek” — ezek a 
nevek ugyanarra a valóságra utalnak. E valóságnak alig van  köze a bájos, 
szárnyas gyermekecskékhez, akik megjelennek a legtöbb népi angyalábrázo
láson. Azokra a valóságokra vonatkoznak, melyek egyszerre dicsőek és ször
nyűek; telve szépséggel, és ugyanakkor telve romboló erővel. Mely valósá
gok ezek? Nem kell messze néznünk, hogy felfedezzük őket. O tt vannak 
mindegyikünkben, sa já t családunkban, saját nem zetünkben, a m i világunk
ban. Milyen jelekről ism erjük meg őket? Az ellenállhatatlan varázserő és a 
legyőzhetetlen félelem keverékéről. Ezen angyali arcú hatalm ak egyikének 
neve szerelem. Bármely nyelvű költészet bővelkedik ennek a m inden ember 
életében uralkodó hatalom nak a  magasztalásában. Angyali arca feltűnik fest
m ényeken és szobrokon, angyali szépsége hangzik zenében. Isteni igézete ki
fejeződik pogány istenek és istennők alakjaiban. Ugyanakkor m inden m űvé
szeti alkotás és mítosz tele van a szerelem angyalának tragikus és halálos 
művével. Igézet és félelem, öröm és vétek, terem tés és rombolás egyesül éle
tünknek ebben a nagy uralkodójában. A szerelem öröme és aggodalma egy
aránt azzal jár, hogy elválaszt m inket Isten szeretetétől. Öröme azért, m ert 
Istentől elcsábítva vonz magához. Aggodalma azért, m ert a kétségbeesés sö
tétségébe taszít, melyben Istent többé nem láthatjuk.

Egy m ásik „fejedelem”, mely egyszerre angyali és démoni, a hatalom. A z
zal a szigorú, férfias szépséggel rendelkezik, am elyet a nagy arkangyalok né
mely képén látunk. Ö maga nagy angyal, jó és egyszersmind gonosz is; ép
pen úgy hatalmas uralkodó, m int a szerelem. Épít és védelmez városokat és 
nemzeteket, terem tő erő minden emberi vállalkozásban, m inden emberi kö
zösségben, minden em beri műben. Felelős a term észet m eghódításáért, álla
mok szervezéséért, az igazságszolgáltatásért. Hatalmas szövetségese egy m á
sik angyali alak, egyaránt jó és gonosz, a tudás. M indnyájan e kettő rabsá
gában vagyunk. A világtörténelem az a terület, amelyben a hatalom  angya
lának uralkodása leginkább megnyilatkozik m inden dicsőségében és tragé
diájában. Nem szükséges többet m ondani róla a mi korunk embereinek. 
Uralkodásáról minden reggel új híreink vannak. M indnyájunkat m egragad 
terem tőerejének angyali igézete és démoni félelme, személyes életünkben 
ugyanúgy, m int népünk életében. És ha hatalom és tudás egyesül — olyan 
tudás, amelyről az emberiség történetében korábban nem is álm odtak —, ak
kor igézet és félelem végtelenné növekszik, s elválaszt bennünket Isten sze
retetétől, m ert az igézet a hatalom és tudás imádásához vezet, a félelem pe
dig cinizmusba és kétségbeesésbe hajt.

Pál em lít két másik páros valóságot, melyek elválaszthatnak bennünket Is
ten szeretetétől: „magasság és mélység”, „jelenvalók és eljövendők”. Mind
egyik jelentését értjük  minden további nélkül. Mégis nehéz jelentésük gaz
dagságát kim erítenünk. Magasság és mélység a csillagok mozgásának legma
gasabb és legalacsonyabb pontja. Mind jó, mind gonosz befolyásuknak a leg
erősebb és a leggyengébb pontjai. „Magasság” az a pillanat, am ikor egy élet- 
folyam at a legerősebb megvalósulását éri el vitalitásban, sikerben és hata
lomban. „Mélység” az a pillanat, am ikor az életfolyam at leggyengébb meg
valósulásához, sőt ta lán  a végéhez érkezik. „Magasság” és „mélység” a győ
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zelem és a vereség pillanata, a teljesülésé és az ürességé, a felemelkedésé és 
a depresszióé, a bűvöleté és az aggodalomé. És mind a két pillanat, a m agas
ság csakúgy, m int a mélység, el akarnak választani bennünket Isten szerete- 
tétől; az egyik a fényével, a másik a sötétségével. M indkettő láthatatlanná 
teszi az Istent.

„Jelenvalók és eljövendők” — az első a jelenhez kötöttségünkre m utat. 
A jelen kísértő hatalm ára, a vonakodásunkra, hogy hátra  vagy előre tek in t
sünk, ha a jelen pillanat heves örömmel vagy heves fájdalommal ta rt fogva. 
Az „eljövendők” az újnak a várását, a váratlannak  az örömét, a kockázat bá
torságát jelentik. De jelentik a kiszám íthatatlant, a véletlent, az idegentől és 
az ismeretlentől való félelmet is.

Ezt a felsorolást a két legfenyegetőbb hatalommal zárjuk, mellyel Pál 
kezdte: „halál és élet”. Ez a kettő szorosan összetartozik. Minden életben 
mindenkor jelen van a halál. A fogantatás pillanatától a felbomlás pillana
táig dolgozik a testben és lélekben. Életünk kezdeténél éppen úgy jelen van, 
m int a végénél. Születésünk pillanatában kezdünk meghalni, és minden kö
vetkező nap meghalunk egész életünkön át. A növekedés is halál, m ert alá
aknázza az élet feltételeit akkor is, amikor fokozza az életet. De az élet nö
vekedés nélkül azonnali halál. Md m indnyájan az élet igézete és a halál fé
lelme között állunk, néha pedig az élet félelme és a halál igézete között. H a
lál és élet a legnagyobb, m indent átfogó hatalm ak, amelyek el akarnak vá
lasztani minket Isten szere tété tői.

M egtekintettük azokat a hatalm akat, amelyek a világot kormányozzák, s 
amelyek felett a gondviselésbe vetett hitnek győznie kell. Milyen ez a hit? 
Kétségtelenül nem  az a hit, hogy végül m indennek jóra kell fordulnia. Nem 
az a hit, hogy minden egy előre m eghatározott terv szerint történik, nevez
zük bár a tervezőt Istennek vagy Természetnek vagy Sorsnak. Az élet nem  
az alkotója által jól megszerkesztett gép, amely saját gépezetének erői és 
törvényei szerint fut. Az élet — mind a személyes, mind a történelmi élet — 
terem tő és romboló folyamat, melyben szabadság és végzet, esély és szükség- 
szerűség, felelősség és tragikum  m indenkor és m indenütt összekeverednek 
egymással. Ezek a feszültségek, kétértelm űségek és konfliktusok teszik az 
élete t azzá, ami. Ezek terem tik az élet igézetét és borzalmát. Ezek hajtanak 
m inket annak a bátorságnak a kérdéséhez, mely el tudja fogadni az élete t 
anélkül, hogy legyőzetne általa. S ez a gondviselés kérdése.

De most tegyük félre a „gondviselés” szót minden ham is mellékértelmé
vel, és nézzük meg, mit jelent valóban! Azt a bátorságot jelenti, hogy elfo
gadjuk az életet abból az erőből, amely több, m in t az élet. Pál az Isten szere- 
tetének nevezi. Ez a szeretet bizonyosan fölötte van a szerelem angyali-dé
moni alakjának, amelyről beszéltünk. Ez az egyesülés végső hatalma, a fel
tétlen  győzelem a  szétválasztottság felett. Az egyesülés ezzel a szeretettel le
hetségessé teszi számunkra, hogy az élet kellős közepén az élet fölé k erü l
jünk. Képessé tesz bennünket, hogy elfogadjuk az élet kettős arcú uralko
dóit, igéző és félelmes, dicsőséges és borzalmas voltukat. Megadja a bizo
nyosságot, hogy nincs olyan pillanat, amelyben el ne érhetnénk a beteljesü
lést, amelyre m inden élet vágyik. Ez a bátorság, hogy elfogadjuk az életet 
abból az erőből, amelybe az élet gyökerezik és le van győzve.

És ha most az t kérdezitek, hogy m iként lehetséges ez, ú jra  Pál himnuszá
hoz fordulunk, és két feleletet találunk. Az uralkodó hatalm ak felsorolását 
ezekkel a szavakkal zárja: „ . . .  sem semmiféle más terem tm ény”. Ennek a  vi
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lágnak hatalm ai terem tm ények, m int mi vagyunk. Nem többek, m int mi. Ha
táraik vannak. Mi egyesítve vagyunk azzal, aki nem  teremtmény, és teremtő 
alapját semmiféle terem tm ény nem pusztítja el. Tudjuk, hogy életünk értel
mét nem pusztíthatják el, mégha életünket elpusztíthatják is. És ez bizonyos
ságot ad nekünk, hogy semmiféle terem tm ény nem  pusztíthatja el az élet 
értelmét az univerzum ban, sem a természetben, sem a történelemben, amely
nek részei vagyunk. Jóllehet a történelem  és az egész univerzum m agát hol
nap elpusztíthatja. Semmiféle terem tm ény nem foszthat meg bennünket et
től a végső bátorságtól.

Semmiféle terem tm ény? Talán mégis van egyetlen — mi magunk. Szem
ben m inden hatalommal és fejedelemmel — belefoglalva életet és halált — 
szilárdan áll a bátorság, hogy ragaszkodjunk az Istennel való egységhez. De 
kudarcot vall, ha a bűn elválaszt bennünket az Isten irántunk való szereteté- 
től. Akkor nem tudunk szembenézni a halállal, m ert a halál fullánkja a bűn. 
Nem tudunk szembenézni az élettel, m ert a bűn tragikus önrombolásba ve
zeti az életet. Nem tudunk  szembenézni a szerelemmel, m ert a szerelmet 
megrontja a mohó vágy. És nem tudunk szembenézni a hatalommal, m ert a 
hatalm at m egrontja a kegyetlenség. Visszariadunk a m últtól, m ert vétekkel 
szennyezett. Félünk a jövőtől, m ert elm últ vétkek gyümölcseit hozhatja. És 
nem tudunk megnyugodni a jelenben, m ert vádol és kitaszít m inket. Nem 
tudjuk elviselni a magasságot, m ert félünk a leeséstől, de a mélység is elvi
selhetetlen, m ert felelősnek érezzük m agunkat a bukásunkért. A világ ural
kodói nem tudják elérni, am it egy nyugtalan lelküsm eret elér: annak a bá
torságunknak az összetörését, hogy elfogadjuk az életet. Ezért Pál utolsó 
üzenete: Még a vétkes lelkiism eretetek sem szakíthat el benneteket az Isten 
szeretetétől. M ert Isten irán tunk  való szeretete azt jelenti, hogy Isten elfo
gadja azt, aki tudja, hogy ő elfogadhatatlan. Ez Pál záró szavainak a jelen
tése: „Jézus Krisztusban, a  mi U runkban”. Ő győztes a világ uralkodói fe
lett, m ert ő győztes a szívünk felett. Az ő képe adja nekünk a bizonyosságot, 
hogy még a  mi szívünk, önvádjaink, önmagunk feletti kétségbeesésünk sem 
választhat el m inket az Isten szeretetétől, a végső egységtől, annak a bátor
ságunknak a forrásától és alapjától, hogy elfogadjuk az életet.

Veöreös Imre fordítása
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Vajta Vilmos: A szeretet keresztény értelmezése

Evangélikus Sajtóosztály, Budapest 1993.

Nem megkésett ez a recenzió? Hiszen 
már előző számunkban hárman is mint
egy párbeszédet folytattak a tanulmány 
szerzőjével. Ámde az eredetihez vissza
térni sohasem késő, sőt mindig szüksé
ges. Magam úgy jártam, hogy előbb ol
vastam a tanulmányt, csak később a 
hozzászólásokat s ezek épp arra indí
tottak, hogy újra olvassam a művet. Az 
ilyen tanulmányt nem szabad csak fu
tólag átlapozni. Ismételten el kell mé- 
lyedni benne. A recenzióval se eléged
jünk meg, vegyük kézbe, olvassuk!

Vajta Vilmos ezt a tanulmányát a 
svédországi Lundban 1991. szeptember 
11—13. közt tartott teológiai konferen
cia alkalmából írta. Szóbeli előadásá
ban a kéziratnak csak részleteit közöl
hette. Számára — mint megvallja — 
önéletrajzi jelentőségű volt e munkája, 
ötven esztendő után számadás Lundban 
eltöltött tanulmányi éveiről. A szöveg 
első ízben a Németországban „Koino- 
nia” címen megjelenő magyar evangé
likus teológiai folyóiratban látott nap
világot 1992 pünkösdjére. Jó, hogy Saj
tóosztályunk ilyen hamar idehaza is 
hozzáférhetővé tette.*

Mindjárt az első lapon feltűnik a tar
talomjegyzék mint valami szilárd váz. 
Hagy lehetőséget természetesen a hoz
zászólásra, párbeszédre, esetleges ki

egészítésre, mégis kerek egész és zárt 
munka I-től IV-ig számozott fejezetei
vel, gondosan sorba rakott alpontjaival. 
Nem könnyű olvasmány. Koncentrációt 
kíván.

Legszemléletesebben megírt része a
III. fejezet: A keresztény szeretet tar
talmi megvilágítása. Akár így mindjárt 
a közepébe markolva, hozzáfoghat az 
olvasó a tanulmányhoz. Ennek ismere
tében talán szívesebben érdeklődik a 
tudományos módszer kérdései iránt, 
melyekről a „lundi teológiával” kapcso
latosan az előzőkben hall, majd az 
utolsó fejezetig elérve, örömmel fejezi 
be az együtt-tanulást.

De kell-e megvilágítani a keresztény 
szeretetet? Korszakról korszakra a 
megkopásig eleget hangoztatott állítás, 
hogy a kereszténység „a szeretet vallá
sa”. Csakhogy miféle szeretető?

A szerző elsősorban Anders N y g r e n  
(1890—1978) lundi teológiai professzor 
és püspök nyomában jár, midőn a bib
liai a g a p é  fogalmát elemzi. Ennek az 
agapé-szeretetnek adja leírását (de- 
scriptio), különbözteti meg minden más
fajta szeretettől (distinctio), és ezt al
kalmazza a keresztény szeretet egyes 
megnyilvánulásaira (applicatio).

Az agapé-szeretet nem akármilyen 
szeretet. A bűnöshöz lehajló, megmentő

Megrendelhető ill. kapható az Evangélikus Sajtóosztályon (1447 Budapest, Posta
fiók 500 — VIII. Puskin u. 12. I. em.).
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szeretete Istennek, ő  hajol le hozzánk 
Jézus Krisztusban. Nem mi megyünk 
őhozzá, ő jön mihozzánk. Ez a szeretet 
„halálos” szeretet, mert Jézus Krisztus 
keresztje mutatja be legigazabban Isten 
nagy szeretetét. Ennek a szeretetnek a 
felismerése teljes átértékelést hozott, a 
kereszténységgel valami merőben új tá
madt a világban. Más volt ez, mint a 
zsidó törvénymagyarázat. De még in
kább különbözött attól a szeretettől, 
mely az antik filozófiában mint é r á s z  
tűnt fel. A törvény nem visz üdvösség
re, mert a bűnös ember nem képes be
tölteni. Még kevésbé az erósz, mert 
ennek a középpontjában nem az Isten, 
hanem az ember áll. Az erósz egocent
rikus, az agapé-szeretet teocentrikus. A 
tanulmány megragadó szavakkal rajzol
ja meg az Istentől jövő szeretetnek 
fénylő vonásait: spontán és indokolat
lan, tárgyához nem az értékelés alapján 
viszonyul, nem fölfedezi, hanem teremti 
az új életet s támaszt új közösséget. 
Hangsúly esik arra, hogy „egyetlen 
áramlat”. Nem kell a felénk forduló 
Isten mozdulata után nekünk még kü
lön mozdulatot tennünk a szeretet pa
rancsolatának megvalósítása végett, 
mert egyszerűen részesülünk a krisztusi 
szeretetben s ez árad tovább felebarát
ra, sőt ellenségre is. Ez utóbbi sem túl
zott követelés Jézus szájában: „az aga- 
pé kezdettől fogva Istennek az ellensé
gei iránti szeretetét tartalmazza”.

Nygren előtt G. A u l é n  é s  R .  B r in g ,  
utána pedig még G. W i n g r e n  neve fű
ződik abba a láncsorba, mely fél évszá
zadon át magába foglalta s éltette a 
„lundi teológiát”. A lundiak egy tudo
mányos módszert dolgoztak ki, mely

motívum-kutatás néven vált ismeretes
sé. Röviden erről annyit: azt a hajtóerőt, 
mozgató rugót (motívumot) kell keres
ni s megtalálni a történeti események 
s a fogalmak mögött, azt a központot, 
mely minden résszel, részlettel össze
függésben van. A keresztény gondolko
dásban is meg kell találni ezt a gerin
cet vagy „domináns alapot”. Nygren az 
agapé-szeretetben leli föl a keresztény
ség alap-motívumát. Másképpen: a ke
reszténység színtiszta sajátosságának a 
kifejezésére kell törekedni. Példa erre a 
reformáció korszaka is. Sajnos az egy
ház történetében gyakran megtörtént, 
hogy a tiszta evangéliumba idegen ele
mek keveredtek. Az ilyen „szintézis” 
azonban romlással, visszaeséssel járt. 
Nem elegyíteni kell, hanem „reformál
ni”, megújítani, visszatérni az alapmo
tívumhoz. Ezt a küzdelmet minden kor
ban vállalnia kell az evangélikus teo
lógiának.

Tanulmánya végén Vajta Vilmos ezt 
a reformációt, megújulást várja a „ma
gyar keresztény teológiában” is.

„A lundi teológiától én ezt tanultam” 
— írja hálával az egykori lundi tanít
vány. Nos, nyilvánvaló, hogy a lundi 
„iskolát” sem szabad abszolutizálnunk, 
hiszen az agapé-szeretetről Luther is 
tudott, azóta is számos irányzat szólt 
róla, ha másképpen is; szabad további 
kérdéseket felvetnünk a színtiszta 
evangéliumi üzenet kibányászására s 
megőrzésére. Mindemellett legyünk mi 
is hálásak a szerzőnek, hogy továbbad
ta, amit tanult a lundi teológiától.

S c h o l z  L á s z l ó

Kamarás István: Júdások vagy Péterek?

„ötven pap kiugrott” — ezzel a szen
zációt sejtető címmel jelent meg a 168 
óra c. lap egyik 1992. decemberi száma. 
Aki utánajárt a „szenzáció”-nak, meg
tudhatta, korántsem arról van szó, hogy

a közelmúltban 50 pap hagyta el pá
lyáját. A lapban Kamarás Istvánnal je
lent meg interjú. Júdások vagy Péte
rek? című könyvében ugyanis pályamó
dosító papokról írt „religiográfiát”.
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A könyv az Egyházfórum Könyvek 
14. kötete. Katolikus papokról szól, a 
katolikus egyházról, az egyházról, ö t 
ven pap sorsával ismerkedhetünk meg. 
A pályamódosítókon kívül azonban pá
lyán maradók, egyházi vezetők, az egy
házban aktív laikusok és a kérdést a 
pszichológia és a szociológia nézőpont
jából kommentáló szakemberek is meg
szólalnak.

A szerző „religiográfiát” írt. Szándé
ka szerint nem ítélkezik és magyaráz, 
hanem bemutat, láttat, elgondolkodtat, 
előítéleteket oszlat annak tudatában, 
hogy teljesen „nem ragadható meg a 
jelenség, hisz a Lélek ott (onnan és 
oda) fúj, ahol (ahonnan, ahová) akar”.

A könyv első részében kilenc pálya
módosító mondja el élete történetét. 
Van köztük, aki gyerekkora óta minist- 
rált, egyházi iskolába járt, de olyan is, 
aki szülei akarata ellenére indult a pa
pi pálya felé. Ugyanígy különböző él
ményekről olvashatunk a szeminárium
mal és a pályán szerzett tapasztalatok
kal kapcsolatban. Hat lelkész és három 
laikus kommentálja az élettörténeteket.

A „terepbejárás”-t követi a diagnózis. 
A második fejezet már az ötven pálya
módosító tapasztalataiból merít. A cso
mópontok: az indulás, „eljegyződés” a 
szeminárium, pályájuk emlékezete, a 
pályamódosítás és az azt követő ese
mények s végül az identitáskeresés. A 
harmadik részben diskurzus részesei le
hetünk. Résztvevői papok és nem pa
pok, téma a hivatás, a cölibátus és a 
pályamódosítás.

A könyv sokkol. Kendőzetlenül beszél 
az egyház belső problémáiról. „Első 
helyemen a főnököm szerette a társa
ságot és az italt. Második helyemen elő
zőleg már két káplán lett öngyilkos. 
Harmadik helyemen három szép esz
tendőt töltöttem el. . . .  Az, hogy a kis 
hajlott hátú házvezetőnő helyett ki
menjek a kútra vízért, a plébános sze
rint nem volt összeegyeztethető kápláni 
hivatásommal. . . .  Nem tanítottak meg 
bennünket, hogyan kell ateistákkal,

vagy a Dzsumbujban élőkkel kommu
nikálni. . . .  Negatív élményeim is voltak 
a hivatásról, a barátságról, a látszóla
gos Isten-hitről, a léha és besúgó élet
ről.” A pályamódosítás négy leggyak
rabban emlegetett indoka közt is sze
repel a magányosság, a negatív papi 
példák taszító ereje és a lélektelen egy
házi struktúra. A könyv reménységet is 
kelt. A pályamódosítók sok pozitívum
mal is találkoztak. „Első helyemen egy 
igazi pap fogadott: egyszerűség, lelki
ség, szívjóság. . . .  A gyóntatás, misézés 
és beteglátogatás öröm volt. . . .  Voltak 
hiteles, emberséges tanáraink.” Legtöb
ben nem veszítették el hitüket, és egy
házukat is szeretik.

Katolikus papokról lévén szó, beszél
nünk kell a cölibátusról is. Az 50 pap 
közül 38-ról derül ki, hogy alkalmatlan 
volt, alkalmatlanná vált a cölibátusra, 
de csak nyolcuknál ez az egyedüli oka 
pályamódosításuknak. Az identitáskere
sésben is az okozza a legnagyobb prob
lémát, hogy mint nős embereknek, nincs 
többé helyük a római katolikus papok 
között. Egyházi jogállásuk rendezésénél 
találkoznak az egyházi felsőbbség rend
kívüli merevségével. A cölibátussal kap
csolatban Kamarás idézi XXIII. János 
pápát: „Néha úgy érzem, szinte hallom 
a jajgatásukat, hogy az Egyház szaba
dítsa meg őket ettől a tehertől. Mit te
hetek én? Az egyházi cölibátus nem 
dogma. Nem a Szentírás kényszeríti 
ránk. . . .  A papi nőtlenség áldozat, me
lyet az Egyház szabadon vállalt fel: 
szabadon, nagylelkűen és hősiesen.” 
Egy házas pap: „Összefüggés van a kö
telező cölibátus és az antidemokratikus 
tendenciák között. A cölibátus ugyanis 
nagyban hozzájárult a klérus végzetes 
elkülönüléséhez az Egyház tagjaitól.” 
Pályamódosító pap: „Csak egy időre 
lenne szabad vállalni.”

Evangélikusként némi távolságtartás
sal olvashatjuk a könyvet. Az evangéli
kus (parókus) lelkész nem helyezhető 
egyik gyülekezetből a másikba. Nem is
merjük a cölibátussal kapcsolatos prob-
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lémákat. Csak ritkán okoz gondot a 
„pályamódosító” egyházjogi státusa. 
Nem kell tartania az egyházfegyelem 
olyan eszközeitől, mint pl. az úrvacso
rától való eltiltás. De a könyv mégis 
gondolkodásra késztet. Milyen motivá
ció vezeti a lelkészeket pályaválasztás
kor? Mennyire készítenek fel a tanul
mányok a lelkészi szolgálatra? Milyen 
segítséget kapnak a kezdő lelkészek? 
Hol talál közösségre — már nem a ma
gányos lelkész, hanem a magányos lel

készcsalád? Ki segít a lelkészházaspár
nak gondjai megoldásában? Mi a lai
kusok szerepe az egyházban? A kérdé
sek válaszra várnak. Érdemes kézbe 
venni Kamarás István könyvét. Elgon
dolkodtat. Segít szembenézni a való
sággal. „A fény és árnyék összetartozik 
s a fény forrása nem evilági.” (Egyház
fórum Könyvek 14. kötet. 1992)

Csepregi Zsuzsanna

Arthur E. Imhof: Elveszített világok

Hogyan gyűrték le eleink a minden
napokat —

és miért boldogulunk mi ezzel oly ne
hezen. ..

Akadémiai Kiadó, Budapest 1992

A szerző történész, s arra kérték fel, 
hogy adjon a lehető legpontosabb képet 
a mindennapok történetéről Közép- 
Európában a 16—18. évszázadban. 
Könyvében megpróbálja a világot 
őseink szemével vizsgálni. Ismeri őket 
forrásaiból: egyházi anyakönyvekből,
adás-vételi szerződésekből, adójegyzé
kekből, végrendeletekből, „halottbú
csúztató” nyomtatványokból. Tudja a 
nevüket, s hogy kivel házasodtak ösz- 
sze, mekkora legelővel és szántófölddel 
bírtak, hány tehenük és birkájuk volt, 
meg hasonlókat.

Választása végül is egy parasztem
berre, Johannes Hossra esett, aki 1670 
és 1755 között élt az észak-hesseni 
Leimbachban, a Valte-portán. Nem a 
személy a reprezentatív, hanem az őt 
körülvevő kicsiny világ. Az író azután 
keresi, mi lehetett, ami meghatározta a 
hasonló parasztemberek megannyi sa
ját, a másikkal kevésbé felcserélhető, 
színes, kicsiny világát. Ügy találja, hogy 
a szokásos történeti forrásai cserben
hagyják, s ezért időnként kiegészíti alig 
használatos anyagokkal: igénybe veszi 
múzeumok képanyagát, templomok kő

be merevített jelképeit, régi írók mű
veit és mesegyűjteményeket. De ezek 
sem tükrözik vissza igazából az egykori 
valóságot. Ezért szomszédos tudomány
ágak képviselőivel, például néprajzo
sokkal, megbeszéli a forrásanyagok ér
telmezését. Mesteri a megszólaltatása a 
párizsi Aprószentek-temető 16. századi 
képének, amelynek közterén zajlik az 
élet, s élők és holtak egységet alkotnak.

A változatos emberi életek, tarka ki
csiny világok közös megrázó élménye a 
gyakorta visszatérő hármas fenyegetett
ség. Az 1550—1750 közötti időszakban 
több okuk volt elődeinknek az ősi es
deklő imára: „A pestistől, az éhínségtől, 
a háborútól ments meg minket, Urunk!” 
Ebben az élethelyzetben akkor olyan 
értékeknek volt elsőbbségük, amelyek 
túlélték az egyszeri, bizonytalan ember
életet. Például nem a mindenkori gazda 
és az ő személyes jóléte volt a döntő 
fontosságú szempont, hanem magának 
a gazdaságnak jó állapota és tekintélye. 
És nem az éppen akkor ott élő család, 
hanem a családok egymásutánja, a 
nemzetség. Egyik nemzedék a másik 
után csoportosult e középpont köré, az 
egyik gazda követte a másikat, de nem 
annyira mint individuum, hanem in
kább mint egy szerep hordozója. Nem 
az Én állt a főhelyen. Stabil pontok 
épültek bele az életükbe. Például a 
jólmenő Valte-tanyát az utóbbi több
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mint négyszáz esztendőben nem osztot
ták meg, hanem egységes egészként ad
ták tovább a következő nemzedéknek. 
A portagazda gyermekei közül néhány
nak a saját keresztnevét adta, s így 
két-, három-, négyszeresen biztosították 
a családfő-szerep folytonosságát. A ma
gas csecsemő- és gyermekhalandóság 
ellenére mindig volt egy túlélő, aki 
ugyanazzal a névvel továbbvitte e sze
rep birtoklását. A túlvilági élet szá
mukra való fontosságát mutatja az 
„életjeladás” intézménye. A katolikus 
egyház azt tanította, hogy megkeresz- 
telkedés nélkül a halott nem juthat fel
támadásra. Azon szülők, akiknek gyer
meke születése után azonnal meghalt, 
az egyház jóváhagyása nélkül hurcol
ták a kis tetemet különböző kegyhe
lyekre, míg a halott gyermek nem adott 
„életjelt”. Míg a gyertya fényében nem 
mutatkozott, hogy kipirult az arca. Ak
kor meg lehetett keresztelni, és utána 
el lehetett temetni megszentelt földbe. 
Kétségbeesésükben a gyermekük túlvi
lági jövője szilárd pontot jelentett, meg
nyugodhattak.

A szerző megállapítja: „Elődeink éle
tének beágyazottsága a keresztény hit
elképzelésekbe — bármennyire kevéssé 
is voltak hivatalosak — mindannyiszor 
azt is jelentette, hogy saját kicsiny vi
láguk, mikrokozmoszuk benne foglalta
tott egy nagyobb világban”. Abból, 
hogy „a kicsiny világok százai és ezrei 
bújtak meg a mindent egyesítő nagy vi
lágban — s ez a világ a keresztény el
képzelések szerint a mindenható Isten 
óvó karjaiban nyugodott” —, nemcsak 
az következett, hogy az egyes ember 
sohasem veszhetett el, és semmikor 
sem volt pusztán csak magára utalva. 
E világszemléletről sokkal inkább az 
mondható el, hogy akkor élt őseink 
számára képes volt lelki értelemben 
biztonságot nyújtani, olyan stabilitást, 
melynek segítségével még a legjobban 
dühöngő járvány, éhínség és háború 
idején sem zökkentek ki egyensúlyuk
ból. A megváltozott formában minket

érő hasonló csapásokkal, a ml pesti
sünkkel, éhínségünkkel és háborúinkkal 
nehezebben boldogulunk, mint ők. A 
következtetés mindebből: leginkább az 
különböztet meg tőlük, hogy elveszítet
tük a világnak azt a teherbíró szemlé
letmódját, amely nekik megadatott, s 
mindeddig nem is tudtuk pótolni vala
mi mással. Lényegesen kitágult a világ, 
amelyben élünk, de „nincs beágyazva 
egy összetartó, nagyobb egységbe, Isten 
mindent körülölelő karjaiba”. Nincs 
visszaút a régmúlt emberek gondolko
dásmódjához, de miért nem „próbálunk 
meg ismét a nehéz dolgokra is kiter
jedő világnézetre szert tenni?” A vá
laszt nem tartja az ő, a történész teen
dőjének. Pszichológusok, filozófusok, 
szociológusok és — teológusok feladatá
nak vallja, és sürgetőnek mondja. „Ne
héz világnézet nélkül élni, és még ne
hezebb így meghalni.”

Eddig tulajdonképpen nem tettem 
mást, mint a könyv bevezető áttekinté
sét ismertettem. A további kétszáz-egy- 
néhány oldalt röviden összefoglalni 
aligha lehetséges, és kár is volna. A 
szerző izgalmas megállapításait és ér
dekfeszítő stílusát, rengeteg újszerű 
anyagát személyesen érdemes átélni. 
De a befejező gondolatokat megszólal
tatom, és a teológus hozzáfűzéseit el
mondom.

Találó ábra mutatja az élettartam 
alakulását az utóbbi évszázadok folya
mán (223. o.). „Néhány évvel több itt a 
Földön — de oda az örökkévalóság”, 
így kommentálja a felirata. A grafikon 
sejteti az időközben végbement válto
zást: az Evilágról és a Másvilágról al
kotott elképzeléseink elkeresztényietle- 
nedését — írja a szerző. „Sokan nem 
hiszünk már az örökkévalóságban és az 
örök életben. . .  Mit számít a földi élet 
megkétszereződése vagy akár meghá
romszorozódása az elveszített örökké
valósághoz képest? Semmit sem! . . .  A 
mi egyedüli osztályrészünk a földi élet 
maradt, s így, jól vagy rosszul, de át 
kellett vennie a most már kizárólagos
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fontosságú szerepkört.” A vázlatos áb
rán öt feltételezett „korábbi” életút van 
szembeállítva öt maival. A „korábbi” 
öt vonal közül négy messze túlfut a 
kis kereszttel jelölt halálnál, és a fel
támadás végtelenjébe torkollik, jelezve 
ezzel az örök élet hitét. Csak az utol
sónál van kérdőjel a lehetséges kétely 
kifejezésére. A mai életűtaknál fordí
tott az arány; csak az ötödiknél folyta
tódik a vonal a halál után, ám itt is 
csak kérdőjelesen. Az ábra a tudati kü
lönbözőséget szemlélteti a halállal le
záruló földi életről ill. a keresztény 
végső reménységről, amely számára a 
halál csak hágó az evilági és a túlvilági 
élet között. Mindaddig, amíg az életnek 
a túlvilági része volt a lényegesebb, 
érthető módon alárendelt szerepet ját
szott, hogy mennyi ideig tart a földi 
rész. Persze ez nem jelentette azt, hogy 
ne törekedtek volna biztonságra a földi 
életben. „Hasonlóképpen ahhoz, ahogy 
Johannes Hossnak — mint a Välte-porta 
gazdájának szerepét átmenetileg hor
dozó egyénnek — öregedvén, könnyeb
ben eshetett a nemzedékeken át tartó 
vezéreszmének, azaz a porta csorbítat
lan tekintélyének áldozva, ismét vissza
lépni a második sorba [54 éves korában 
vonult vissza feleségével az öregek szá
mára fenntartott öregházba], ugyanúgy 
könnyebb lehetett az örök üdvösség tu
datában búcsút venni a földi élettől s 
áthaladni az utolsó hágón, bármeny
nyi évet számlált is valaki ezen a vi
lágon.” Természetesen nem lehet meg
mondani, hogy a „keresztényebb” év
századokban őseink közül hányán hit
tek feltétlenül az örök életben úgy, 
ahogy azt az egyház hinni tanította. Ez 
grafikusan és statisztikailag sem bizo
nyítható. (Az ábra sokkal gazdagabb, 
mint amennyit belőle leírással érzékel
tetni tudtam.)

Ki csodálkozik ezek után — követ
kezik a záró fejtegetés —, hogy manap
ság oly nehezen boldogulunk a valahol 
a bizonytalanságban és észrevétlenség- 
ben felszívódó életünkkel? A történe

lem kerekét nem lehet visszafordítani, s 
nem vehetjük át régen élt őseink kép
zeteit. Ám a jövőbe pillantva, a szerző 
szerint két teendő vár ránk. Az első: 
az utolsó életszakaszt mint teljes értékű 
részt beépíteni a földi életútba. Sokat 
nyernénk, ha sikerülne a korunk leg
fontosabb halálokozóiként számon tar
tott betegségeket visszaszorítani, és 
megakadályozni, hogy megüresedett he
lyüket ne foglalják el azonnal — mint 
eddig mindig — más betegségek. Az 
ilyen irányban már folyó kutatások 
eredménye lehet a magas életkorban 
bekövetkező, gyors, természetes halál. 
Ez azonban nemcsak orvosi, biológiai, 
genetikai teendő, hanem a pszichológiá
tól a teológiáig érő, valamint az öre
gedő és idős emberek bevonásával tör
ténő feladat.

Lényegesen nehezebb a második te
endő. A könyv alaphangját az a meg
győződés hatja át, hogy nem volt siker
telen elődeink ama igyekezete, hogy egy 
nehéz, pestistől, éhínségtől és háborútól 
újra meg újra erősen fenyegetett világ
ban megállják a helyüket. Ennek fő 
oka a történész író szerint az volt, hogy 
világnézetük továbbterjedt a puszta 
földi út végénél. Iyen teherbíró és ösz- 
szefüggő világnézetre lenne szükségünk 
— következteti —, amely a halált is ma
gába olvasztja és feloldja. Nem mondja 
ki, de sorai kétségtelenül sugározzák: 
a keresztény hit világszemléletére szo
rulunk rá. Paraszteleink p i l l a n t á s á t  a 
halál sem téríthette el arról, ami utána 
következik, „a folytatásról egy örök túl
világon”.

Pál apostol szava jut eszembe: „Nem 
a láthatókra nézünk, hanem a láthatat
lanokra, mert a láthatók ideigvalók, a 
láthatatlanok örökkévalók” (2Kor 4,18) 
A „láthatók” az evilág, mindaz, ami kö
rülvesz. A „láthatatlanok” a transzcen
dens lét. Isten mennyei világa nemcsak 
eljövendő, hanem már meglevő, csak 
emberileg nem érzékelhető valóság. 
A „ n é z ü n k ” odafigyelést, törődést, szem 
előtt tartást jelent. Ez az állandóság, a
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szemléletünkbe való beleépülés, az örök
kévalóság tudata hiányzik sokszor ná
lunk, mai keresztény embereknél. Az a 
szilárd bizonyosság, hogy nem a semmi 
felé tartunk a halálon át, hanem a ma 
még elgondolhatatlan, elképzelhetetlen, 
„láthatatlan” örök folytatás felé. (Kész
akarva nem használok dogmatikus ki
fejezéseket.)

A könyv hatása alól aligha vonhatjuk 
ki magunkat. A szerző elérte célját — 
vallja —, ha az olvasónak saját egyéni 
életvilágát és világképét érintő gondo
latai támadnak. Hogyan állunk magunk
ban az örökkévalósággal? A keresztény 
embert külön is elgondolkodtatja e 
szembenézés önmagával, hiszen meg-

számlálhatatlanszor mondta el élete fo
lyamán istentiszteleten: „H iszem ... a 
test feltámadását és az örök életet.” 
S most jön egy történész, s szavai nyo
mán feltámad bennünk a kérdés: kons
tans részévé lett-e tudati világomnak, 
jelen van-e gondolkozásomban, hétköz
napjaimban latens módon az emberi 
élet „folytatása” túl a halálon — az a 
bizonyos második, véget nem érő része? 
A hangsúly most nem azon van, hogy 
hiszem-e, mert ez könnyebb kérdés, ha
nem azon, hogy tekintetem előtt van-e, 
egzisztenciális „birtokom-e”? Annyira, 
hogy képes teherbíróvá tenni élet- és 
világszemléletemet!

V e ö r e ö s  I m r e

Dávidházi Péter: Hunyt mesterünk

Arany János kritikai öröksége 
Budapest 1992. Argumentum Kiadó

Dávidházi Péter monográfiája Arany 
János életművének kevésbé ismert te
rületét: kritikai munkásságát mutatja 
be. Azt hihetnénk, hogy a kritikatörté
net, mint az irodalomtörténet segédtu
dománya csak a szakmai közvéleményre 
tartozik, a laikus olvasó érdeklődésére 
kevésbé tarthat számot. Dávidházi Pé
ter azonban már könyve elvi beveze
tőjében meggyőzően érvel amellett, 
hogy a kritikai életművek, elsősorban 
az ítéletalkotást meghatározó norma- 
rendszerek tanulmányozásával, egy kor
szak gondolkodásának, mentalitásának 
fontos mozzanatait ismerhetjük meg, az 
Arany-kritikák és tanulmányok elemzé
sével pedig a gyakorlatban is bebizo
nyítja állítását.

A szerző vitatja, hogy a kritika csu
pán másodlagos irodalmi műfaj lenne, 
amelynek kizárólagos célja a szépiro
dalom aktuális értékelése. A kritika fo
galmát, az angolszász terminológiának 
megfelelően, eleve tágabban értelmezi 
(elemzéseiben ezért vizsgálja Arany elvi 
tanulmányait is, pl. A  m a g y a r  n e m z e t i

v e r s - i d o m r ó l  és a N a i v  e p o s z u n k  című 
alapvető munkákat). Ugyanakkor úgy 
véli, hogy még az ún. napi kritika sem 
pusztán kiszolgáló tevékenység, hanem 
szuverén ítéletalkotás, amely irodalmi
esztétikai normák megfogalmazásával és 
alkalmazásával elsősorban a kritikus és 
az irodalmi közvélemény világnézeti ön
meghatározását szolgálja. „Minden kri
tikai ítélettel lappangó értékrendszerünk 
tudatosítását vagy továbbfejlesztését 
visszük előbbre az értékválasztás és 
normává avatás révén, azaz végső so
ron minden kritikai értékítélet létértel
mezésünk egy részletmozzanatát fogal
mazza meg, miközben szűkebb felada
tát sem alacsonyíthatja ürüggyé.” E rész
letmozzanatokból rekonstruálja a mo- 
nográfus Arany létértelmezését, ami 
így nem csak a kritikatörténet, de az 
irodalomtörténet kérdéskörén is túlmu
tató tanulságokkal szolgál.

Arany bírálataiból és tanulmányaiból 
egységes, ugyanakkor termékeny fe
szültségekkel, ellentmondásokkal terhes 
gondolatrendszer bontakozik ki, amely
nek Dávidházi Péter szerint három 
szemléleti alapelme ismerhető fö l: a 
klasszicista irodalomszemlélet, a plató-
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nista gondolkodásra visszavezethető ún. 
logocentrikus nyelvfelfogás, valamint a 
református hagyományból táplálkozó 
„ikonofóbia”: az érzéki-képi ábrázolás 
esetlegességeivel szemben táplált bizal
matlanság.

Mi a közös e három szemléleti alap
mozzanatban? A szerző, nem szerencsés 
szóval (a különben példásan tiszta ér
tekező stílusban megírt tanulmánynak 
ez az egyik ritka nyelvi megbicsaklása), 
a „visszatisztítás nosztalgiájának” ne
vezi e közös elemet. A tökély és a szel
lemi-erkölcsi biztonság „nosztalgiája” 
ez: a gondolkodó és alkotó ember re
ménytelen vágyakozása a teljességre, egy 
elbizonytalanodó, csak töredékes érté
keket hordozó világban. Arany gondo
latrendszerét tehát egy olyan konzer
vatív idealizmus határozta meg, amely 
nem biztos önmagában, s kételyeit asz- 
ketikus önfegyelemmel és szigorú er
kölcsi-esztétikai normák felállításával 
igyekszik legyőzni.

A k l a s s z i c i z m u s  é r t é k r e n d j e  a műal
kotás határoltságát és harmonikus meg
formál tságát írja elő, egyben egy ideális 
funkcionalizmust, célszerűséget is — ta
gadva a művészet öncélúságát. A mű
alkotásnak eszményeket kell kifejeznie, 
persze nem közvetlen tanító célzattal, 
hanem a formai kiegyensúlyozottság 
esztétikai hatása révén. A mű egészébe 
be nem épülő, formailag megoldatlan 
eszmei mozzanatok e szemlélet szerint 
éppúgy megbontják az elvárt harmóniát, 
mint az öncélú díszítő elemek. A mű
alkotás minden eleme legyen az egész
nek alárendelve, s játsszon meghatáro
zott szerepet — követeli meg Arany, a 
funkcionalizmust alapnormává emelve. 
E követelmény etikai vetülete az adott 
helyen és időben való helytállás, az ön
feláldozó szolgálat morálja, metafizikai 
vonatkozása pedig a teremtett világ 
harmóniájába vetett hit — amely ter
mészetesen állandóan újra kiharcolandó, 
hiszen a teljesség klasszicista nosztal
giája egy pillanatig sem jelenti itt a lé
tező diszharmónia eltagadását.

A l o g o c e n t r i z m u s n a k  nevezett nyelv
szemléleti hagyomány követésével szin
tén az eszmeit és a funkcionálisát hang
súlyozza Arany. A nyelvet a pontos 
közlés eszközeként értelmezi, elutasítva 
homályos és öncélú használatát. E fel
fogás szellemében a kritikus számon- 
kéri az írón az „üvegtiszta” kifejezést, 
a végletesen pontos fogalmazást, amely 
nem hagy kétséget az eredeti szerzői 
szándék felől. Többről van itt szó, mint 
a szabatos kifejezés jogos, 'ám iskolás 
követelményéről. Ismeretelméleti és me
tafizikai alapkérdés, hogy megőrizhető-e 
ember és világ, nyelv és valóság kap
csolatának egyértelműsége és áttekint
hetősége. A logocentrikus nyelvszemlé
let a káosz fenyegetését érzi a nyelvi 
kifejezés „elszabadulásában”, amely 
nemcsak a félreértés veszélyével fenye
get, hanem azzal is, hogy a közlés zűr
zavarában többé nem tudjuk megkü
lönböztetni az értékest és értéktelentől, 
a helyest a helytelentől. Aki nem tartja 
tiszteletben a nyelv funkcionális köve
telményeit, az végső soron a rendben 
megnyilvánuló ideálistól, az egyetemes 
értékektől zárja el az embert.

Aranynak a művészi ábrázolás köve
telményeiről kialakított felfogását első
sorban a r e f o r m á t u s  i k o n s z e m l é l e t  be
folyásolta. Nemcsak őrá, hanem a kora
beli kritikus-élgárda zömére — lévén 
reformátusok —, jellemző a bizalmat
lan szigor a művészetek érzéki ábrá
zoló eszközei iránt. A „faragott kép” ti
lalmának szelleme mindenfajta ábrázo
lással szemben gyanakvást oltott a kál
vinista neveltetésű írók, kritikusok fel
fogásába. Irodalmárok esetében ez per
sze paradox érzület, hiszen minden mű
vészet, így az irodalom is, lényegében 
ábrázolás. Jó kritikusnál ezért a képek 
iránti szigor nem fajulhat képromboló 
indulattá. Aranynál nem is valamiféle 
rideg képtilalmat jelent az „ ik o n o f ó b ia "  
— ilyen hozzáállással nem is alkothatta 
volna meg anyagszerűen realisztikus le
írásait —, hanem, nyelvszemléletéhez 
hasonlóan, funkcionalizmust: a képi áb
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rázolásnak a maga helyére szorítását. 
Óvott az eszköz céllá torzulásától, az 
Indokolatlanul elburjánzó, funkciótlan 
költői képhasználattól, mert ebben az 
ellenőrizetlen szubjektivitásnak ugyan
olyan elszabadulását látta, mint a pon
tatlan nyelvhasználat más eseteiben.

Konzervatív idealizmust emlegettem 
Arany világnézeti nosztalgiáiról szólva, 
némileg leegyszerűsítően. A konzerva
tív magatartás — ha a szó eredeti ér
telmében, elítélő felhang nélkül hasz
náljuk a kifejezést — veszélyeztetettnek 
érzett értékek védelmére irányuló tö
rekvést jelent, szükség esetén a „kor
szerűtlenség” látszatát is vállalva. A ha
tárolás és a megkötés kritikai gesztu
saival Arany nemcsak alkati vonzalmait 
juttatta kifejezésre (részben persze azo
kat is), hanem egy nehéz korszak tör
ténelmi-lélektani kihívásainak is igye
kezett megfelelni. A nemcsak Aranyra, 
de több jelentős kortársára: Gyulaira, 
Keményre, Erdélyire is jellemző szellemi 
értékvédő magatartást Dávidházi Péter 
az „utóvédharc etikájának” nevezi, s 
igen árnyalt lélektani és mentalitástör
téneti elemzését adja.

Minthogy e magatartás a szabadság- 
harc bukásának élményéhez kapcsoló
dik, hajlamosak volnánk pusztán poli
tikai összefüggéseiben látni, holott jó
val szélesebb érvényű, a korabeli lét
értelmezés egészét érintő jelenségről van 
szó. A nemzeti demokratikus törekvé
sek kudarca súlyos bölcseleti-erkölcsi 
kérdéseket is fölvetett, legszorongatób- 
ban az értékek pusztulásának, a nemes 
törekvések kudarcának megbotránkoz
tató tapasztalata nyomán. A bűntudat és 
a tehetetlenség érzése szorongatta a kor 
legjobbjait, akik az erkölcsi önvizsgá
lat igényével és a szellemi helytállás 
szándékával igyekeztek érvényes világ
értelmezést megfogalmazni. Kérdéseikre 
az antik és a keresztény hagyomány ele
meinek sajátos összekapcsolásával ke
resték a választ: a látszólag reményte
len helyzetben való helytállás etoszára 
mind a bibliai ill. keresztény teológiai

hagyományban, mind az antik szer
zőknél találhattak példákat.

A reménység nem feltétlenül „derű
látó”, s ha igazán megalapozott, nem 
épülhet a tények tagadására vagy meg
szépítésére. Az etikus ember azonban 
mégsem hódol be a tényeknek: van er
kölcsi ereje megítélni, értékelni azokat 
akkor is, ha tudja, nincs hatalma vál
toztatni rajtuk. Az antik sztoicizmus és 
az isteni elrendelést hangsúlyozó kál- 
vinizmus egyaránt a tények elfogadá
sát, ugyanakkor felülbírálását hirdeti 
egy magasabb erkölcsi-metafizikai igaz
ság nevében. Az erő, amely e látszólag 
reménytelen, mégis oly szilárd helytál
lást és értékvédelmet lehetővé teszi, 
nem lehet személyes eredetű: a sztoiciz
mus kozmikus rend-eszménye találkozik 
itt a keresztény gondviselés-hittel, s ta
nítja a már-már kétségbeeső embert 
arra, hogy egyéni fájdalmát, sőt a lé
nyegestől eltérítő szubjektív vonzalmait 
is legyőzve, azt az egyetemes — egybe
hangzó isteni, természeti és erkölcsi — 
rendet szolgálja, amelynek esztétikai 
vetülete a műalkotás zártsága, formai 
harmóniája.

Arany számára az eposz volt e felfo
gás tökéletes művészi foglalata. A mo
nográfia talán legizgalmasabb fejezete 
a költő eposzkritikai elveit ismerteti, 
A z  e l e v e  e l r e n d e l é s  p o é t i k á j a  címmel, 
Az eposzról kialakított felfogása és sa
ját elbeszélő gyakorlata mutatják leg
tisztábban Arany gondolkodásának meg
határozó elemeit. Ebben az értelmezés
ben az epikus hős előre látja bukását, 
magasabb elhivatása (az isteni rendelés) 
mégis arra készteti, hogy vállalja kül
detését. Az eposzban — Arany szavá
val — „az események uralkodnak a sze
mélyek felett”, tehát az egész cselek
ménysort személyfölötti, objektív szük
ségszerűség határozza meg. Esztétikai 
síkon ezt a meghatározottságot a szigo
rúan oksági, láncszerű cselekményszer
kesztés: az epikus motiváció és ökonó
mia fejezi ki.

A sztoikus helytállás etosza, illetve az
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antik drámák és eposzok világából is
mert fátum-eszme természetesen nem 
azonosítható a keresztény elrendelés- és 
gondviselés-hittel. A filozófiai-teológiai 
különbséggel Arany is tisztában volt, a 
két eszmekor érzületi hasonlóságát még
is termékeny módon érvényesítette mű
vészi elveiben. Fátum és predestináció 
elveinek kettőssége: vitájuk és összefo
nódásuk a kétség és a remény küzdel
mét is tükrözik az életműben. A fátum- 
mal csak a valóban reménytelen, ma
gányos hősiesség állítható szembe, az 
elrendelés meggyőződése azonban — 
bár a közgondolkodás olykor fataliz
mussá torzítja ezt a hitelvet — a sze
mélyes Istenbe vetett bizalomra épül. 
Arany számára nyitott maradt ez a kér
dés: életében döntő fontosságú erőfor
rás volt a hit, de időről időre súlyos ké
telyekkel kellett megküzdenie. Tegyük 
hozzá: nem csak vallásos hitével, de a

kritikáiban megfogalmazott klasszici- 
záló rend-eszményei kapcsolatban is, hi
szen újra meg újra megkísértette az ag- 
noszticizmus, a megismerés, sőt a pon
tos közlés lehetősége iránti kétely. Kri
tikai elveinek szigora éppen az e bi
zonytalanság elleni küzdelmével ma
gyarázható.

Ugyanakkor éppen benső vívódása 
óvta meg a merev dogmatizmustól is. 
A kritikai vitákban bölcs rugalmasság, 
a koréi veken túllátó érzékenység jelle
mezte, s nemegyszer kelt védelmére 
olyan íróknak, akiknek létértelmezése 
nem egyezett ugyan az övével, műveik
ben azonban felfedezte a korszakos ér
téket. A határozott normák keresésével 
együtt érvényesülő nyitottság teszi ma 
is izgalmas, sőt aktuális olvasmányokká 
az Arany-kritikákat.

Rakovszky István

Világirodalom — három megvilágításban

A könyvhéten látott napvilágot K r i s t ó  
N a g y  I s t v á n  A világirodalom története 
c. kétkötetes műve a Trezor Kiadó gon
dozásában. A szerzőről tudni illik, hogy 
századunk irodalmának egyik legjobb is
merője: szerkesztő, lektor, kritikus, tu
dós, műfordító, művek százainak életre 
segítője, rengeteg lexikoncikk szerzője; 
mindezeken felül több kiváló író és tu
dós közeli barátja, hogy példaképp csu
pán Németh Lászlót említsük, aki Égető 
Eszter c. regényéhez az ő családját te
kintette modellnek.

Kétség hát nem fér hozzá, hogy való
ban „filosz”, irodalmár, több mint fél
század óta nem csak szenvedélyes, de 
hivatásos olvasó, sokoldalúságához azon
ban az is hozzátartozik, hogy első, ere
deti szakmáját tekintve: gyógyszerész. 
Vagyis: a természettudomány sem ide
gen tőle.

Jelen munkája évtizedek búvárkodá
sának szintézise; összegzés, és mint 
ilyen, harmadik a világirodalmat bemu

tató, e századbeli hazai munkák sorá
ban. Két nagyszerű elődöt követ — bát
ran. Tanul tőlük, de módszere és szem
pontja szerint el is tér az ő útjukról.

B a b i t s  M i h á l y  (Az európai irodalom 
története) és S z e r b  A n t a l  (A világiro
dalom története) nézetei összecsengők. 
Egyetértenek abban, hogy a világiro
dalom (a szó, a fogalom Goethe-től szár
mazik) nem a nemzeti irodalmak ösz- 
szessége, hanem csupán a legnagyob
bak egymásra ható, egymáshoz kap
csolódó története. A világirodalom el
fér egy polgári otthon könyvespolcán, s 
a könyvbarát értelmiségi néhány évti
zed során el is olvashatja. A világiro
dalom tehát nem olyan irodalom, amit 
az egész világ ír, hanem olyan, amit az 
egész világ olvas — állítja Szerb An
tal, aki azért írja meg művét, hogy fel
keltse és táplálja az olvasás szenvedé
lyét.

Babits tovább megy: „A világirodalom 
egységes, összefüggő folyamat, egyetlen
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hatalmas vérkeringés.” „A gondolatok 
egymásba fogóznak a sötétségen át.” 
„A költők egymásnak felelnek idő és 
tér távolából.” „Homérosz fölébreszti 
Vergiliust, Vergilius Daniét, és a száza
dok nem számítanak.”

Babits Szerb Antalnál is inkább hang
súlyozza a nagy egyéniségek jelentősé
gét: a világirodalomban ők emelked
nek a magasba, mint a síkságból ki
emelkedő szirtek, és a magasban felel
nek egymásnak. „A világirodalom a 
nemzeti irodalmak közegén át nyilat
kozik, bennük válik láthatóvá, mint a 
szél a hullámzó erdőkben. Erdő nem 
egy van: de egy a szél” — mondja Ba
bits.

Szerb Antal pedig: „A világirodalom 
története az a folyamat, amelyben a 
nemzetek fölötti jelentőségű írók és 
művek országhatárokon és évszázadokon 
átemelkedve, megtermékenyítik és irá
nyítják egymást.”

Babits költőként szól az irodalomról, 
műve épp olyan gyönyörűséggel olvas
ható, mint versei. És mivel itt szubjek
tív élmények válnak tudománnyá, a ter
jedelemben is megnyilvánuló értékelés 
is csak szubjektív lehet. Szerb Antal 
tollát is élmény és megrendülés moz
gatja, de ezeket a tanító szándék fékezi. 
Világtörténete élvezetes olvasmány, szó
rakoztató és szellemes, de korántsem 
annyira mint Magyar Irodalomtörté
nete. Talán nem is a világirodalmi téma 
sokrétűbb, terjedelmesebb mivolta mi
att, hanem, mert — gyanítom — a szíve 
ezer szállal a magyar irodalomhoz köti. 
Akkor is, ha abban kevesebb a világ- 
irodalmi méretű szerző, és kevesebb 
lenne akkor is, ha furcsa nyelvét ér
tené a világ, és ha nem vplna — Koszto
lányi szavával — „árva gyermek min
den kis magyar”.

Babits és Szerb Antal abban is egyez
nek, hogy figyelmüket csak az európai 
irodalomra összpontosítják. (Babitsnál a 
könyv címe is jelzi ezt, bár ő megjegy
zi: az európai irodalom Ázsiában kez
dődött a trójai háborúval, és Ameriká

ban folytatódik.) Szerb Antal pedig az 
európai gondolati- és stílusirányzatok 
között enged kitekintést Amerikára is.

Kristó Nagy idegenkedik az elődöket 
jellemző szubjektivizmustól, impresszio
nizmustól és a szellemtörténeti iskola 
módszerétől. Ő nem a magasban lebegő, 
s egymás felé testvérkezet nyújtó géniu
szoknak látja a világirodalmi rangú 
írókat, hanem népük, történelmi sor
suk, társadalmi helyzetük humuszából 
magasba szökő sudár fáknak, és ezért 
több figyelmet szentel az alapoknak. 
Mondhatnánk: a történelem-szociológus 
látásmódjával vizsgálja az irodalmat.

Abban is különbözik elődeitől, hogy 
művének mintegy harmadát az utolsó 
három-négy évtized íróinak szenteli. És 
mivel itt még a történelmi távlat nem 
mutatja meg a világirodalmi rangot, te
hát a szerző elkerülhetetlenül bizonyos 
teljességre kényszerül. Több írót, több 
művet sorol föl (javarészt magyar for
dításban is elérhetőket), ezért itt zsú
foltabbá válik a szöveg, kevésbé meg
ismerhetővé az, akiről szól. (Ám aki ol
vasta a műveket, a kellő eligazítást 
megkapja.) A szerző így is hiányosnak 
érzi művét, mert nem maradt hely 
Ausztrália, Ázsia, az egykori Szovjet
unió tagországainak irodalmára. Amint 
mondja: „teljességre mégsem törekszem, 
nem említek mindenkit;. . .  a fő irány
zatokat igyekszem bemutatni, a legjel
lemzőbb, máig ható és olvasható szer
zőket”. „A világirodalom fővonulatai és 
főszereplői jelennek meg e könyvben, 
szükségképpen esetlegesen, sőt olvasói 
szubjektivitással” —, mert a tanító szán
dék ellenére — szerencsére — szubjek
tív ő is, és sok élményről szól, kivált a 
régieknél.

A mai világirodalom vezető hatalmas
ságának Latin-Amerikát látja (nem 
egyik vagy másik írót, hanem a föld
rész íróinak együttesét), míg a jövő — 
szerinte — Afrikáé. A tény, hogy Afrika 
egymás után föltűnő írói angolul írnak 
(másként meg sem értenék egymást a 
sok nyelvjárás közepett), az angol pe-
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dig korunk „latinja”, talán éppen arra 
utal, hogy a jövő világirodalma (vagy 
annak tekintélyes része) nyelvileg egy
séges lesz, és nem szorul majd fordí
tásra. Ki tudja?

Nagy áttekintésű, alapos mű Kristó 
Nagy Világirodalma, ott a helye minden 
művelődni vágyó könyvbarát polcán. 
Tanít, gyönyörködtet, felhívja a figyel
münket pótolni való hiányainkra. És 
különösen fontos napjainkban, amikor 
a humán kultúra az iskolákban háttérbe

Világít a múlt!

Két friss könyvet tartok a kezemben. 
A Diakonia u t o l s ó  sorai állnak már 
csak rendelkezésemre, hogy felhívjam 
rájuk a figyelmet. K a p e r n a u m  60 é v e s  
— szerkesztette Hernád Tibor (Evangé
likus Sajtóosztály, Bp. 1993). A Keszt
hely melletti, Balaton-parti Gyenesdiás 
egy kiemelt helyén fekvő nagy gyümöl
csöskert a rajta álló öreg parasztházzal 
kapta ezt a bibliai nevet Jézus kedves 
helységéről a Generázet-tó partján. Az 
1933-as kezdet óta épületkomplexum 
alakult ki rajta, és többféle feladatot is 
betöltött: szolgált nyaralásra, idős em
berek otthonául. Kiemelkedő szerepét 
az ott rendezett nyári konferenciák ad
ták. „Konferenciának” nevezték a ki- 
kapcsolódás és lelki elmélyülés egyhe
tes alkalmait, melyeken Isten igéjével 
foglalkoztak és délutánonként fürödtek, 
sétáltak a résztvevők. A keretet hozzá 
a festői táj adta a tóval és a kezdődő 
hegyekkel. Kapernaum hőskorát a szá
zad közepén, nagyjából a negyvenes 
évek rétegkonferenciái képezték diák
fiúk, diáklányok, asszonyok, férfiak, pe
dagógusok, gyülekezeti munkásak, va
sárnapi iskolai vezetők, főiskolások, lel
készek számára. 1982-től újra megele
venedett a hely a nyarankénti több if
júsági konferenciával. A kötetet Kaper
naum házigazdái és konferenciavezetők 
írták, köztük magam is. A pár hektár
nyi terület hazai egyházunk életében

szorult, az olvasástól meg a képernyő s 
a fölgyorsult élettempó tartja vissza a 
fiatalokat. A nem nyelvszakos diákok
nak gyakran fogalmuk sincs a világiro
dalomról, s ha olvasnak is egy-egy bele
tartozó művet, nem tudják azt ismere
teikben elhelyezni, ezért el is felejtik 
hamar. Ez a két kötet hatalmas művelt
ség szintézisét rögzíti, könnyen érthető, 
s ezért jó vezetője lesz minden műve
lődni vágyó embernek.

B o z ó k y  É v a

megszentelt földnek bizonyult sokak 
hitbeli élményétől átjárva, Krisztus kö
vetésére elindulva vagy abban megerő
södve.

50 é v e s  a z  ö k u m e n i k u s  T a n á c s  M a g y a r  -  
o r s z á g o n  — szerkesztette a Jubileumi 
Szerkesztőbizottság, elnöke Hafenscher 
Károly (kiadta a Magyarországi Egyhá
zak ökumenikus Tanácsa, évszám nél
kül). Az Egyházak Világtanácsa 1948 
augusztusának végén az amszterdami I. 
világgyűlésen alakult meg. Magyaror
szágon már 5 évvel korábban, 1943. jú
nius 26-án megalakult a református és 
evangélikus egyházban az ökumenikus 
mozgalom hivatalos kerete: akkori ne
vén az Egyetemes Egyháztanács Ma
gyarországi Bizottsága. E félszázados 
jubileum alkalmából jelent meg a kötet.

Tartalmazza az ökumenikus Tanács 
idén június 26-án megrendezett jubileu
mi ünnepségén elhangzott előadásokat 
és üdvözléseket. E protokolláris rész 
után mai interjúk következnek az amsz
terdami világgyűlés elemzéséről. Majd a 
Benczúr László iratrendezése közben 
felfedezett anyag kerül sorra, mely az 
1948-as világgyűlés beszámolóját és is
mertetését fogja át. A több református 
és evangélikus szerző által készített 
kéziratok 1949-ben kiadásra voltak 
szánva, de megjelenésüket már nem en
gedélyezték. A könyv függelékében sze
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melvényeket találunk egykori és mai 
neves szerzőktől. A kötet jelentős veze
tő tanulmánya a szerkesztő Haíenscher 
Károly műve: Illúziók nélkül — élő re
ménységgel. Ez a cím reális program a 
mában: „ . . . az  ökumenizmus útja nem 
göröngymentes, de nem is lehetetlen.” 

Az imponáló könyv nemcsak egyház
történeti jelentőségű az amszterdami 
világgyűlés megvilágításával és hazai 
vetületével. Mai üzenete van, amikor az 
ökumenikus gondolat nem parázslik 
már izzón. Az emlékezéssel is a feleke
zetek közeledését, az ökumenikus pár
beszéd megújulását akarja szolgálni. 
Egyes részletei továbbgondolásra váró

hagyatékot képviselnek. Elhunyt szerzők 
életrajzához nyújtanak adalékot. így 
például Dezséry László belső útjához ad 
figyelemreméltó szempontot „Amszter
dam után” című írása. A későbbi aposz- 
tata püspök tesz meggyőző bizonyságot 
Jézus Krisztusról. Victor János, Ravasz 
László, Ordass Lajos megnyilatkozásai 
tükör is róluk. A pár oldalnyi öku
menikus imádságok spirituális csúcsa a 
könyvnek. Számomra külön öröm, hogy 
a kötethez két evangélikus adott döntő 
segítséget: Benczúr László és Hafen- 
scher Károly. A könyv visszhangra vár 
és hullámmozgást indíthat.

V e ö r e ö s  I m r e

D. Bonhoeffer: Santiorum Communio

A keresztény gyülekezetét, m int politikai egyes-gyülekezetet, vagy m int há
zaknál összej övöket az Ige körül való összegyülekezés ta rtja  össze. Az ige 
az egysége a lényege-szerinti és a m egtapasztalható egyháznak, a Szent és az 
objektív Léleknek, am i azt jelenti, hogy a megtapasztalható egyház konkrét 
funkciója a prédikációs- és szentségi istentisztelet. Az igehirdetés „hiva
ta la” az egyháznak, és ezért kell legyen egy összejövetel is. M indkét foga
lom megfelel magának, amit az őskereszténységtől a pietizmus és ortodoxia 
idejéig axióm aként értették . Csak az individuális életfelfogás kezdte ezek 
(a prédikáció és az összegyülekezés) szakmai — éspedig pszichológiai — ta r
talommal értelm ezett szükségességét újra-gondolni, és tette fel a kérdést az 
összegyűlés értelm ére, tekintettel annak hasznára és szükségességére az 
egyén számára.

* * *

A tapasztalati egyház fogalmának teljesen megfelel egy valóságos dolog, és
pedig az össz-gyülekezet. Ezt a  fogalm at szükségszerűen képeznünk kell, mi
vel csak így lesz érthető Isten egész m egváltás-akarata a történelemben. Az 
össz-gyülekezetben, m int mindazon helyek „összegében”, ahol h irdetik  az 
evangéliumot, „Egy Lélek”, Egy Ige van ; Egy Test ez, valódi közösség, 
sanctorum  communio. Az egyes-gyülekezetek összetartozásának valóságát a 
katolicizmus mindig is jobban hangsúlyozta, m int mi. Persze, m ert histori- 
zálta. Mi nem mondjuk, hogy a m egtapasztalható összegyház (egyetemes zsi
nat) több lenne, m int az egyes-gyülekezet; ez egyáltalán nem  lenne evangé
likus felfogás. De Krisztus Teste: az Róma és Korinthus, Wittenberg, Genf és 
Stockholm; minden egyes-gyülekezet tagjai sanctorum communióként együtt 
tartoznak az össz-gyülekezethez.
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Summary

After the political system of the ’com
munal society’ failed, we felt it would 
be wrong to ’throw out the baby with 
the bath water’, i.e. that the positive 
content of the word ’community’ should 
be retained. In the current issue we are 
highlighting three essays from this main 
theme.

In his essay entitled ’The Healing Po
wer of the Community’ the renowned 
Hungarian psychiatrist B é l a  B u d a  rea
sons that individual psychological anth
ropology is untenable, since isolation 
disintegrates the personality. Namely, 
human beings crave for acceptance and 
recognition, they need attention and 
love for developing their personalities. 
Lack of community plays a decisive 
role in personality sicknesses (suicide, 
alcoholism), and therefore groups are 
the main therapeutic means as self-hea
ling communities. Experiences gained 
in this field may prove useful in church 
congregational work.

The worldwide conflict between in
dividualism and collectivism, in traces 
recognisable even in individuals, is the 
premise on which pastor S á n d o r  C s e r 
h á t i  J r .  bases his essay. Examining the 
content of the Jewish-Christian concept 
of communion, he finds that in it the 
dilemma in which each excludes the 
other is resolved because the commu
nity accepts individual conflicts. Though 
conflicting with the belief of the com
munity, it is nevertheless possible to 
experience the communion of faith. In 
this sense the author analyses M. Buber 
and E. Bruner’s theology on the dialo
gical concept of existence and the subs
tance of God as experienced in meeting 
with him. He finds that contrary to the 
today so fashionable efforts to seek 
’union’ in mysticism, the Jewish-Chris
tian way of thinking concentrates on 
this communion with God and with fel
low-human beings.

P u b l i c a t i o n  o f  t h e  
L u t h e r a n  C h u r c h  i n  H u n g a r y  
E d i t o r :  D .  I m r e  V e ö r e ö s  
A s s i s t a n t  E d i t o r :  L á s z l ó  B í z i k  
E d i t o r i a l  a n d  P u b l i s h i n g  O f f i c e :
H — 1447 B u d a p e s t  P .  O. B . 500  
S u b s c r i p t i o n s  t o  t h e  a b o v e  a d d r e s s .  
A n n u a l  S u b s c r i p t i o n :  720,— F ts .

Mathematician J ó z s e f  M e r z a ,  the well- 
known representative of the Roman 
Catholic ’Bush’ base community, descri
bes the history, the principles, the struc
ture, and the activity of this model type 
formation. From the initial gathering 
around György Bulányi in the late 40’s, 
through the arrests in the 50’s, and the 
discrediting performed with the assis
tance of the church in the 70’s, the 
author acquaints us with the initiative, 
which has not been recognised to this 
day, though its main basic principles in 
the spirit of Vatican Council II. range 
from the civil disobedience movements, 
to the protection of the environment, 
the use of no force, the refusal of com
pulsory military service, and to the nu
merous forms of charitable activities. 
He outlines the process of how the 5—15 
member ’branches’ finally join into the 
’bush’ formation which is widely repre
sented in our society in literary, ecu
menical and political activities.

While regular professor of theology 
A n d r á s  R e u s s ’e ssay does not deal with 
our main theme, it addresses the very 
timely topic of divine inspiration. His 
train of thought successfully finds the 
course between fundamental and radi
cal criticism. After clarifying the mea
ning of the expression and reviewing 
the relevant declarations in Scripture, 
their theology historical interpretation, 
the tension between story criticism and 
the theory of inspiration, he comes to 
the work of the Holy Spirit today. Na
mely inspiration is not authenticated by 
its origin, but rather by its trustworth
iness and effect in so far as it testifies 
to the living Jesus Christ.

Besides the articles reviewed above, 
also a full Table of Contents is inclu
ded in the English and German langu
ages.
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Lutherische Rundschau

Aus dem Inhalt

Nach dem Zerfall des politischen Sys
tems der „kollektiven Gesellschaft” 
empfanden wir es als notwendig, mit 
dem Badewasser nicht auch das Kind 
auszuschütten, d.h. den positiven Inhalt 
des Wortes „Kollektiv” zu bewahren. 
Drei Studien zu diesem Themenkreis 
seien hervorgehoben.

Der namhafte ungarische Psychiater 
B é l a  B u d a  hält in seiner Studie die in
dividualpsychologische Anthropologie 
für unhaltbar, weil die Isolation die 
Persönlichkeit desintegriert. Denn der 
Mensch sehne sich nach Akzeptanz und 
Anerkennung, er brauche zur Entfal
tung seines Ichs Aufmerksamkeit und 
Liebe. Bei den Krankheiten der mensch
lichen Persönlichkeit (Selbstmord, Al
koholismus) sei der Mangel an Gemein
schaft entscheidend und das wichtigste 
Heilmittel die Gruppe als therapeu
tische, selbstheilende Gemeinschaft. 
Derartige Erfahrungen können auch die 
Arbeit kirchlich geprägter Gemeinschaf
ten fördern.

Pfarrer S á n d o r  C s e r h á t i  j u n .  widmet 
sich dem weltweiten, aber auch im In
dividuum zu findenden Konflikt von 
Individualismus und Kollektivismus. Im 
jüdisch-christlichen Gemeinschaftsbe
griff sei dieses Dilemma einander aus
schließender Haltungen gelöst, weil die 
Gemeinschaft den Konflikt des Einzel
nen auf sich nehme. Auch in Gegen
satz mit dem Glauben der Gemeinschaft 
gelangend sei die Gemeinschaft des 
Glaubens erlebbar. In diesem Sinne ana
lysiert er M. Bubers und E. Brunners 
Theologie von der dialogischen An
schauung des Seins und seinem in der 
Gottesbegegnung erfahrbaren Wesen. 
Gegenüber dem heute so modischen 
Mystizismus mit seiner Suche nach 
„unio”, Vereinigung, zielt der jüdisch

H e r a u s g e g e b e n  v o n  d e r  L u t h e r i s c h e n  
K i r c h e  i n  U n g a r n  
R e d a k t e u r :  D .  I m r e  V e ö r e ö s  
S t e l l v e r t r e t e n d e r  R e d a k t e u r :
L á s z l ó  B í z i k
S c h r i f t l e i t u n g  u n d  V e r l a g :
H — 1447 B u d a p e s t  P o s t f a c h  500 
E r s c h e i n t  v i e r m a l  j ä h r l i c h .  
B e s t e l l u n g  a n  d i e  o b i g e  A d r e s s e .  
A b o n n e m e n t  p r o  J a h r :  720,— F o r in t .

christliche Gedanke auf die „commu- 
nio” mit Gott und Mitmensch ab.

Der Mathematiker J ó z s e f  M e r z a ,  Ver
treter der römisch-katholischen Basis
gemeinde „Bokor”, stellt Geschichte, 
Grundprinzipien, Struktur und Tätig
keit dieses Gemeindemodells dar. Die 
um György Bulányi Ende der 40er Jahre 
entstandene und bis heute nicht aner
kannte Initiative litt in den 50er Jahren 
unter Verhaftungen und wurde in den 
70er Jahren mit kirchlicher Hilfe de
savouiert, obwohl ihre Prinzipien, dem 
Geist des II. Vatikanischen Konzils ent
sprechend, von den Bewegungen des 
bürgerlichen Ungehorsams bis zum Um
weltschutz, zur Gewaltlosigkeit, zur 
Wehrdienstverweigerung und zahlrei
chen Formen karitativer Tätigkeit rei
chen. Er skizziert den Prozeß, wie aus 
„Zweigen” von 5 bis 15 Personen 
schließlich ein „Strauch” wird, der sich 
an der breiten Skala literarischer, öku
menischer und politischer Aktivitäten 
der Gesellschaft beteiligt.

Eine nicht-thematische, aber hochak
tuelle Frage behandelt die Studie des 
ordentlichen Theologieprofessors A n d r á s  
R e u s s  über die „inspiratio”. Sein Weg 
führt zwischen fundamentalistischen 
und radikal kritischen Ansichten hin
durch. Nach der Begriffsklärung über
blickt er die biblischen Äußerungen, 
ihre theologiegeschichtlichen Deutun
gen, die Spannung zwischen historischer 
Kritik und Inspirationslehre und ge
langt bis zum Wirken des Heiligen Gei
stes heute. Die Inspiriertheit wird 
nämlich nicht durch ihre Herkunft, son
dern durch Zuverlässigkeit und Wir
kung beglaubigt, insofern sie ein Zeug
nis vom lebenden Christus ist.

Außerdem bringen wir das v o l l s t ä n 
d i g e  I n h a l t s v e r z e i c h n i s  in englischer 
und deutscher Sprache.
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z ó k y )  — Das Licht der Vergangen
heit ( I m r e  V e ö r e ö s )

Ergebnis unseres K i n d e r z e i c h e n w e t t b e 
w e r b s

* Kurze Zusammenfassung des Artikels 
auf S. 76.

Ára: 100 Ft
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