Látni és érteni
KÉKÉN ANDRÁS
igehirdetései és előadásai

Látni és érteni
ö

Látni és érteni
DR. KÉKÉN ANDRÁS
igehirdetései és előadásai

K iadja:
A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
SAJTÓOSZTÁLYA
Budapest, 1985

A fedélterv
KELEMEN EÖRS
munkája
Címlapfotó
BATÁR ATTILA

ISBN 963 7020 551

Felelős kiadó:
DR. KÁLDY ZOLTÁN
Megjelent 19,5 A/5 ív terjedelemben, 1000 példányban

ö zv e g y dr. K ékén Andrásné kezdem ényezésére és kérésére Sajtóosztályunk „Látni és érteni” cím en közreadja dr. K ékén András volt
Budapest, Deák téri lelkész hátrahagyott igehirdetéseinek és elő
adásainak egy részét. Tesszük ezt abban a bizonyosságban, hogy
tanulságos írásokat adunk kézbe, am elyek jelzik egyházunk teoló
giai gazdagságát és többszínűségét. Egyben a kötet kiadása értékes
hagyom ányaink m egbecsülését is jelenti. Legyen Isten áldása az
Olvasókon.
B udapest, 1985. szeptem ber hó
Evangélikus Sajtóosztály

•V ■

I

'■Siá*,- -V

k

Igehirdetések

i Advent
ÜJ KEZDET
— Ézs 55, 6—7 —
A m ai ünnep az egyházi év első vasárnapja. Üj kezdet, m ert első
azoknak az ünnepeknek és vasárnapoknak a sorában, m elyeken az
igék új rendjében szól hozzánk Isten. Ha az egyházi esztendőt úgy
tek in tjü k , m int egy hatalm as prédikációt, m elynek Krisztus a té
m ája, akkor ez a m ai vasárnap ennek a prédikációnak a bevezetése.
Ha az egyházi évet tem plom hoz hasonlítjuk, m elynek tartószerkezete
a karácsonyi szeretet, oltára a nagypénteki kereszt és szószékéről a
pünkösdi Lélek hív m egtérésre, akkor ezt a mai vasárnapot e szent
tem plom fu n dam entum ának nevezhetjük.
Az ádvent azonban nem csak az új egyházi év kezdete, hanem az
első ádvent a m aga igazi értelm e szerint új kezdet volt az em beri
ség történelm ében is. Az idők teljességében Jézus K risztus elhozta
Isten új testám entum át, új rendelkezését: a régi törvény helyett,
m ely az igazságon alapult, a kegyelem új törvényét. Az idők tel
jességében Jézus K risztus által új szövetség k ö ttetett Isten és em ber
között: az A tya és a gyerm ek szövetsége. Az első ádvent idején
Jézus K risztus új u ta t készített m inden em ber szám ára, m ert áthi
dalta a bűn nagy szakadékét a m egm entő kereszttel.
Isten azonban ezt a napot nem csak új egyházi év első ünnepeként
adja, nem is csak azért, hogy a kegyelem első ádventjének em lék
ünnepe legyen, hanem azért, hogy m indnyájunk életében új kezdet
legyen ez a nap. Nem külső változást v ár m a az Isten tőlünk. Nem
azt akarja, hogy foglalkozást, m egszokott életm ódot, lakást, környe
zetet változtassunk, nem azt várja, hogy a rem eték példájára sza
kad ju n k ki ebből a világból. Am ikor új kezdetet ád nekünk, akkor
belső életúj ulásra hív. Igazán ú ja t csak belül, csak lélekben lehet
kezdeni. M it ér új foglalkozás a régi fáradtsággal, a régi hanyagság
gal? M it ér az új környezet, ha mi m agunk a régiek m aradunk
benne? M it ér az új otthon, ha régi szívet viszünk bele? Az Ad
vent te h á t a rra hív, hogy lélekben kezdjünk valam i újat.
E rre az új kezdetre szükségünk van. Ha egy levél tele van javí
tásokkal, áthúzásokkal, betoldásokkal, akkor m ár nem sok rem é
nyünk leh et arra, hogy a cím zett meg is fogja érteni. Legjobb el
tépni az egészet és ú ja t kezdeni. Ha egy ház a tűznek vagy vízkár-
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nak m artalékává le tt olyannyira, hogy üszkös falai m aradtak meg
csupán, legjobb ezeket a falak at is lebontani és ú jat építeni helyette.
Ha egy ú t lassan-lassan elsüllyedt az ingoványbán, k ár ú jra meg újra
feltölteni, legbölcsebb hagyni, hogy egészen tű n jék el, s ú jat építeni
helyette. Ha egy ú t sziklának szalad és ezt a sziklát semmiféle csá
kánnyal szétverni nem lehet, legjobb m egfordulni és új u tat ke
resni. Így érezte Dávid nagy bűnének elkövetése után, azért éne
kelte a zsoltárban így az im ádságát: „Terem ts bennem tiszta szívet,
ó Isten és az erős lelket újítsd meg énbennem .” Nem a réginek a ja
vítg atását kérte, új szívet kért, új terem tésért könyörgött. így érezte
Pál, am ikor ezt vallotta m agáról: „Amik hátam m ögött vannak, azo
k at elfelejtve, célegyenest igyekszem az elhívás ju talm ára.” E mai
igében erre b iztatja népét a próféta: újuljatok meg, keressétek az
U rat, hívjátok segítségül nevét, hagyjátok el a régi gonosz utakat
és vessétek el a régi bűnös gondolatokat.
Bizonyára köztünk sincs senki, aki ne érezné az új kezdet szük
ségét. K ellem etlen percek, kínos órák azok életünkben, am ikor régi
sértések sebei újból sajogni kezdenek, am ikor kiújulnak régi fá j
dalm ak, m ikor piroslani kezdenek régi korbácsütések megszégyenítő
nyom ai, de m indennél sokkal fájóbb a régi bűnök kísérteiként haza
járó lelke. Ilyenkor fájdalm as szom orúsággal gondol a rra az ember:
De jó lenne letörölni a sarat, m ely rá n k tap ad t a nehéz úton, de jó
lenne nyom és em lék nélkül begyógyítani a kapott vagy adott sebe
ket. De jó lenne úgy visszaszívni a kim ondott szavakat, hogy ne le
gyenek többé és úgy letörölni a gonosz tetteket, m int ahogy az isko
lás gyerm ek letörli a táb lára írt sorokat. Hitvesek, testvérek, bará
tok, akik azért nem tu d ják a békességet m egtalálni egymással, m ert
köztük állanak az egymás ellen elkövetett tettek vagy egym ás ká
rá ra kim ondott szavak kísértetei, em berek, akik azért nem tudnak
gyerm eki szívvel im ádkozni, Istennel békességben élni, m ert örök
riadalom ként élnek bennük az Isten ellen elkövetett bűnök rettene
tes emlékei, bizonyára m ind őszinte sóvárgással gondolnak arra, hogy
m ilyen jó lenne lélekben m egújulni, a m últat eltem etni és új úton
elindulni, felfrissült lélekkel, új rem ényekkel, teh er nélkül.
M ilyen jó az, hogy ennek az új kezdetnek nem csak a szükségét
érezzük, hanem m a azt halljuk, m int az első ádventi vasárnap bizta
tását, hogy ennek az új kezdetnek a lehetősége is megvan. Mikor
Jézus azt m ondja: szükség néked újonnan születned, a m egdöbbent
Nikodémus így válaszol: E rre nincs lehetőség, hogyan szülessék újjá
az em ber, ha m ár vén? N ikodém usnak annyiban igaza van, hogy
bennünk m agunkban erre nincs erő, képesség és lehetőség. Mi a
szokásaink szolgái, körülm ényeink rabjai és szenvedélyeink kiszol-
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gálói vagyunk. Ügy hordjuk régi énünket és saját m últunkat, annak
m inden bűnével együtt, m int Tolsztoj egyik rettenetes novellájában
a gyilkos az áldozat tetem ét, m elyet levehetetlenül rákötöztek. Az új
kezdet lehetősége nem em beri tudás, erő vagy képesség, hanem
egyedül Isten kegyelme. Ö m a is azt nyilatkoztatja ki nekünk régi
p ró fétája szavaival, hogy könyörülő Isten, Aki bővölködiik megbocsá
tásban. Azt üzeni m a is nekünk, hogy hajlandó a háta mögé vetni,
azaz teljesen elfelejteni régi bűnös m últunkat. Azzal biztat, hogy
hajlandó úgy tek in ten i reánk, m intha m a született gyerm ekek len
nénk, akik m ögött nincs bűnös m últ. Azt a rem énységet ébreszti
bennünk ma, hogy hajlandó kézen fogni m inket, s úgy vezetni az új
úton. Aki hajlandó volt a történelm i advent idején választott népé
nek és az egész em beriségnek m egbocsátani az Edénkért első láza
dását, az aran y b o rjú előtti léborulást, a pogány bálványok előtt be
m u tato tt áldozatokat, a vérnek óceánját, a könnynek özönvizét, az
hogyne lenne m a hajlandó nekünk is m egbocsátani m indent, ami
a lelkünket égeti? Aki új korszakot hozott a világra a szeretet evan
gélium ával, az hogyne adna nekünk is lehetőséget arra, hogy meg
úju ltan in duljunk új ú tra?
Végül meg kell értenünk a mai igéből azt, hogy az új kezdet lehe
tősége a kegyelem tekintetében korlátlan, de nem korlátlan az idő
tekintetében. Nincsen olyan nagy bűn, am it el ne fedezne a még
nagyobb irgalom , nincsen olyan m élység, ahová le ne érne Isten
m entő szeretete, nincsen távolság, ahol utol ne érne az ö hívó és
térítő szava, de hogy ez a lehetőség m eddig ta rt szám unkra, azt
nem tudjuk. Éppen ezért m egvigasztalva, de mégis szorongó szívvel
kell gondolnunk az új kezdet sürgősségére. A m ai igében o tt van ez
a szócska: a m í g ! K eressük ö t, amíg m egtalálható, hívjuk nevét,
amíg közel van! Ez azt jelenti, hogy m ost kegyelmi időben élünk,
Isten közelében. Most hangzik még a hívás és az ígéret, közel van
hozzánk m inden ige és közel van hozzánk az ige által hitet és örök
életet m unkáló Szentlélek. De ez a szócska: a m í g , azt is jelenti,
hogy ennek a lehetőségnek egyszer vége lesz. Jöhet olyan idő, ami
kor nem lesz ige, nem lesz hívás, nem lesz ígéret, m int Sám uel ide
jében volt Éli főpap alatt. Lehet, hogy még az éjjel elkérik tőlünk
a lelkünket, m int a balga gazdától, aki csak a föld javaira nézett és
halogatta az alkalm at, hogy felfelé tekintsen. Lehet, hogy éppen előt
tünk záródik be a lakodalm as ház ajtaja, ha nem gondolunk arra,
hogy szívünk telve legyen a h it olajával. Ezért kell nagyon m egbe
csülnünk A dvent első vasárnapjának alkalm át. Ma még hív az Isten,
m a még annyi kegyelm et ígér, am ennyi elég nekünk életünk új
kezdetéhez.
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Egy lelkésznek így panaszkodott egyszer az egyik igehallgató h ív e :
M it tegyek, nem tu d ok végig odafigyelni a prédikációra, néha egész
szakaszok értetlen ü l suhannak el a fülem m ellett, s végül is nem
értem meg az egésznek a m ondanivalóját — m it tegyek ez ellen?
A lelkész így válaszolt: P róbálja meg olyan figyelemm el hallgatni az
igehirdetést, m in th a akkor hallaná először a h írt arról, hogy A tyánk
van, Aki szeret és vár m inket, és próbálja meg azzal a tu d attal fi
gyelni a prédikáció m ondanivalóját, m intha ez lenne életében az
utolsó prédikáció.
K érjük Istent, hogy az új kezdet ünnepén erre segítsen m inket.
Olyan új szívvel figyeljünk, m intha először hallanék a kegyelem
evangélium át, s olyan teljes hittel térjü n k az Űrhöz, m intha az íté
let előtt ez lenne az utolsó hívás szám unkra.
Ámen.

A HIT HASZNA
— Mai 3,14 — 4,2/a —
Ahogy az em bert nyom on követi az árnyéka, úgy já r együtt a
kételkedés, a szkepszis a gondolkodással. S ahogy az em ber nem
tu d ja elhagyni az árnyékát — hacsak nem m esebeli Schlemil Pé
ter —, éppúgy nem tu d m egszabadulni a gondolkodó em ber a kétel
kedéstől. S ez jól is van így. Szükség van a gondolkodás és kétel
kedés megfelelő arányára. A kételkedés nélküli gondolkodás a dog
m atikus, apodiktikus kijelentések és tételek elviselhetetlen atmoszfé
rá já t terem ti meg, a kételkedés pedig — a józan gondolkodás ellen
súlya nélkül — abszolút tagadássá torzul, és végül is nihilizm usba
torkollik.
A szükséges és az em beri személyiség belső harm óniája érdekében
nélkülözhetetlen szkepszisnek több form ája van.
Van filozófiai szkepszis. P roblém ája: van-e végső igazság, mi a
végső igazság, s ha van, akkor m egism erhető-e, akár em pirikus mó
don, akár a logikus gondolkodás segítségével?
Van m orális szkepszis. P roblém ája: mi a jó és mi a rossz? Van-e
olyan etikai norm a, m ely m inden (helyen, m inden időben és m inden
kire nézve érvényes? Vagy a pillanatnyi szituáció, esetleg az egyéni
érdek dönti el, m it m ondjunk, m it cselekedjünk, hogyan viselked
jü nk?
S term észetesen van vallásos-m etafizikai szkepszis. Ennek van
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elm életi és van gyakorlati, praktikus problém ája. Az elm életi prob
lém a: van-e Isten, s ha van, kicsoda, és m egism erhető-e? A gyakor
lati problém a: van-e praktikus haszna annak, ha valaki hisz Is
tenben?
Szemben a teoretikus hajlam ú görögséggel, a zsidóság praktikusan
gondolkodott, s ezért érthető, hogy a B ibliában, elsősorban az Ótestám entum ban, a vallásos szkepszisnek a gyakorlati form ájával talál
kozunk, a P rédikátorok K önyvében is, Jób könyvének dialógusai
ban is, a p ró fétáknál is.
Mai tex tu su n k b an is erről van szó. A fogság utáni kor zsidó né
pének, m ikor hazaérkezik Babilonból, s látja a város és a templom
rom jait, ez a problém ája: mi haszna van az istenhitnek, a kegyes
ségnek, az Isten előtti alázatnak, az Isten szolgálatának? Vajon nem
hiábavaló-e mindez? Íme, mi nyom orultak és összetöröttek vagyunk
— a pogányok, hitetlenek, kevélyek pedig boldogok. Mi szegények
vagyunk, ők gazdagok. Mi foglyok, kiszolgáltatottak vagyunk, ők
pedig szabadok és hatalm asok. Mi haszna van teh át az istenhitnek?
* * *
Van-e valam i haszna az istenhitnek? Alig hiszem, hogy lenne
olyan keresztyén em ber, akinek ez a kérdés nem kérdés. S amikor
„keresztyént” mondok, akkor a komoly, bibliás, templomos, egyházias keresztyénekre gondolok, jelenlevő testvéreim re is. Alig hiszem,
hogy lenne olyan keresztyén szülő, akinek ez a kérdés éppen most,
am ikor konfirm ációi o k tatásra és konfirm ációi bizonyságtételre hív
ju k 12 éves életkort elért, m egkeresztelt gyerm ekeinket, ne okozna
komoly gondot: felelős vagyok gyerm ekem ért, a jövőjéért, a boldo
gulásáért, m it tegyek? Lesz-e valam i haszna abból, ha m egism erke
dik az evangélium m al s az evangélium U rával, Jézussal, s vallást
tesz róla? Vagy hátrányos lesz szám ára mindez? Teher lesz az éle
tében? A kadály az érvényesülés útjában? — Ez a töprengés — így,
ahogy elm ondtam — nem az igehirdető elm életi konstrukciója, ha
nem a lelkipásztor gyakorlati tapasztalata. S végül hadd utaljak
arra, hogy az igehirdető sem él olyan szellemi szituációban, ahol
csak fény van árnyék nélkül — én sem vagyok mesebeli alak, az én
hitem után is o tt já r a kételkedés. Éppen ezért m ost m indnyájan
érdeklődéssel v árh atju k , hogy M alakiás, akiről a nevén kívül csak
an nyit tudunk, hogy Isten em bere volt a fogság után Izraelben, m it
tud m ondani nekünk a gyakorlati vallásos szkepszis ügyében.
K ét válasza van.
Az egyik a jelenre vonatkozik. Különbség van em ber és ember,
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közelebbről a hívő em ber és a hitetlen em ber között az em beri élet
pléróm ája, teljessége tekintetében. Ne értsük félre a prófétai szót.
Nem em beri értékben s nem sorsban van különbség, hanem abban,
hogy a hívő em ber „négy dim enzióban” él. Nemcsak a szám ára adott
térben, nem csak a szám ára m eghatározott időben, s nemcsak a maga
társadalm ában, hanem Istenben is. „Isten tu lajd o n a”, ahogy végső
sorban a próféta m ondja róla. Ugyanezt m ondja Jézus is: e világban
él, de nem e világból való. így érti az em bert Jézus evangélium á
nak fényében Pál is: akár élünk, akár m eghalunk, az Űréi vagyunk!
S ez valam i csodálatos többletet jelent a hívő számára. Valami tá
gas horizontot, valam i igazi, egzisztenciális szabadságot! Engem nem
ta rth a t fogva ez a látható tér, m ely konok falaival úgy vesz körül,
m int cella a rabot, nem ta rth a t fogva, m ert én Istenben is élek,.
Istenben, aki tú l van e láth ató té r korlátain. Engem nem tarth a t
fogva az idő, nem ejthetnek kétségbe a múló pillanatok, m ert én
nem csak időben élek, hanem az örökkévaló Istenben is. S engem
nem határoz meg m indenestől az az em beri közösség, melyből szár
mazom, az a társadalom , mely körülvesz, m ert én, m int Istentől szü
letett em ber, m int Isten tulajdona, Istentől nyerem a személyisége
m et m eghatározó végső jegyeket. Istenhitem által a negyedik dimen
zió is az enyém, Isten tulajdona vagyok, s így szabad vagyok a tér
beli, időbeli és társadalm i szituációtól.
A próféta m ásik válasza a jövőre vonatkozik: eschatológiai válasz.
Jö n m ajd egy lángoló nap, m elyet az Ű r készít. A kkor feltám ad az
igazság, s akkor gyógyulás lesz Isten szolgái és gyerm ekei számára.
Az istenhit m ásodik haszna te h á t ez: várni a napot, az igazság és
gyógyulás nap ját. Aki hisz Istenben, annak nemcsak szabadsága
van, hanem rem énysége is. Megyek, megyek előre életutam on, egyre
hosszabb a m ögöttem levő szakasz, egyre rövidebb az előttem levő,
de tudom : ezen az úton egyszer hazaérek. Nem értelm etlen út ez,
van ennek az ú tn ak „telos”-a, célja, értelm es vége. Megyek az úton,
s hordozom keresztjeim et. Néha nagyon nehéz a kereszt. Néha le is
roskadok. De tudom , az ú t végén valaki leveszi vállam ról a keresz
tet, s én boldog leszek. Megyek az utam on, s ez sáron és tűzön vezet.
Nem vagyok tiszta, látom m agamon. R uhám at szakadások, szenny
foltok éktelenítik. De tudom , az út végén enyém lesz a teljes tisz
taság, m ert valaki m egszabadít u n t és u tált rongyaim tól s betakar
a kegyelem feh ér ruhájával. Megyek az utam on, s néha nagyon
egyedül vagyok. De tudom , az út végén igazi közösség várakozik
reám , Istené és a m ennyei gyülekezeté. A Jelenések Könyvében ol
vasom (ezt a könyvet nevezi K ásem ann a szabadság és reménység
könyvének) a kérdést azok felől, akik fehér ruhákba öltözötten örül-

14

nek a m ennyben: kik ezek és honnan jöttek? S ott olvasom a vá
laszt is, szim bolikusan, de érthetően és biztatóan: ezek azok, akik
a nagy nyom orúságból jöttek, de m egm osták ru h á ik a t a B árány vé
rében . . . ezek azok, akik m egérkeztek . . . ezek azok, akiknek a sze
m éből az Isten letöröl m inden könnyet.
Igen, ez a h it m ásik haszna. A szabadság m ellett a m egtartó, erőt
adó reménység.
*

*

*

Ezt a prófétai választ mi is nyugodtan elfogadhatjuk. Nyugodtan
és boldogan. Hiszen az Ö- és Üj Testam entum ebben egyek: a hit
haszna szabadság és reménység. E rre a szkeptikus kérdésre: van-e
haszna az istenhitnek, talán nincs is teljesebb válasz.
S mégis volt valam i hiányérzetem , akkor is, m ikor a prédikációra
való készülés közben ide érkeztem gondolataim során, s van most is,
itt a szószéken. Hiszen igaz, helyes és teljes ez a válasz a mi U runk,
Jézusunk felől nézve is. Nem is a válaszban van hiba, hanem a k ér
désben. M ert Jézus felől nézve az elsődleges kérdés nem ez: mi
hasznom van abból nekem , ha hiszek Istenben? — az elsődleges
kérdés ez: abból a tényből, hogy én hiszek, mi haszon származik
m ásokra, az em berekre, vagy am i ezzel egyet jelent: Isten ügyére,
az ö országának ügyére? Észreveszi-e a családom, hogy nekem isten
hitem van, s örül-e ennek a ténynek? ö rü ln ek -e az em berek a m un
kahelyem en annak, hogy hívő vagyok, ami egyszerűbben kifejezve
azt jelenti, árad-e belőlem hitem következm ényeképp a hűség, be
csület, áldozatkészség? További kérdés: jó-e a m agyar társadalom ra
nézve az, hogy itt a mi országunkban keresztyén egyházak vannak,
sok százezer vagy sok m illió hívő taggal? S jó-e az egész emberiség
szám ára, e nyom orral, gyűlölettel, háború rém ével küzdő emberiség
szám ára, hogy van a Földön keresztyénség is? Nagyobb lesz-e a ke
nyér, több lesz-e a szeretet, igazabb lesz-e a szabadság, fénylőbb
lesz-e a jövő rem énysége annak következtében, hogy Jézusnak százés százmillió tan ítv án y a él a Földön?!
H enri K rea algériai költőnek van egy verse, ez a címe: A gyilkos
évszázad. M egsebezték és kifosztották őt is, népét is, az egész színes
em beriséget is. A m aga nevében és m inden m egsebzett és kifosztott
em ber nevében k érdi: nekünk mi hasznunk van abból, ha „pappal
és lév itáv al” találkozunk? MR hasznunk van abból, ha messziről va
lam i vigasztaló szót kiáltanak felénk? N ekünk irgalm as szam aritá
nusra van szükségünk, aki közel jön hozzánk, beköti a sebeinket és
segít nyom orunkon.
Ki vagyok én? H itében boldog, szabad, rem énykedő „pap” ? Jézus
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ezt kérdi: tudsz-e szam aritánus lenni, akinek a hitéből haszna van
az útfélen fekvő szegénynek?
Az ótestám entum i kérdésre helyes választ adott a próféta. Jézus
kérdésére csak én tudok felelni, személyesen, s egyedül az életem 
mel.
Isten segítse az igehallgatókat is, az igehirdetőt is a helyes vá
laszra! Ámen.
(1969. decem ber 7.)

Karácsony
JÉZUS SZÜLETÉSE
— Lk 2, 1—14 —
M áté, m in t tárgyilagos krónikás, csak a puszta karácsonyi tén y t
közli: m egszületett M ária elsőszülött gyerm eke, s nevezék őt Jé 
zusnak.
M árk, a cselekedetek evangélistája hallgat Jézus születéséről, ö t
nem érdekli a gyerm ek születése és a gyerm ekkor története. Az ő
evangélium a o tt kezdődik, ahol elkezdődik a harm incéves Jézus há
rom éves földi m űködése.
János apostol a negyedik evangélium elején hatalm as bizonyságtétellel egybefogja az időt és az örökkévalóságot, a terem tést és a
m egváltást, m ikor az öröktől fogva való Ige testtélételéről szól.
A karácsony földi, em beri körülm ényeiről Lukács tudósít m inket
részletesen: ebben a szent történetben, m elyet kora gyerm ekségünk
től fogva jól ism erünk, de soha m eg nem ununk, m int ahogy min
dig szükséges, m indig kedves és m indig új m arad szám unkra a ke
nyér, a napfény vagy a mosoly szeretteink arcán. Lukács gyerm eki
egyszerűséggel, de a szavakon keresztül m elegítő hittel és szeretet
tel m ondja el, hogyan tö rté n t a nagy csoda: Isten em berré lett, a
gazdag Ü r vállalta a szegénységet, a dicsőséges K irály a gyalázatot,
az Örökkévaló és M indenütt jelenvaló a té r és idő korlátáit.
A nagy csoda időpontja A ugustus császár uralkodásának korsza
k ára esik. Pontos időszám ítás szerint M egváltónk születése Krisztus
előtt 4-ben történ t. A közkeletű és elfogadott időszám ítás egy közép
kori b aráttó l szárm azik, aki megfelelő adatok hiányában az eszten
dők szám lálását néhány évvel később kezdte, m int kellett volna. De
ez nem is lényeges. A bban a tényben, hogy előre is, h átra is Krisztus
születésétől kezdve szám ítjuk az esztendőket, benne van a m űvelt
világ vallom ása arról, hogy ennél döntőbb esemény nem tö rtén t a
földön. Űj birodalom létesült: az Isten királysága. Oj korszak kez
dődött: az evangélium hirdetésének, a kegyelem nek a korszaka.
A csoda helye, ahol a m enny lehajolt a földre, ahol Isten király
sága b etö rt a S átán birodalm ába: Betlehem . Jézus szülei názáretiek
voltak, de a népszám lálás m ia tt D ávid családjának ősi falujába, ma
azt m ondanók: illetőségi helyükre, Betlehem be kellett m enniük. Ki
csiny falu ez Júdeábán, nem messze Jeruzsálem től. Ma sincs semmi
\
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gazdasági vagy földrajzi jelentősége. S mégis, van-e világváros, mely
ann y ira jelentős lenne, m int ez a kis falu? Ezen a helyen nyerte az
egész világ a legnagyobb ajándékot, innen árad t szét a hit fénye,
a szeretet melegsége. A Golgotha hegyével együtt m a is középpontja
a keresztyén hitnek, m agatartásnak, szellemiségnek. E m ai napon is
százmilliók tek in tete fordul feléje, és m egszám lálhatatlan seregek
ajkán zeng annyi kedves karácsonyi énekben Betlehem neve.
A betlehem i csoda külső körülm ényei egyszerűek, sőt szegényesek.
A bizánci császárok m ellékneve „Porphirogenitus”, bíborban szüle
te tt volt. Isten Fia nem született bíborban. Első földi lakhelye nem
királyi palota volt, hanem istálló. Bölcsője nem aranyból készült
m űrem ek, hanem jászol. K örötte nem birodalm i előkelőségek állot
tak, hanem az istálló jám bor lakói. S akikhez születésének híre első
nek ju to tt el, egyszerű pásztorem berek voltak. M ár a születésnek
ezek az egyszerű körülm ényei is m utatják, hogy Isten Fia valóban
em beri sorsot vállalt; olyat, aminő a m iénk, egyszerűt, szenvedőt,
gondokkal teltet, küzdelm eset. Így le tt ö valóban m indnyájunk ba
rá tja , testvére, példaképe.
Jézus születésének történetében van tragikus vonás is. L áttam egy
képet, mely Jézust ábrázolja a betlehem i istállóban. A hold bevilá
g ít az ablakon. Fénye ezüstösen csillog a szalmán, a jászolon, az
A nya arcán, de az ablakkeret árnyéka fekete keresztként vetődik
rá a G yerm ekre. M ár a betlehem i istállóban ott sötétlik a Golgotha
árnyéka. M ár a bölcső felett látszik a kereszt. Lukács arról tudósít,
hogy az anya és a születendő gyerm ek szám ára nem volt hely Betle
hem ben. Nem ak adt B etlehem ben egyetlen nő sem, aki megkönyö
rü lt volna M árián a női hivatás fájdalm as óráin. Nem akadt egyet
len férfi, aki átengedte volna a helyét. Em beri otthonok nem nyitot
tak ajtót, istállóba kellett m enniük. János evangélista így ír a kará
csonyest tragikum áról: övéi közé jött, de övéi nem fogadták be őt.
Ez a trag ik u m végigkíséri az O r Jézust egész földi útján. Kövekkel
űzik ki a tem plomból, a gúny ostorával a saját városából, gyűlölet
tel népe közösségéből.
A „nincs hely” szom orú m ondata végigkíséri ö t történelm i útján
is. M indig voltak és m indig lesznek em berek, akik könnyen helyet
adnak életükben az ártó szándékoknak, sátáni indulatoknak, gonosz
gondolatoknak, múló eszméknek, hiábavaló érzéseknek, sötét szen
vedélyeknek, de nem hajlandók helyet adni annak, aki az egyszerű
jóságot, a soha el nem halványuló világosságot hozza. A m eghitt és
meleg karácsonyi otthonokban nem csak azokra a szeretteinkre gon
doljunk, akik esetleg távol vannak tőlünk, s ne csak nekik készít
sünk helyet asztalunk m ellett és szívünkben, hanem annak is, aki
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m inden napon, de különösképpen karácsonykor helyet és szerepet
kér az életünkben.
E sötét, tragikus vonás ellenére mégis dicsőséges ez a karácsonyi
történet. Isten gondoskodik arról, hogy az em beri bűn és közöny
m inden sötét éjszakáján felvillanjon a fény is. Azon a szent éjsza
kán nagy m ennyei fényesség ragyogott fel a betlehem i mező fölött.
Angyali seregek jelentek meg és angyali k ar énekelte az első k ará
csonyi éneket. Ez a fény és ez az ének az Isten vallom ása szent Fia
dicsőségéről. Valami ízelítő abból, am ikor m ajd a m ásodik karácso
nyon „teljes hatalom m al és teljes dicsőséggel jő el az em bernek F ia”.
A kkor ú jra m egnyílik m ajd az ég, árad a fény és zeng az angyali
halleluja. És addig? Addig is van fény a világon. Isten gondoskodik
arról, hogy m inden karácsonyon legyen fény. És m ost nem a kará
csonyfák kedvesen csillogó fényeire gondolunk, nem is az örömtől
ragyogó gyerm ekszem ekre, hanem a rra a re jte tt fényre, mely m in
den em berben felragyog, aki hiszi ma, hogy a betlehem i Gyerm ek
a dicsőség K irálya. Míg gyújtogatjuk a gyertyákat karácsony esté
jén, ne feledkezzünk meg arról, hogy benn a szívünkben a hit mé
csesének is lobognia kell. Ez teszi a karácsonyt m inden külső sze
génység, szürkeség ellenére is fénylő, dicsőséges ünneppé, istálló
ban is, hideg szobában is, árvaságban is, betegágy m ellett is.
M indezek u tán még azt kell m egtanulnunk, hogy szám unkra a
karácsonyi tö rtén et a világ és az élet legörvendetesebb eseménye.
A csoda m indig m egriasztja az em bert, titkos erők, rejtelm es ha
talm ak jelen valóságát érzi meg benne. Félelm etes titok és rejtelem
van abban, hogy egy egyszerű szülőktől származó, szegény gyer
m ekről az hirdettetik , hogy ő az Isten Fia, A kiben m egnyílt szá
m u n k ra az ég. A pásztorok is m egriadtak a m ennyei fényesség lát
tán. De az angyal azt h ird ette nékik és hirdeti azóta is m inden félő
szívű em bernek: Ne féljetek, öröm et hirdetek! Öröm öt hirdetni:
ez az evangélium s ennek az evangélium nak az a tartalm a, hogy
a Dávid városában született Ür K risztus a mi M egtartónk. Sem az
életen, sem a világon nem tudunk változtatni. Át kell m ennünk a
szenvedések tüzes kem encéjén, a bűn sártengerén, a halál rettene
tes kapuján, a kárhozat m élységét átívelő keskeny hídon, de van
M egtartónk! Nem kell elégnünk, elsüllyednünk, kétségbeesnünk,
örökre elvesznünk, m ert az első karácsony óta van M egtartónk. Ügy
született erre a világra, m int m inden em ber testvére, de úgy élt, úgy
tan íto tt, úgy h alt meg és úgy tám adott fel, hogy m inden ember
M egtartójává lett. Csak annak van igazi karácsonya, aki tu d örülni
ennek az öröm hírnek.
F ülünkbe cseng a mai szent ünnepen az angyali ének hatalm as
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crescendója: dicsőség a m ennyben, békesség a földön. Igen, Jézus
azért született meg, hogy lásd és dicsérd Isten dicsőségét. Azért szü
le te tt meg, hogy elhozza néked is a bűnbocsánatban és örök életben
rem énykedő h it békességét. Ámen.

VALÓSÁG ÉS ILLÚZIÓ
— IJán . 3,1—3 —
Az em beri gondolkodásnak és m agatartásnak nagy kérdése volt
s az is m arad m indig: mi a valóság? — és mi az illúzió? A gyermek
az illúziót valóságnak ta rtja : a vesszőt kinevezi lónak s lovagol rajta,
a szoba sark át várnak, m elyet hősiesen meg kell védenie, s ha erdő
ben jár, alig v árja a találkozást a törpékkel.
A felnőtt tu d ata a m ásik irányban torzít. Annyiszor csalódott,
hogy m ost m ár a valóságot is illúziónak tekinti. Szeretet, Isten, er
kölcs, odaadás, becsület?! Legyint rá ju k : illúziók. Talán nem is kell
m ondanunk, hogy ezzel m ennyire megszegényíti és m egkeseríti az
életét.
A k u ltú rák területén ez a feszültség úgy jelentkezik, m int például
az ősi indiai gondolkodás és m odern európai gondolkodás poláris
ellentéte. A radikális hindu spiritualizm us szerint a világ csak lá t
szat, m aya, az európai gondolkodás szerint pedig a szellem csak il
lúzió.
S ha még a rra is gondolunk, hogy ez a feszültség a szekuláris és
a vallásos világnézetet valló em berek különbségében m ennyi politi
kai, társadalm i és ezekkel együtt egzisztenciális konzekvenciát hor
doz m éhében, akkor belátjuk, nagy kérdés ez: mi a valóság és mi az
illúzió ?
♦

*

*

János apostol az első évezred egyik legnagyobb teológusa: litu r
gikus, apokaliptikus, ontologikus irányban gondolkodó teológus. És
eléggé titokzatos is, nem csak személyében, hanem teológiájában is.
Még nem volt Luthere, sem Pálja, m ondja róla Stauffer. Azt azon
ban m inden kongenialitás nélkül is, szinte első hallásra vagy olva
sásra is könnyen m egállapíthatjuk, hogy a m ai textusban tömören
és egyszerűen foglalja össze a keresztyén élet- és világlátást.
Lássátok . . . ! Mit?
Íme, m ennyire szeret titek et az Atya. K arácsony óta tudhatjátok,
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hogy ebben a szeretetben vagyunk. Ez János válasza Jézus evan
gélium a alapján az Isten-kérdésre.
Azt is lássátok meg, hogy ti, em berek, Isten gyerm ekei vagytok.
Nem pusztán részei a terem tettségnek, nem tu d atra ébredt anyag
halmaz, nem az életfolyam at m úló villanásai, hanem a terem tő Isten
gyerm ekei, akikre V alakinek személyesen gondja van, akiknek ér
tékük, méltóságúik, hivatásuk van az óriási és bonyolult kozmosz
ban. Ez János válasza az em berkérdésre.
Azt is lássátok meg, fo ly tatja János, hogy ez még nem minden.
A jövő még szebb. A jövő nem a halál, nem a Semmi, nem az el
tű n t személyiség fizikai vagy szellemi rom jainak beleolvadása a
szem élytelen fizikai vagy szellemi valóságba. Az Isten m eglátásának
szép és személyes jövője vár rátok. Ez János eschatológiai válasza
a jövő kérdésére.
Éppen ezért, fejezi be ezt a nagyon logikus gondolatsort ez a nagy
teológus, tisztaságban éljetek, őrizzétek meg m agatokat a szennytől
és harcoljatok ellene. Ez János etikai válasza az em beri m agatartás
kérdésére.
Érdekes az, hogy ezek m ögött az egyszerű kijelentő m ondatok mö
gött nem csak szilárd meggyőződés rejtőzik, hanem dinam ikus apoló
gia is. Persze, nem m ondja ki ezt a szót, illúzió, de a m ondatok ta r
talm a és értelm e szerint tagadja azt, hogy ez a keresztyén élet- és
világlátás illúzió lenne. Ezt egyébként a m ondatok szerkesztése is
igazolja. ím e, két példa a textusból.
„Isten fiainak neveztetünk” — írja, s azonnal hozzáteszi: „ . . . é s
azok is v agyunk!” M intha azt m ondaná: ez nem illúzió, hanem
valóság.
A m ásik példa: „M eglátjuk Istent, am int van.” Milyen súlyos
m ondat! Isten nem eszme, nem illúzió, nem a m itologikus fantázia
szülem énye, hanem realitás, aki van!
* * *
S m ost figyeljük meg ennek a határozott jánosi bizonyságtételnek
a pozitív és negatív visszhangját.
A m it az Isten-kérdésről mond, azt évezredek hívőinek boldog kó
rusa zengi: az Isten szeretet. Em eljük ki ebből a kórusból K ierkegaard dán filozófust, aki nagyon m élyen belelátott a létezés titkába.
H áború, nyom or, szenvedés, kínlódás csak álom, csak rossz álom.
Egyszer felébredünk, s a hajnali fényben m eglátjuk: a valóság az
Isten örök szeretete.
A m it János az em berkérdésről mond, arra nagyon sok mai tudós,
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az em berrel, az em ber életével foglalkozó m odern orvos és biológus
h atározott igent mond. Lényünk és létünk súlypontja és értelm e a
transzcendens valóságban van, személyiségünk szerkezete pedig oly
annyira szellemi term észetű, hogy az anyagi stru k tú ra szétbomlása
következtében legfeljebb tapasztalatilag érzékelhető funkciói szűn
hetnek meg, de nem a valósága.
Aki az Isten-kérdés és az em berkérdés jánosi bizonyságtételére
igent m ondott, az igent m ondott arra a válaszra is, m elyet a jövő
felől érdeklődőnek ád. Csak a halál biztos? Nem, csak az örökké
valóság a biztos. A halál csak álom — énekli a hívek kórusa millió
és millió koporsó és nyitott sír m ellett. S azt az egyszerű hitet, mely
átragyog ezen a m ondaton, a gondolkodás m agas szintjén Paul Tillich, korunk egyik jelentős teológusa így fejezi ki: „Az örökkévaló
ság nem egyszerű továbbélés a halál után, teh át nem végtelen idő.
Az örökkévalóság m agában foglalja az időt, azt az időt, mely nincs
alávetve az elm úlás törvényének, azt az időt, melyben m últ és jövő
nem tag ad ják egym ást, hanem egyesülnek az örök jelenben. Az,
am i örök, benne van m inden időbeli pillanatban, azt felveszi m a
gába és m eghatározza.” Mindezzel azt fejezi ki, hogy az elmúlás
csak illúzió, az örök valóság — úgy hangzik ez, m int egy szójáték —
az örökkévalóság!
S mi van a jánosi etikával? Reális dolog azt kívánni az em berek
től, hogy m ondjanak le a gyönyörökről a tisztaság érdekében, s
m ondjanak le önm agukról m ások érdekében? Tolsztojnak van egy
szép hasonlata. Olyan a világ, m int egy óriás templom. Tetején ab
lak van, egyetlen ablak. Azon keresztül fény hull a templomba. Van
nak, akik beállnak ebbe a fén y zuhatagba: ezek a jók, a becsülete
sek, az em berségesek, az életet védelmezők, az irgalm asok, az önfel
áldozók. S a többiek? Azok sötétségben élnek, a szó etikai értelm e
szerint is. így m ondta Tolsztoj. Mia ugyanezt m ásképpen, korsze
rűbben m ondhatjuk el. Akik a békét, jólétet, boldogságot akarják, az
em beriség nagy családjának az egzisztálás s nem a vegetálás szint
jén folyó életét, azok — akár elism erik, akár nem — a jánosi etika
fényében állnak. S akik nem ezt akarják? Azok a Nihilt szolgálják.
A tárgyilagosság kedvéért azonban a m ásik oldalt is meg kell hall
gatnunk. M ert van ilyen oldal is. Akik ott állnak, azok a jánosi vi
lágnézetet illúziónak tartják .
Az egyébként istenhívő Voltaire, keserű tapasztalatokból lecsapó
dott pesszim izm usának egyik sötét óráján kijelenti: „Isten vagy
nincs, vagy ha van, nem törődik velünk. Ez a valóság, s nem az
Isten szeretete.” És m egírja ironikus regényét a Candide-ot. Az ifjú
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vándor m egism eri ezt a kegyetlenül rossz, hazug, cinikus világot,
s levonja a konzekvenciát: vonuljunk vissza és m űveljük kertünket.
Holbach, V oltaire ellenfele, ez a korai m aterialista, az em bert csak
m echanizm usnak ta rtja . Lélek? Szellem? Nem más, m in t a fizikai
m echanizm us m űködésének eredm énye. Hogy az em berben lenne
valam i, am i felette áll a term észetnek? Ez csak illúzió. Az em ber
m indenestől a term észet produktum a.
M arx — a korabeli vallásosság ism eretében talán nem is ok nél
kül és jogtalanul — a vallást a ham is tu d at képződményének, a túl
világot pedig olyan bódítószernek ta rtja , m ely valam ennyire meg
könnyíti em berek vergődését a nyom orban és szolgaságban. Micsoda
te h á t a vallás és annak ígérete, a túlvilági élet? Mi lenne más, il
lúzió.
A tagadók között szólaljon meg Nietzsche is. Tisztaság? Lemon
dás? Irgalom ? Ezek annak a sápadt G alileainak a téveszméi, aki
félrevezette a világot s m egrontotta Európát. Erő kell, a felsőbbren d ű em ber ereje. Aki gyenge, az pusztuljon vagy szolgáljon.
Végül szólaljon meg Camus is, korunk filozófusa, aki valóságos
életérzését fejezi ki a m ai em beriség nagy részének. Eszményképei
Prom étheusz és Sziszifusz. Az egyik a lázadás embere, a m ásik a ku
darcé. A világ kegyetlen, a történelem irgalm atlan, az élet kínszen
vedés. Nincs semmi rem ény arra, hogy ebből a sötét körből kitör
hetnénk. És mégis . . . ! Mégis lázadni kell a sors ellen, s tenni a jót
azzal a tragikus érzéssel, hogy a vége úgyis kudarc lesz. Ez a tra 
gikus heroizm us hangja. Kom olyan kell venni, m ert m illiók hangja.
S b ár könyörtelenül széttép m inden illúziót, vallásosat, filozofikusát,
társadalm it, tö rténelm it egyaránt, egy reális pont, egyetlen fénylő
pont van ebben a pesszim ista m agatartásban: a jót akaró emberi
személyiség.
ím e, az érvek és ellenérvek sora. Hol az igazság? Mi a valóság és
mi az illúzió?
*

*

*

Az lenne a term észetes, hogy a továbbiakban a prédikátor a val
lásos világnézetet vegye védelm ébe a szekulárissal szemben. A hall
gatók joggal a rra gondolnak, hogy hivatalból is ezt kellene tennie.
Pedig éppen „hivatalból” nem ez a dolgunk. Nem azért vagyunk,
hogy világnézetek harcába avatkozzunk bele. Más a hivatásunk. Fel
kell derítenünk a tényleges helyzetet, s azután a tényleges problé
m ákkal küszködő em bernek Jézus válaszát kell hirdetnünk.
Hová áll Jézus? Mit m ond ő, mi a valóság, mi az illúzió? Meg
lepő, hogy Jézus összetör m indenféle illúziót.
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Jézus összetöri a szekuláris illúziókat. A balga gazda milyen szé
pen eltervezett m indent. Tele van a csűr, ez kézzelfogható valóság.
Előtte a szép jövő a m aga reális örömeivel. Íme, m inden rendben
van. S Jézus m egm utatja: dehogyis van rendben. „Még ma éjjel el
kérik tőled a te lelkedet — életedet —, s am it gyűjtöttél, kié lesz,
am iben bíztál, m it segít ra jta d ? ”
Jézus azonban nem részrehajló. Ugyanígy összetöri a vallásos illú
ziókat is. Em bereknek, akik öntelten hivatkoznak vallásosságukra:
„Ism erünk téged, a mi utcáinkon ta n íto ttá l. . . ”, ezt feleli: „Én azon
ban nem ism erlek tite k e t. . . ” H onnan került a j érik ói országúira
a pap és a lévita? Templomból. Tele voltak jó érzéssel, nyugodt biz
tonsággal: övék az Isten, övék a m enny. Jézus azt m ondja: dehogyis!
Ti m egbuktatok. M egbuktatok egy hitetlen, eretnek szam aritánussal
szemben.
M iért teszi ezt Jézus? M iért rom bol szét m inden illúziót? M iért
nem hagyja, hogy a gazdag em ber örüljön a vagyonának, s a val
lásos em ber örüljön a hitének? Talán nihilista, aki azt hirdeti, hogy
m inden m indegy, m ert m inden illúzió, a világ is, Isten is? Éppen
fo rd ítv a van. Jézus szeretetből rom bolja szét az álm okat, m ert azt
ak a rja m egm utatni, hogy m inden valóság! A szekuláris em bernek
meg ak a rja m utatni, hogy a m enny is valóság, a vallásosnak meg
ak a rja m utatni, hogy a világ is valóság! Így akar m indenkit a teljes
valóságra, a valóság egészének látására elju ttatn i az, aki így felelt
egy kérdésre: Én azért jöttem , hogy bizonyságot tegyek az igazság
ról, helyesebb fordításban: a valóságról.
Valóság az Isten szeretete. De ennek a szeretetnek em beri jóságon
keresztül kell realizálódnia és elju tn ia azokhoz, akik nélkülözik ezt
a szeretetet. Igaza van K ierkegaardnak, m ikor vallom ást tesz arról,
hogy a végső valóság az Isten szeretete, de igaza van M arxnak is,
m ikor hiábavalóságnak tek in t m inden olyan vallásosságot, mely el
tű rte a nyom ort és a rengeteg társadalm i igazságtalanságot, s igaza
van Cam us-nek, m ikor azt m ondja: egy dolgunk van itt, küzdeni a
szenvedés ellen.
Valóság az, hogy Isten gyerm ekei vagyunk, de az is, hogy term é
szeti fejlődés produktum ai vagyunk. Szkeptikusan, ironikusan vagy
közönyösen lebecsül m inket az, aki félelm einkre, szorongásainkra,
keserveinkre, m agányunkra, úttalanságunkra egyetlen megoldást ja 
vasol: a lakásban, pénzben, autóban kifejezhető jólétet. Ugyanakkor
viszont arra is gondolunk, hogy gúnyt űznék belőlünk vagy végze
tesen félreism ernek azok a fanatikusok, akik éhségünkben, üldözte
tésünkben, rabságunkban, betegségünkben az üdvösség ígéretével vi-
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gasztalnak. N ekünk olyan valaki kell, aki egyszerre n y ú jtja a földi
és m ennyei kenyeret.
Valóság a halál és valóság az örök élet. Nem tem etett még igazi
tá rsa t az az em ber, aki azt m ondja, hogy az örök élet hite megszün
teti az elválás fájdalm át. De nem szeretett még igazán az az ember,
aki nem hiszi, hogy a szeretet soha el nem fogy, s hogy az Isten
szeretetéből sem élet, sem halál el nem szakíthat m inket.
Valóságos és helyes életcél az, ha boldogok akarunk lenni, ha
gazdag, teljes, alkotó és érvényesülő em beri életet akarunk élni, de
valóságos életcél az is, ha eközben szeretnénk tisztán megőrizni m a
gu n k at m inden szennytől, m inden em bertelenségtől. S akik Jézus
vonzókörébe kerültek, akik tudják, hogy az úgynevezett egoizmus
és az úgynevezett altruizm us etikája közötti feszültség feloldódik
a jézusi etikában: első akarsz lenni? Szolgálj! Meg akarod nyerni az
életedet? Vesztegesd el!
Nekünk, Jézus tan ítványainak nem kell fájdalm as lemondással
vagy fanatikus egyoldalúsággal döntenünk, hogy a vallásos és szekuláris világnézetek közül m elyiket fogadjuk el, m elyiket vetjük el.
Mi Jézus szemével lá tju k a teljes valóságot, s tudunk teljes emberi
életet élni. Ámen.
(1963. decem ber 26.)

ÜZENET AZ EMBERISÉGNEK
— Tit 2,11—14 —
Tolsztojnak van egy írása, ezt a nagy igényű cím et kapta: „Üze
net az em beriségnek.” A tartalm a röviden az, hogy meg kell valósí
tan i a Bibliából fakadó nagy eszméket, a szabadságot, egyenlőséget
és testvériséget, különben elpusztul az emberiség. Am ikor megkez
dődött a m ásodik világháború, G andhi is üzenetet intézett az embe
riséghez: a szabad em beriségtől azt kérte, tegyenek meg m indent
em berek m illióinak üldözése ellen, a szenvedőktől pedig azt, hogy
békességgel viseljék el m indazt, am it rá ju k m ért a sors. Amikor
fenyegetett a harm adik világháború, A lbert Schweitzer nyilatkozott,
szavait az egész em beriséghez intézve: vigyázzanak józan eszükre,
s józan ésszel őrizzék meg a békét.
Szép üzenetek ezek, de alkalom szerűek — a m inden helyen, m in
den időben, m inden em berre érvényes üzenet a karácsonyi üzenet:
M egtartó született m inden em bernek, m egjelent a kegyelem m inden
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em bernek. Ennek az üzenetnek m ai igénk alapján, mely ősi levél
beli tex tu s karácsony első napjára, két része van: egy vigasztaló
része és egy mozgósító része.
1. A vigasztaló üzenet a gyengéknek szól.
Tudom én jól, hogy mi, em berek m ind gyengék vagyunk, faleve
lek a viharban. Egy nagy írója korunknak (Heinrich Böll) írja
egyik novellájában: Él a család békességben, boldogan, s jön egy
m egfellebbezhetetlen behívó az apának, ő elmegy katonának, frontra
k e r ü l . . . s a család élete egészen m ás lesz, vége a nyugalom nak, a
boldogságnak . .. pedig csak egy pár soros írás érkezett. M indnyá
jan kiszolgáltatott em berek vagyunk, ezért a karácsonyi üzenet első
részének m egfogalm azását így módosítom: vigasztaló üzenet azok
nak, akik tu dják, érzik, tapasztalják, hogy esendő, gyenge emberek.
Sokan m egtapasztalták: játszik velük a sors, betegség, baleset,
katasztrófa, kudarc stb. Nekik szól: m egjelent s m indennap m egújul
Isten kegyelme, Isten szeretete. Ez m inden reggel m egújíthatja az
erőt a keresztek hordozására. Ez m inden reggel új látást adhat: van
Isten, Aki irgalm ával a rosszat is jóra tu d ja fordítani. Ez m inden
nap kiegyenlítődést adhat úgy, ahogyan Pál beszél erről: rom lik a
külső em ber, gazdagodik a belső ember.
Sokan m egtapasztalták azt is, játszik velük a bűn. M egkísérti s
elb u k tatja őket. Csalogatja és szakadékba viszi őket. Szép álm okat
ad s kegyetlen valóságra ébreszt. S a szegény, gyenge em ber szen
vedheti a keserves kínokat: m egvetést, lelkiism eretfurdalást, önma
gától is m egundorodva. Nekik így szól a vigasztaló üzenet. Olyan Is
ten ü n k van, aki „m egváltó Isten”, bűnöket megbocsátó Isten, meg
tisztító Isten, új életre indító Isten.
S egyszer m indenkinek meg kell tapasztalnia, hogy elkerülhetet
len valóság a halál. M orzsolgatják napjaikat, először tékozolva az
időt, később óvatosabban, végül kétségbeesetten látva, elfogytak a
napok. Nekik új rem énységet ád a karácsony: a halál nem vég, ha
nem az örök karácsony kezdete, felragyog a szeretet dicsőséges
fénye.
Vigasztaló szép üzenet a karácsonyi üzenet azoknak, akik roska
doznak, félnek, sírnak, a gyengéknek.
2. A karácsonyi üzenetben azonban van mozgósítás is, ez az erő
seknek szól, pontosabban: akik azt hiszik, hogy ők erősek: életük
rendezett, kenyérgondjaik nincsenek, családi életük boldog, m unká
ju k eredm ényes, közmegbecsülésben részesülnek, útuk verőfényes,
jövőjük biztató. V annak ilyen em bertestvéreink is, s m ost hozzájuk
szeretnék szólni.
Testvéreim , m utassátok meg erőtöket abban, hogy harcoltok a
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szenvedők szenvedése ellen. A gyengét legyőzni nagyon könnyű, n a
gyon szégyenletes is. M egütni azt, aki m ár nem tu d védekezni, em
berhez m éltatlan, állat sem teszi. (Konrad Lorenz, az állati m aga
tartá s tudós m egfigyelője K anadában végignézte két farkas egym ást
m arcangoló halálos verekedését. A gyengébbik leroskadt, vinnyo
gott, nem védekezett többé. Az erősebbik is abbahagyta a harcot, s
fu tn i hagyta a gyengét.) Az erő igazi jele: segíteni a gyengét, eny
híteni a szenvedők szenvedését, igyekezni teh át — textusunk sza
vaival élve — a jócselekedetekre. Ezt tegyétek, erősek!
De m utassátok meg erőtöket abban is, hogy tudtok és m ertek küz
deni a bű n ellen, ami azt jelenti, a szív m élyéből vagy a külső világ
ból érkező gonosz vágyak és kísértések ellen is. Egy régi prédikátor
írja — Spurgeon — egyik írásában: milyen egyszerű dolog az, ha
tiszta m arad a leány, akire gondos szülők vigyáznak, akit a kísértés
nek m ég a szelétől is óvnak. Az a nagy dolog, ha m ocsárban is tiszta
m arad valaki. Azok az erősek, akik „m érsékletesen, igazán és szen
tü l” tu d n ak élni — nem m agányos szigeten, nem kolostorban, ha
nem ebben a világban.
S végül: legyetek abban erősek, hogy tudtok küzdeni a halál el
len. Nem a m agatoké ellen, ezt még a gyengék is megteszik. A m á
sok halála ellen! Különös dolog ez, de érdem es elgondolkozni ennek
a küzdelem nek két m ódján.
Az egyik az, hogy szelídek és m egértők vagyunk em bertársaink
között, családban is, m áshol is. Ma m ár nagyon jól tud ju k (tudjuk
híres hazánkfiának, Selye Jánosnak a könyvéből, de tudjuk egy szép
m agyar könyvből is, N ém eth Lajos: Lelki egészségünk c. könyvé
ből), hogy m inden szó, mely feszültséget terem t, szívet sért, becsüle
te t ront, em bertársunk lelkén keresztül testi egészségét is veszélyez
teti, korai h alálát okozza. H ányán haltak meg idő előtt m iattunk —
ki tu d erre felelni?!
A m ásik mód az, hogy küzdj ünk az egész em beriséget pusztulással
fenyegető háborús gyűlölet, környezetrom bolás ellen. Aki erős, az
élni akar, de ak arja azt is, éljenek em bertársai is, éljen az egész em
beriség. M it teh etü n k ezért? Illyés G yulának van egy oratórium a, a
címe: Az Éden elvesztése, falujának írta, Somogyjádnak. A tém a
éppen ez: m it teh et egy falu népe, m it tehet egyetlen erős em ber
azért, hogy visszanyerjük az Édent? Szüntess meg egy jajt, ints le
egyetlen hazug hangot, védd a jó rendet, elégítsd meg az éhező kis
m alacot, adj valam i öröm öt m ásnak, vigyázz m ásokra, vigyázz a ker
tedre is — ennyi a te dolgod s ezekhez hasonló. Semmiségek? Ha
milliók teszik, ez a csatanyerés, az élet csatájának megnyerése a fe
nyegető halál, óriási pusztulás ellen.
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Ez a karácsony mozgósító üzenete az erősekhez: küzdeni a szen
vedés, a bűn és a halál ellen!
Isten karácsonykor és nagypénteken (mikor F iát odaadta) nyil
vánvalóvá tette, hogy van népe ebben a világban, sőt azt is, hogy
m inden em ber az ő szeretett népének tagja. Jó lenne, ha a gyengék
m ind felfigyelnének erre: van Isten, aki erőt, bűnbocsánatot és re
m énységet ád nekik. Jó lenne, ha az erősek is felfigyelnének: Isten
küldi őket küzdelem re a szenvedés, bűn és halál ellen. Szép kará
csony lenne, ha a két karácsonyi üzenet hallatán a gyengék elindul
nának Isten felé, s az erősek elindulnának Istentől em bertársaik
felé. Ámen.

Óév este
ISTEN PERE AZ EGYHÁZZAL
— Ézs 5,1—7 —
K eresztyén gyülekezet, testvéreim a Jézus K risztusban! A Biblia
olvasó hívek tu d ják azt, hogy a mi Istenünk perlekedő Isten. Ézsaiás
p ró féta könyvének első fejezetében arról olvasunk, hogy Isten perbe
hívja a bűnösöket, rá ju k olvassa bűneiket, és azután kegyelmével
m egtisztítja szíveiket. A m ásodik zsoltár tudósítása szerint Isten ki
neveti és az Ö hatalm ának vasvesszejével meghódoltaitjia a vele
perbe szálló és ellene lázadó hatalm asságökat, királyokat és fejedel
m eket. Jób könyve szerint Isten a sátánnal is perbe száll. Ennek a
pernek egyetlen tárg y a volt, vajon Jób elhagyja-e Istent akkor, ha
Isten leveszi róla ajándékozó kezét és csapásokkal látogatja meg. Ez
a m ost felolvasott ige, testvéreim , arról tudósít bennünket, hogy
Istennek nem csak em berekkel, nem csak hatalm asságokkal, nemcsak
a sátánnal, hanem az egyházzal is pere van. Az a szőlőskert, ame
lyet m int szerelm esének és kedvesének szőlőjét em líti m eg itt az Ür,
nem más, m int az ö választott gyerm ekeinek közössége. Az ótestam entum i k orban teh át Izrael népe, az Ű jtestam entom idejében pe
dig a keresztyén anyaszentegyház.
Ezzel az egyházzal, a választottak közösségével az Ű rnak pere van.
De nagyon csalódnánk, ha azt hinnők, hogy mi ennek a pernek té t
len szemlélői lehetünk csupán. A nézőtérről Isten odaszólít bennün
ket a tan ú k székébe. „No, jertek, Jeruzsálem lakosai és Júda férfiai, ítéljetek köztem és szőlőm között!” Így szólott az Űr régen és
így szól m a hozzánk is: Jertek , evangélikus férfiak és nők és tanús
kodjatok: vajon m it nem tettem meg szőlőmben, am it meg kellett
volna tennem ahhoz, hogy joggal várhassam a gazdag szüretet?!
Jertek , tanúskodjatok! És Jú d a férfiai nem tu d tak m ást vallani,
m int tanúk, csak azt tu d ták m ondani: Te, Uram , m indent m eg tettél!
F elépítetted a kerítést, felszántottad a földet, m egtisztítottad a kö
vektől, nem es vesszőt p lán táltál bele, szőlőd közepébe tornyot épí
tettél, sajtó t állítottál és így v árta d a gyümölcsöt. De mi sem vall
hatu n k m ásképpen, testvéreim . Isten m indent m egtett ebben a sző
lőskertben, am elynek neve evangélikus keresztyén gyülekezet. Mi
nem tu d tu k volna elvégezni sem m iképpen, de Isten megcselekedte
a m aga hatalm as erejével, hogy készen van a tem plom unk. Isten
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in d íto tta meg a szíveket közelben és távolban, hogy a hívek adomá
nyaiból felépülhetett. Ami ennek az esztendőnek az első napján még
csak álom volt a gyülekezet tem plom szerető híveinek szívében, az
utolsó n ap ján gyönyörű és gyönyörködtető valóság lett. De Isten
nemcsak lelki házat adott ennek a gyülekezetnek ebben az esztendő
ben, hanem bőven adta igéjét is. Ha visszatekintünk az elm últ év
napjaira, azt kell m ondanunk, am ellett kell tanúskodnunk, hogy
nem m últ el egyetlen nap sem az Isten igéje nélkül; vagy itt a
tem plom ban a vasárnapi közösségben, vagy házasulandók előtt, vagy
egy gyerm ek keresztelésénél, vagy a koporsó m ellett, vagy csendes
lelki beszélgetésben, de m indennap hangzott Isten igéje, a Szent
lélek élő vizének harm ata m indennap leszállt a gyülekezetre. Az le
het, hogy Istennek ezt a napról napra adott ajándékát nem tudják
m egbecsülni azok, akiknek csak egy könnyed kézmozdulatba
kerül, hogy felnyissák B ibliájukat, vagy csak egy rövid u tat kell
m egtenniük ahhoz, hogy eljöhessenek a tem plom ba, ahol Istennek
igéjét hirdetik, de nagyon meg tu d ja becsülni Isten igéjének elede
lét a rab, akinek napról n ap ra ez volt a kenyere, és most m ár hó
napok óta nincs Bibliája. De Isten nemcsak igéjét adta, hanem azt
is m egm utatta ebben az évben ennek a gyülekezetnek, hogy az Ö
Igéje, mely elhangzik em beri ajkakról, nem csak em beri szó, hanem
erő is. H űséget és békességet terem tő erő. Olyan megragadó pél
dát állított Isten az ő szolgájának életében a gyülekezet elé, amely
nyilvánvalóvá teszi m indenki előtt, hogy ahol Isten igéje hirdettetek
és befogadtatik, o tt m egterem a szívekben a hűség, és ott elömlik
a lelkeken a legnagyobb nyom orúságban is a békesség. Megkérdezi
m ost Isten tőletek, testvéreim : Mit meg mem tettem veletek? Vajon
m it kellett volna tennem , hogy joggal várhatnám a gyümölcsöt? És
mi, akik tanúk vagyunk az Isten és az egyház perében, nem
m ondhatunk m ást, csak azt: Te, Uram , m indent, valóban m in
dent m egtettél.
De nem m arad h atunk sokáig a tan ú k székében, Isten odaszólít
bennünket a vádlottak padjára. Ügy kezdődik az Ige, m int egy sze
relm es ének, de ennek az éneknek a végén Isten rám u tat Izrael né
pére: ti vagytok ez a term éketlen szőlő: Nem enged Isten m indvé
gig csak tanúskodni, oda kell ülnünk Jú d a férfiaival, Jeruzsálem
lakosaival együtt a vádlottak padjára, és el kell viselnünk, hogy
Isten reánk m utasson és így szóljon hozzánk: Az a vádam ellened,
hogy jó szőlő helyett vad szőlőt term ettéi! Jeruzsálem lakosaitól és
Jú d a férfiaitól Isten két gyümölcsöt v árt: a jogőrzés gyümölcsét és
az irgalom gyümölcsét. A szüret nap ján Isten végigjárta az ő szőlő
jé t és kereste azokat a hatalm asokat és bírákat, akik nem tiporják
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el a jogot, tiszteletben ta rtjá k m inden em ber szabadságát és mél
tóságát, s kereste azokat a gazdagokat, akik nem uzsorázzák ki a
szegényt, hanem gazdagságukból m egsegítik azt. És ehelyett, am ikor
szüretelt az Ü r évezredekkel ezelőtt Izrael népének szőlőskertjében,
akkor rá ta lá lt azokra a hatalm asokra, akik eltiporták az em bert,
m egtalálta Isten a bírákat, akik pénzért áru lták az igazságot, és
m egtalálta azokat a gazdagokat, akik bezárták a szekrényüket és a
szívüket, hogy el ne hasson oda a szegény j aj kiáltása és kérő szava.
A jogőrzés helyett jogorzást talált, az irgalom helyett csak siralm at,
jó szőlő helyett csak vadszőlőt. Vajon m it keres közöttünk a szüre
telő gazda? Testvéreim , keresi m a is, ebben a gyülekezetben is a
Lélek gyümölcseit. A szőlő m unkásai szüret napján h átu k ra véve
a p uttonyt, végigjárják a szőlőtőkék sorait. Testvérem , vedd most
szüreti kosarad, jöjj velem, és já rju k végig a tűnő év napjainak
sorát. Á lljunk meg annál a napnál, am ikor Isten örömmel ajándéko
zott meg, am ikor felderült az arcod és a szívedbe boldogság kelt;
álljunk meg ennek a napnak a tőkéjénél, és keressük meg a gyü
mölcsét: a hálát. Vagy álljunk meg annál a m ásik napnál, am ikor
az Isten szenvedéssel látogatott meg, am ikor a szíved m ajd megsza
kad t a fájdalom tól, am ikor a kereszt m ajd lenyom ott a földre, áll
ju n k meg ennél a napnál, a szenvedésed napjánál, és keressük meg
ra jta a gyüm ölcsöt: az Isten akaratában való m egnyugvás gyümöl
csét, am ellyel tu d tad m ondani: Igen, Atyám , legyen meg a Te aka
rato d . . . G yerünk tovább, s emlékezzél arra a napra, am ikor az Űr
koporsó mellé állított, am ikor a koporsóra zuhogott a rög, a te szí
vedre pedig a gyász; álljunk meg ennél a tem etési napnál és keres
sük meg ennek a napnak a gyüm ölcsét: a feltám adásban való re
ménységet. Vagy m enjünk tovább, és álljunk meg annál a napnál,
am ikor feléd k iálto tt valaki, aki elesett, gyenge volt, összeroskadt:
segíts fel a te szereteteddel; ennél a napnál m egtaláljuk-e a gyümöl
csöt, az irgalm as szeretet gyüm ölcsét? És m ég egy napnál álljunk
meg, Testvérem . Biztosan előfordult életedben, am ikor valaki meg
bán to tt, am ikor sértés tüzes nyila fúródott szívedbe, am ikor ütést
k ap tál; álljunk meg ennél a napnál, és keressük meg ennek a gyü
m ölcsét: a szelídséget és a m egbocsátást. Vajon m egtalálj uk-e? Isten
a m ai szüreteléskor azt várja, hogy ennek a gyülekezetnek tagjai
jöjjenek elő ilyen szőlővel. És m ost nézd meg, mi van a kosaradban,
m it hoztál az Isten elé ajándékképpen. Vajon nem vadszőlőt? Bi
zony, bizony, ha megnézzük szíveinket, ha visszaemlékezünik erre
az esztendőre, ha m egvizsgáljuk életünket, azt kell vallanunk Iste
nünk előtt: Uram , am ikor vádolsz, akkor igazad van, m ert nemes
szőlő helyett csak értéktelen vadszőlőt tehetek lábaidhoz: örömöm
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tőkéjének hálátlanság a gyümölcse, a szenvedésemé zúgolódás, a
halál n ap ján kétségbeesést és rem énytelenséget szüreteltem , a hán
tás napján haragot; em bereknek pedig a gyűlölet m érges gyümölcsét
kínálgattam .
Éppen, m ert az Ű r vádoló szavának igaza van, mi nemcsak vád
lo ttak vagyunk ezen a m ai napon, hanem elítéltek is. Elhangzik
Isten ajkáról a rettenetes ítélet. A term éketlen szőlőnek, gyümöl
csöt nem term ő népnek, a Lélek gyüm ölcsét felm utatni nem tudó
egyháznak el kell pusztulnia. Isten azt m ondja, és ez rettenetes fe
nyegetés: A kerítését elvonszolom, hogy idegen hadak eltapodják és
többet nem ásom fel, nem tisztítom meg a kövektől, a tőkéket nem
m etszem, legyen az egész szőlő u garrá; a közepére épített erős kő
to rn y o t összerombolom, legyen rom, és azután parancsolok a felle
geknek, hogy esőt ne adjanak, legyen sivatag, s még az emléke is
tű n jék el annak, hogy itt valam ikor az Ű r nem es szőlője volt. Test
véreim , nekünk, mai keresztyén gyülekezetnek erről az ítéletről ket
tő t kell tudnunk. Egyik az, hogy ez az ítélet nemcsak Jú d a lakosai
és Jeruzsálem férfiai felé hangzott el, hanem ez az ítélet Istennek
örök ítélete m inden term éketlen szőlő fölött. Legfeljebb így fogal
m azhatjuk meg: a tem plom ból legyen rom, az ének és az imádság
ném uljon el, Isten igéjének élő vize többé ne harm atozzék; ahol
szőlő volt, legyen ugar, legyen sivatag, és még az emléke is pusztul
jon el, hogy itt valaha az Ű rnak szőlője, ültetvénye volt. A másik
pedig, testvéreim , am it tudnunk kell erről az ítéletről, az, hogy ez
Isten ítélete. Nem em berek ítéltek ilyenform án az egyház fölött. Ha
em berek ítéletéről lenne szó, akkor azt tehetnénk, am it Isten tesz a
m ásodik zsoltárban, s az egyház ellen lázadó világot kinevethetnénk.
De ez nem em berek ítélete, ez Isten ítélete. Isten szól így a term é
ketlen szőlő fölött, és éppen ezért ezt az ítéletét semmiféle emberi
hatalom nem tu d ja m egváltoztatni. Jú d a férfiai, Jeruzsálem lakosai
hiába rag ad tak fegyvert és álltak oda a szőlő kerítése mellé, Isten
rá ju k lehelt, és elpusztultak m indenestül. Isten m egm ozdította a kisu jját, és rom m á le tt Júda. Isten ítéletén nem lehet változtatni
em beri bölcsességgel sem. H iáha próbálja meg bárki, hogy alkuba
bocsátkozzék a tám adásra induló hadakkal vagy a zúgó fellegekkel,
a hadak és fellegeik Isten kezében csak eszközök, és nem tehetnek
m ást, csak am it Isten parancsol nekik. Itt, testvéreim , nincs semmi
más m entség, csak ez az egy: az Isten kegyelme.
Éppen ezért, evangélikus férfiak és nők, gyerm ekek és öregek, ha
szeretitek egyházatokat, ha m agatok továbbra is táplálni akarjátok
az Isten Igéjének kenyerével, akkor végezzétek el ebben a nagy
perben az egyházm entő feladatot, ami azt jelenti: még m a térjetek
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meg a kegyelm es Istenhez. T artsatok bűnbánatot, oltsátok be éle
tetek et a nem es oltóággal, Jézus K risztussal, és terem jétek a követ
kező esztendőben a Lélek jó gyümölcseit. Ha ezt megteszitek, akkor
ez a m ai nap nem az ítélet n ap ja lesz az egyház szám ára, hanem a
kegyelem napja. A kegyelm es Isten könyörüljön rajtu n k , hogy így
legyen. Ámen.
(1948. decem ber 31.)

'lÁjév
JÉZUS NEVÉBEN
— Uk 2, 21 —
A m ai nap karácsony nyolcada, Jézus névadásának ünnepe, ez
adja meg a m ai nap egyházi ünnep jellegét. Világi vonatkozása sze
rin t: új esztendő első napja. Ez a kettős jelleg azonban nincs ellen
tétb en egymással, összefonódnak abban a gondolatban, hogy mi
Jézus nevével búcsúzunk az óesztendőtől — Jézus nevében indu
lunk az új útra, s Jézus nevével ajkunkon szeretnénk az út végére
érkezni.
1.
A m ai napon Jézus nevével búcsúzunk az elm últ esztendőtől.
Terhekkel m egrakottan érkeztünk ehhez a naphoz. Ha visszagondo
lunk erre az egyesztendős rövid útszakaszra, m egnehezedik a szí
vünk a csalódások terhétől. Tört rem ények, m egvalósulatlan tervek,
kielégütetlen vágyak, félbeszakadt álmok, kínos kudarcok árnyai kí
sértek ide m inket.
Bőven k aptunk sebeket is. Olyan tülekedés van az életben a ke
ny ér és az öröm után, m int az őserdőben a napfényért, s hiába ölt
m agára valaki páncélt, hiába vonul a m agány szigetére, az önzés, a
gyűlölet, a hántások nyilai m indenütt utolérik és megsebzik.
Szenvedéseink keresztjei is m egszaporodtak. Minden múló nappal
m élyebben rág ja bele m agát életünkbe a halál, s am erre ő jár, soka
sodnak a kínok, fájdalm ak, félelm ek, gyászok és sírok.
A legnagyobb baj az, hogy bűneink terhe is megnőtt. Ki tudná
elsorolni, hogy hány új engedetlenség, lázadás, törvényszegés, el
bukás bűne terheli lelkiism eretünket? H ány gonosz gondolat és rú t
in d u lat m érge fertőzte meg lelkünket! H ány rossz cselekedet emléke
nehezedik ránk!
Bizony, terhekkel m egrakottan, roskadozva érkeztünk az új esz
tendő kapujába. M ilyen jó, hogy e kapu fölött Jézus neve ragyog!
A népm ese szerint, ha valaki átm egy a szivárvány íve alatt, újjá
lesz. Az öreg ifjú k én t lép elő, a csúnya széppé válik, a könnyező
boldoggá lesz. Ilyen csodálatos kapuvá változtatja Jézus neve az új
évet. Ez a név azt jelenti, Szabadító, s aki hisz ebben a névben, te r
h eit lerak h atja, m ert a benne való hit által a sebek begyógyulnak,
a keresztek könnyűvé válnak s a bűnöket elfedezi, m egbocsátja az
örök irgalom . Görnyedten, fárad tan értü n k ide, m egbékélten, megvi-
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gasztaltan, kiegyenesedett lélekkel m ehetünk tovább. Azt m ondják,
hogy a lourdes-i (lurdi) gyógyforrás m ellett em elt Krisztus-szobor
tövében egyre szaporodnak a feleslegessé vált, eldobott m ankók.
Az új év k apujában m indenki levetheti terhét, eldobhatja nyom orult
élete m ankóit, ha h ittel néz a ragyogó névre: Jézus nevére, s tud
ezzel a névvel búcsúzni az óesztendőtől.
2. A mai napon Jézus nevével indulunk az új útra. Ism eretlen
■napok jönnek felénk, hozva ism eretlen öröm öket, fájdalm akat, ve
szedelm eket, győzelm eket és kudarcokat. Ügy m együnk előre, m int
vak em ber ism eretlen úton. Sem m it nem tudunk a holnapról, csak
annyit, hogy sokkal erősebb, m int mi, m ert a lebírhatatlan és meg
m ásíth atatlan sorsot hozza. Mi fegyvertelen, kicsiny Dávidok va
gyunk, s m inden holnap gonosz és erős Góliát. Ha győzni akarunk,
nem teh etü n k m ást, m int am it Dávid tett. A Dávid hitével kell a
holnapok felé k iáltan u nk: ti jöttök ellenem lándzsával és karddal,
én megyek ellenetek a seregek U rának nevével.
Igen, Jézus nevével m együnk a holnapok felé, m ert ezzel a névvel
Isten k ét nagy ígéretet kapcsolt össze.
Az egyik az, hogy ki Jézus nevében kér valam it, m inden kétség
nélkül m egkapja. Nincs m itől félnünk, m ert legyőzhetetlen fegyver
a Jézus nevében m ondott buzgó és kitartó imádság. A végzet szikla
falán m egtörik m inden em beri jószándék, és semmivé foszlik m inden
em beri cselekedet, nincs más lehetőségünk, csak a Jézus nevében
m ondott imádság. Azért van annyi kudarc m ögöttünk, m ert nem
harcoltunk ezzel a fegyverrel.
A Jézus nevéhez fűződő m ásik ígéret az, hogy ebben a névben
van m egtartás. „Nem ad ato tt em berek között, az ég a la tt más
n é v . . . ” B árka ez a név, átm ent m inket az özönvíz hullám ai fölött
az A ra rát hegyére. Szikla, m elyen m egtörik m inden kísértés. Va
rázslatos szó, m elyre m egnyílik az ég kapuja.
Így indulunk az ú tra : Jézus nevében im ádkozva s Jézus nevében
bízva.
3. Jézus nevével ajkunkon szeretnénk m egérkezni is, ha jön az
út vége. A napok közül az egyik, a tizedik, századik, ezredik, ki
tudja, az utolsó is lesz. Szám unkra ezzel a nappal vége az útnak,
ezen a napon a vándor m egérkezett.
Mikor az em ber újév napján előretekint, akkor nemcsak az isme
retlen napok re jte tt arcát látja, hanem bele kell tekintenie a halál
szemébe is. Szomorú és végzetes dolog, ha valaki egyedül van ak
kor, m ikor a halállal találkpzik. Békességben csak úgy lehet meg
halni, ha ajkunk Jézus nevét suttogja, m egtört szemünk Reá tekint,
s hitünk utolsó lobbanásával látjuk, hogy m ellettünk áll, s Ő kísér

35

át a sötét kapun, ahová földi úti társaink közül senki sem jöhet
velünk.
Most Jézus csak név, m elyben hiszünk, akkor személy lesz, Akit
látunk. M ikor tek in tetü n k előtt a világ elhalványodik, akkor fel
ragyog K risztus, m int egyetlen fény, utolsó menedék.
K arácsony nyolcadán a tem plom ban egy kisgyerm ek fölött hang
zo tt el csendben ez a név: Jézus. Ma, újév napján a keresztyén hí
vek milliói ezzel a névvel búcsúznak a m últtól, indulnak a jövőbe
és néznek a halál szemébe. Mi sem tudunk m ást mondani, csak ezt:
Áldott legyen az Ö szent Neve. Ámen.

HONFOGLALÁS
— Józs 1, 1—9 —
Tíz évvel ezelőtt nevezetes régészeti kongresszust tarto ttak Párizs
ban. Az egyik főtém a Izrael népének honfoglalása volt. Vitatkoztak
az időpontról, az egym ásnak ellentm ondani látszó bibliai tudósítások
értelm ezéséről, egyébként azonban a régészek, köztük Dryoton, Rowland, a régészeti leletek alapján m egerősítették azt, am it a nagy ke
resztyén B iblia-kutatók, WeUhausen, K ittel, Eichrodt, s a mai zsidó
ság tudósai, Buber, K lausner vallanak, hogy tudniillik a honfoglalás
tö rtén eti tény, s hogy ennek hősei, Mózes, Áron, Józsué történeti
személyek. Mózes történelm i jelentősége B uber s egy másik zsidó
tudós, A uerbach szerint az, hogy összekapcsolt három nagy gondo
latot, az Isten, a haza, az erkölcs gondolatát. Ároné az, hogy szilárd
kultikus k eretet adott a m onotheista hitnek, Józsuéé pedig az, hogy
befejezte Mózes m űvét, a honfoglalást, a mózesi elvek alapján: Is
tentől k apott földnek tekintve Palesztinát, s érvényesítve a mózesi
törvényeket.
*

*

*

S ha m ost a honfoglalás gondolatát kiszélesítjük, s nem úgy ér
telm ezzük, hogy a honfoglalás csak egyszeri és m indenképpen harci
tevékenység, hanem úgy, hogy az perm anens akció, akkor ez a gon
dolat nem lesz idegen szám unkra, új esztendő kapujában álló gyü
lekezet szám ára. Különösen, ha úgy vizsgáljuk, ahogy Mózes: öszszekötve e három gondolatot, am it B uber egzegetál ki textusunk
ból: az Isten, a haza és az erkölcs gondolatát.
a) Mi, keresztyének hazafiasán gondolkodó, ennek folytán „hon-
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foglaló” em berek vagyunk azon a földön, m elyet Istentől kaptunk,
hazánk földjén. Persze nem esünk Petőfi túlzásába. Nem ta rtju k ha
zánkat „b o k rétának” Isten kalapján. Van ennél szebb föld is, ahol
zordabbak a hegyek s hó födi csúcsaikat, ahol dúsabbak az erdők
s mélységeik titk o k at rejtegetnek, ahol virágzóbbak a rétek s víz
eséseken át zúgnak a folyók. Van értékesebb föld is a miénknél.
Olyan, ahol jobb és term őbb a hum usz, s a m élyben ásványi kin
csek várn ak a bányászokra. Ennek a földnek azonban a mi szá
m u n k ra van egy behozhatatlan előnye, az ugyanis, hogy ez a miénk!
Nem a történelm i véletlen vagy szükségszerűség következtében, ha
nem Isten ak a rata folytán. M egértjük és szánjuk azokat, akik az
utóbbi száz év során elm entek erről a földről. V itte őket a félelem,
v itte a nyom or, v itte a messzeség igézete. Szeretettel hazavárjuk
őket. De mi itt m aradtunk. Mi itt vagyunk. S évről évre végezzük
a honfoglalás m unkáját. Ügy végezzük, ahogyan erre nem Mózes
vagy Józsué, hanem Jézus ta n íto tt m inket. Jézus, aki sírt Jeruzsá
lem felett, m ert szerette hazáját; tan íto tt és gyógyított, m ert sze
rette- népét.
M inden új barázda, melybe vetőm ag hull; m inden új csatorna,
m ely öntözi a sziket; m inden új gyár, m elynek kerekei lendületbe
jönnek, m inden új otthon, mely ráépül erre a földre, m inden új fa,
m ely beleereszti gyökerét a hum uszba, m inden m elegforrás, mely
felfakad a mélyből, új ism eret a fiatal agyakban, s m inden új kap
csolat em berek között: m ind egy-egy jele ennek az új honfoglalás
nak, s egyúttal a mi életünk szám ára a jó program erre az új esz
tendőre.
b)
Ámde mi nem csak hazafiasain gondolkodó em berek vagyunk,
hanem olyanok, akik — Teilhard kifejezésével élve — „planetárisan ” is tudunk gondolkodni. Erre a gondolkodásm ódra m inket nem
a tudom ány és a történelem tan íto tt meg, hanem az a Jézus, aki az
egész em beriség szám ára hirdette és realizálta Isten szeretetét, s
m inden népre kiárasztotta az evangélium fényét.
A m odern hírközlő eszközök révén tudunk egymásról. Bárhol tör
tén jék valam i, órákon belül értesülést szerzünk róla szóban, írásban
vagy képben. A jézusa lélek azonban a tudom ásulvétel m ellett együtt
érző részvétre és szeretetre indít. Részt veszünk a boldogok örömé
ben, de részt veszünk az áldozatok fájdalm ában is, legyenek közle
kedési vagy term észeti katasztrófák áldozatai, m egalázott színesek,
éhenhaló em berek.
A m odern gazdaságtudom ány m egtanított arra, hogy kontinentá
lis m éretekben egym ásra vagyunk szorulva: ahhoz, hogy emberi
szinten tu d ju n k élni, szükségünk van a világ m inden népének ter-
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m ényeire és term ékeire, m int ahogyan nekik is a m iénkre. Jézustól
azonban többet tanulunk. Azt, hogy együtt kell élnünk, s egymá
sért kell élnünk és dolgoznunk. Oh, m ilyen igaz ez a verssor: „Jobb
ízű a falat, ha m indnyájan e sz n e k . . . ” ! De ezen a földön nem esz
nek m indnyájan! Ezen a földön évenként 30 millió em ber éhenbal.
Amíg ez így van, Jézus tanítványának nem jóízű a f a l a t . . . !
A m odern fizika m egtanított m inket arra, hogy ez a Föld a maga
kérgével és m agjával, légkörével és vonzási erőterével együtt egy
séges csillagászati valóság. A jézusi etika alapján amnél többet is
tu d u n k róla. Azt ugyanis, hogy egységes és egyetlen hazája 3 mil
liárd em bernek, s éppen ezért a jézusi etika szabja meg a mi glo
bális p ro gram unkat: valóban otthon és haza legyen ez a Föld, ahol
kenyér, béke, szabadság, tisztelet és melegség van.
Ez a m ost kezdődő év, az 1964-ik, olyan esztendő, am ikor ezt kü
lönös hangsúllyal kell elm ondanunk, ö tv e n évvel ezelőtt tö rt ki az
első világháború, s 25 évvel ezelőtt a második. Lesz harm adik? Hja
lesz is, m egnyerni nem lehet. Tudósok, szociográfusok, katonai szak
értők szerint ez olyan különös háború lesz, m elyben m indenki veszí
teni fog, nyerni senki. A legfőbb vesztes az emberiség lesz.
Ebben az esztendőben mégis legyen háború! De nem a fegyvere
seké, hanem a fegyverteleneké, ahogy József A ttila írja. S ahogy
Jézus kívánja, kezdődjék el végre a szelídek honfoglalása. Vagy
győznek ezek a szelídek, ezek a fegyvertelenek a nagy honfoglalás
ban, vagy elkezdődhetik az egész em beriség szám ára a végső és két
ségbeesett disszidálás korszaka: m enni a halálba, a nihilbe, az őrü
letbe .. . !
c)
A mi gondolkodásunk hazafias és egyetetmes, de ugyanakkor
transzcendens is. Ez egyszerűen fogalm azva azt jelenti, hogy mi
nem csak földi hazáról, hanem m ennyei hazáról is beszélünk. Mi ez?
Talán valam i ősi babona? Csökevény abból a korból, am ikor az
em berek még azt hitték, hogy felettünk nem a kozmikus ű r van,
hanem valam iféle m ennyország?
Vagy talán valam i túlontúl is m odernnek látszani akaró m eghaj
lás és hódolat a láth atatlan dolgok és új dimenziók valósága előtt,
m elyről fizika és mélypszichológia, biológia és költészet egyaránt
borzongva beszélnek?
Nem! Ha mi m ennyei hazáról beszélünk, a m ennyei jelzőt szim
bolikusan értve, akkor ezt is Jézus tanítása alapján tesszük, s nem
elavult tudom ányé régi bölcsek, vagy korukat megelőző mai tudó
sok tan ítása alapján.
Jézus ezt m ondja: Az én A tyám házában sok hajlék van, elme
gyek, hogy helyet készítsek számotokra.
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Az utolsó vacsora végén így szól: „Ú jat iszom m ajd veletek az én
m ennyei A tyám országában.” (Márk 14,25.)
T anítványai közül István vértanú, a hazaszerető zsidó, így vall
utolsó órájáb an : „L átják az én szemeim a m e n n y e t. . . !”
P ál pedig, az öntudatos róm ai állam polgár, így tesz bizonyságot:
„A mi országunk a m ennyekben van.”
Mi olyan em berek vagyunk, akik egyszerre ak arju k elfoglalni
m indkét hazánkat, a földit, a m ennyeit is. Az egyiket m unkálkodó
szeretettel, a m ásikat Jézus ígéreteiben bízó hittel.
*

*

*

Így lehet ebben az új esztendőben boldog az életünk, s ha el kell
m ennünk, boldog a halálunk. Ámen.

JÉZUSÉRT
— Lk 2, 21 —
Ü jévnek kettős tartalm a van. Szekuláris ünnep, egy új időszakasz
kezdete, egyházi ünnep: karácsony nyolcada, Jézus névadásának
ünnepe.
A „név”-nek, m egnevezésnek az em beri m űvelődéstörténetben va
lam ikor nagy jelentősége volt. Ez tükröződik lMóz 2-ben: az em ber
akkor vette tulajdonába az állatokat, m ikor nevet adott nekik.
A megnevezés teh át b irtokbavételt jelentett. Ez később babonás, va
rázslatos tartalom m al telt meg. Ha valakinek — Istennek, angyal
nak, dém onnak — nevét kim ondta az em ber, akkor ezzel kényszerí
tette arra, hogy jelenjék meg. Ezért nem volt szabad kim ondania az
Ö testam entum népének Isten nevét, a Jahve nevet, ehelyett, m ikor
felolvasták a bibliai szövegeket, A donájt m ondtak. Ma a név és a
m egnevezett em ber vagy valóság között nem érzünk ilyen kapcso
latot, de m a a keresztyónségben éppen itt rejlik valam i veszély.
A form alizm us veszélye. Em legetjük Jézus nevét, de ez sem m it sem
jelent puszta szokáson kívül. Így fejezzük be im ádságainkat: Jézus
nevében, Jézusért. Nevéről nevezzük m agunkat keresztyéneknek, de
nem érezzük ebben a nagy élkötelezést.
Hogy a form alizm us veszélyét elkerülhessük, kom olyan kell ven
nünk Jézus U runk nevének tartalm át, jelentését: Isten segít, ö az
az em ber, akiben jelen van a segítő Isten szeretete és ereje.
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Ezért ma, esztendők fordulóján tekintsünk h átra és m ondjuk el
m indnyájan nagy hálával ezt a nevet: Jézus! Van egy ótestam entum i tö rtén et Sám uelről, aki az izraeli seregek élén győzött az el
lenség fölött s ennek em lékére, hálája jelzésére felállított egy követ
s rá írta : Ebenhaézer, m indeddig m egsegített m inket az Űr. Ezt mi
is m egtehetnénk ma, jelképesen. M egsegített: kenyeret adott, élet
ben és gyülekezetben m egtartott, bizonyára győzelmet is adott ellen
ségeink, a bűn, kételkedés, gyűlölet fölött, s ha szenvedésekkel volt
teli a m egtett út, erőt adott, hogy össze ne roskadjunk. M indenkinek
van oka arra, hogy így m ondja el Jézus nevét.
T ekintsünk előre is, az előttünk álló útra, s m ondjuk el bizalom
m al és elkötelezéssel ezt a szent nevet.
Bizalommal. Benedek Istvánnak, akit a tv-ből ism erhetünk, van
egy érdekes m egállapítása. Ügy vette észre, am int írta, hogy a fia
talok félnek az atom háborútól, a végső, nagy elpusztulástól, ezért
nem veszik kom olyan az életet, ezért cinikusak. Az idősebbek vi
szont félnek attól, hogy személytelen, rideg hatalm ak beleavatkoz
nak az életükbe, m egváltoztatják személyiségüket, kivetkőztetek őket
önm agukból. Nem tudom , így van-e? Csak azt tudom , hogy valam i
féle félelem m indenkiben van, m ikor előre néz. Ezért kell kim onda
nunk Jézus nevét, m ert ez a név a m aga tartalm ával, hordozójának
tanításával, ígéreteivel, cselekedeteivel és halálával együtt bizodal
m át ébreszthet bennünk. Jelen van a segítő Isten, A tyaként já r ve
lünk. „Íme. én veletek leszek m inden napon . . . ”
Elkötelezéssel. A bizalom m ég nem elég. Mi nem csak bízó kisgyerm ekekként m együnk előre, hanem nagykorú gyerm ekekként, Isten
p artnereiként. S ez azt jelenti, Jézus U runk nevének jelentését meg
is kell fo rd ítan u n k: Isten azt v árja tőlünk, hogy az új esztendőben
segítőtársai legyünk, m unkatársai, tervének megvalósítói. „Én azért
jöttem , m ondta Jézus, hogy az em bereknek életük legyen és bővölködjenek.” Ez az Isten terve. Legyen bővölködés kenyérben, bol
dogságban, békességben. Nem az a legfontosabb, hogy Isten segítsen
nekem az én egyéni élettervem ben, hanem az, hogy én legyek m un
k atársa neki az örök te rv m egvalósításában.
Szám unkra van még egy harm adik irány i s : az örökkévalóság felé
is tek in tü n k ma. E rre kényszerít az a tény, hogy sokan nincsenek
m ár itt, akik egy éve még itt voltak, e lm e n te k . . . Erre kényszerít
az a lehetőség is, hogy ez az év lehet földi életünkben az utolsó. S ha
erre gondolva m ondjuk ki Jézus nevét, akkor ez a név rem énységet
ébreszt. Lehet, hogy kim együnk az időből, de nem távozunk szeret
teink szívéből, nem távozunk Isten szeretetéből. Ebből a tem plom 
ból elm együnk, de örökké élünk abban a m ásikban, m elyet Pál így
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fest le az Efezusi lev élben: szélessége, hosszúsága. . . a szeretet, Is
tennek Jézusban m egjelent és m egbizonyított jóvolta!
Babits M ihálynak van egy keserű verse: Felnőttek karácsonya.
Üres szívvel nézünk a karácsonyfára, szertefoszlottak a gyermeki
illúziók. Nézünk a Földre: bomló tetem ek és száraz csontok sírkertje.
Nézünk a csillagokra: festett kulissza az ég, mely mögött semmi
sincs, még levegő sem.
Mi is felnőttek vagyunk, úgy is akarunk élni és gondolkozni és
cselekedni, ahogy felnőttekhez illik. De Jézus nevének ragyogásában
m ásképp látunk. Nézünk a karácsonyfára: Isten karácsonykor meg
jelent szeretetének a jele ez. Nézünk a Földre: hely ez, ahol Isten
szeretetét meg kell valósítanunk. Nézünk az atom okra és a csilla
gokra: Isten szeretete m indent betölt!
Rábízzuk teh át m agunkat erre a szeretetre, és elindülunk Jézus
nevében! Ámen.
(1974. Üjév.)

tyízkereszt
LÁTNI AKARJUK JÉZUST
— J n 12, 20—23 —
Mai ünnepünk egyik jellegzetessége szerint a külmissziónak is
ünnepe. Ez a m ára rendelt ige alkalm as arra, hogy a külmisszió k ér
désében m egbánjuk Isten üzenetét.
Görög prozeliták, az ótestam entum i gyülekezet görög származású
tagjai felm entek Jeruzsálem be az ünnepre, s így szóltak a tanítvá
nyokhoz: Látni ak arju k Jézust! Vegyük sorra ennek a kérésnek
m indhárom szavát.
1.
Ez a szó: akarjuk, a vágy, az igény bejelentése. Az em bernek,
legyen zsidó vagy görög, legyen bárm ilyen nem zetiségű s éljen bár
hol a földön, igénye lehet arra, hogy m egism erje Jézust. Ez azt je
lenti, hogy a külmissziói szolgálat m unkaterülete az egész világ,
m ert K risztus az egész világ M egváltója, m inden nép és m inden kor
egyetlen világossága.
Ma ennek az igazságnak nemcsak azt a részét kell hangsúlyoz
nunk, hogy távoli földrészek és szigetek népeinek is igényük van
K risztusnak és az ő evangélium ának m egism erésére, hanem azt is,
hogy az úgynevezett európai keresztyén népek között is végeznünk
kell a missziót. Egv-két nem zedék életével ezelőtt indokolatlan val
lásos gőggel két részre osztottük a világot: m agunkról m int keresz
tyénekről, m egm entettekről, világosságban járókról beszéltünk, s a
pogányokról, m int perdita m assa-ról, veszendő tömegről, m ely lelki
sötétségben él. Isten azóta keserves leckékkel alázatra tan íto tta a
m agát keresztyénnek valló fehér em beriséget. K ét világháború ször
nyű vizsgáján láttu n k m egbukni úgynevezett keresztyén népeket
a keresztyénségből, s azóta m egism ertünk — hiszen a hírközlés és
közlekedés technikai fejlettsége következtében olyan kicsiny lett a
világ — úgynevezett pogányokat, akikben igaz vágy él az igaz Isten
u tán, s az em berségnek sokszor m inket is megszégyenítő, magas
színvonala fénylik.
S ki m eri azt m ondani, hogy K risztus mindig velünk van, s ő el
lenük?!
Mikor A frikában m illiószám ra fogdosták a rabszolgákat, hogy ha
jók százainak zsúfolt s halálos mélységeiben vigyék őket rabszolgapiacokra, nyom orúságba, m it gondoltok: K risztusunk, a szegények,
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szenvedők, üldözöttek, m eghajszoltak örök b arátja kik m ellett állott:
a ,,keresztyén” rabszolgahajcsárok és kereskedők m ellett, vagy a
„pogány” négerek m ellett?! Bizony mondom, m inden ütés, melynek
nyom án vér serkedt a fekete hátakon, K risztust érte, m inden nyo
m orult bilincs az Ö csuklóit törte fel, s m inden könnyel ő könynyezett.
Ezért hirdetem m a: nem csak A frika vagy Ázsia, hanem Európa is
a misszió m unkaterülete.
2.
A görögök m ásik szava: Jézust! Jézust akarjuk látni. Ez a szó
a szolgálat terü lete után a missziói m unka célját m u tatja meg.
Nagyon érthető lett volna, ha a görögök így szólnak: m ondjatok
el nekünk valam it a Hegyi beszéd csodálatos igéiből, beszéljetek
nekünk a példázatokról, m elyekben feltündökiik az Isten Országá
nak titka. Ámde nem ez történt, ö k Jézust ak arták látni s szemé
lyesen megism erni.
Ha a missziói m unka nem Jézus személyes m egism ertetését tűzi
ki céljául, helytelen célt tűz ki messze is, közel is. A ltbaus írja, egy
házunk neves teológusa, a misszióról íro tt értekezésében, hogy vég
zetes tévedés volt összekeverni a missziót politikai szándékokkal,
tévedés volt, m ikor az európai k u ltú ra és civilizáció eredm ényeit
ak a rta m egism ertetni az elm aradott népekkel, s helytelen volt m in
den felekezetieskedő, klerikális célkitűzés is. Mi K risztustól nem
a rra k aptunk m egbízatást és felhatalm azást, hogy politikai rend
szert, kulturális színvonalat, egyházi szervezetet és gyakorlatot fo
gadtassunk el a világ népeivel, hanem arra, hogy ö t, az ö szeretetét, személyét s m u n k áját hirdessük és ism ertessük meg a megvál
tásra szorulókkal.
R oppant igazság s egy kevés irónia is van abban, am it Sadhu
S undar Singh m ondott: Igen, nekünk kell az élő víz, m ert nélküle
szomjan halunk, de nincs szükségünk az európai pohárra! Metzner,
Ü j-G uinea szigetén szolgáló m isszionárius írja, hogy tanítói a miszsziói szolgálatban a bennszülöttek voltak, ők tanították meg arra,
hogy nekik csak K risztus kell, s hogy K risztust hogyan kell nekik,
éppen nekik hirdetnie.
Ezt az igazságot akkor is szem előtt kell tartan u n k , ha nem vala
hol a messzeségben, hanem itt a mi környezetünkben végezzük a
misszió áldott szolgálatát. Elhibázott misszió lenne az, ha mi filozó
fia helyett új filozófiát kínálnánk, elhibázott lenne azt m ondani:
dobd el régi világnézetedet, mi keresztyén világnézetet adunk ne
ked, tévedés lenne etikai rendszerük és m agatartásuk felcserélésére
biztatni az em bereket. Általános hiedelem az, hogy a keresztyénség
valam iféle idealista világnézet, valam i különleges etika. Nem ez!
i
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A keresztyénség Jézus K risztussal való személyes kapcsolat, a hit,
a szeretet, az engedelmesség kapcsolata, m ely személyt személyhez
fűz. M ikor mi m egtérésről beszélünk, nem világnézeti, nem etikai
m egtérést hirdetünk. Azt m ondjuk: Térj meg Krisztushoz!
3.
Végül, helyezzük a hangsúlyt erre a szóra: l á t n i . . . látni akar
ju k Jézust!
Ez a szó a missziói m unka m odern m ódszerét adja. Azt jelenti ez,
hogy a keresztyén em bernek, a keresztyén gyülekezetnek meg kell
jelenítenie a K risztus-valóságot: m intha m aga K risztus já rn a itt.
Nem elég beszélni örömről, békességről, szeretetről, reménységről.
A szavak hitele lejárt. Az a kötelességünk a missziói m unka terü 
letén, hogy m egm utassuk:
— kínzó szenvedések idején is, súlyos keresztek alatt is van örö
m ünk, s fénye dereng az arcunkon, az életünkön;
— háborúságban, viharok sodrásában is van békességünk, mely
elvehetetlen tő lü n k ;
— a gyűlölet, önzés, ragadozás pokoli mélységeiben a mi szívünk
ben és életünkben van segítő szeretet, igazi jóság;
— a halál árnyékának völgyében is, koporsó m ellett is, az elmú
lás kap u jáb an is van rem énységünk, rem énységünk az örök életre.
Ma az irgalm as szam aritánus m issziójára van szükség. Ilyen volt
Livingstone. Szavainak, evangélium hirdetésének azért volt hitele,
súlya és térítő ereje, m ert a szavak m ögött ott állt egy áldott élet:
Livingstone azonosította m agát a szegényékkel, m egtiportakbal, szen
vedőkkel. Csak a testét vitték haza Angliába, szívét A frikában te 
m ették el, a fekete földrészen, m elynek népeiért élt.
Ilyen volt A lbert Schw eitzer szolgálata is. A lam barene-i kórház
ban a pogányoknak hirdették az evangélium ot, s ugyanakkor meg
éreztették a betegekkel K risztus szeretetének valóságát is.
A mi U runk így szól: eljött az óra, hogy m egdicsőíttessék az Em
bernek Fia. Ezekkel a szavakkal azt jelzi: indul a nehéz útra, a ke
reszt felé, a bűnösök m egváltására.
Testvéreim , arra m ost nincs itt az óra és az alkalom, hogy távoli
m isszióra gondoljon egyházunk, de arra van lehetőség, hogy itt a
közelben vállaljuk a misszió m odern szolgálatát. A világnak szüksége
van Jézusra, a M egváltóra.
M utassuk meg Őt itt a közelben, keresztyén életünk sugárzásá
ban, m utassuk meg Őt, ebben a szolgálatban dicsőíttetik meg az Em
bernek Fia. Ámen.
(1959. jan u ár 6.)
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AZ IGEHIRDETÉS TITKA
— ÍJn 1, 1—3 —
A mai vasárnap óegyházi evangélium a az elvetett mag, a hirdetett
ige sorsát példázza. A m ostani alkalom ra választott epistola pedig
a m agvetés, az igehirdetés titk á t leplezi le előttünk.
A m űhelytitkok általában érdekelni szoktak m inket. Szívesen el
m együnk a gyárakba s elnézzük: bonyolult gépek hogyan állítják
elő az iparcikkeket. Szívesen olvasunk arról, m ilyen körülm ények
között s m ilyen m ódszerrel készülnek a művészi alkotások: versek,
képek, zenem űvek. E mai ige, mely nem más, csak néhány bevezető
sor a levélhez: m űhelybe vezet m inket, az igehirdetés műhelyébe,
s elárul néhány titk o t: mi az igehirdetés?
F orm ája szerint az igehirdetés szónoki beszéd, s ilyenform án épp
úgy m űalkotás, m int egy szobor vagy egy szimfónia. Közelebbről a
pillanatm űvészetek közé tartozik. A festő m egfesti a képet, s ezzel
a m aga részéről az ügyet befejezte. A szónok leírja a beszédet, meg
is tanu lja, de a beszéd m indezzel még nincs készen. A beszéd az
elm ondás pillanatában készül, s együtt készítik a beszélő és a hall
gatók. A szónok m agával rag ad h atja a hallgatókat, de a hallgatók
figyelm e vagy figyelm etlensége, szeretetteljes érdeklődése vagy ko
nok érdektelensége is óriási m ódon befolyásolja a szónokot. A be
széd az elm ondás pillanatában születik, s ebben van a tragikum a,
m ert születése pillanatában azonnal meg is hal. Pheidias nagyságát
szobrai évezredek m últán is hirdetik, Demosthenes egyéniségének
varázsát azonban nem élhetjük át: vele együtt m eghalt m inden al
kotása.
Mindez vonatkozik az igehirdetésre is, de csak form ai szempont
ból. Lényegét tekintve az igehirdetés nem szónoki mű, hanem más
és több. Az alapvető különbségekre világosan m utat rá János apostol
első levele bevezető verseiben.
Az első különbség személyes term észetű. Az igehirdető nem szó
nok, hanem egyszerűen: tolmács. Valaki m ásnak a beszédét fordítja
le a ma nyelvére s alkalm azza az „itt” és „m ost” körülm ényeire.
Az igehirdető nem forrás, hanem egyszerűen: csatorna. A víz nem
belőle jön, hanem csak keresztüláram lik rajta. Nem költő, csak tanú.
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Azt kell m ondania, m it H aydn m ondott, am ikor dicsérték: „Felülről
jö tt!” Nem fény, csak gyertyatartó. Nem út, csak útjelző tábla.
Az apostol erősen hangsúlyozza m indezt, am ikor ezt írja: „Amit
hallottunk, am it szemeinkkel láttunk, am it szem léltünk és kezeinkkel illettünk . .. azt h irdetjük néktek.” Ebből az következik m inden
igehirdetőre, hogy csak azt szabad hirdetnie, am it látott, hallott,
am it m egtapasztalt, am inek az igazságáért helytáll, m áskülönben
vagy szónok lesz, aki saját elgondolásait hirdeti, vagy képm utató,
aki nem úgy ól, am int prédikál. Ebből a tényből azonban, hogy az
igehirdető csak tanúbizanyságtevő, a gyülekezetre is következik va
lami. Ne szónoklatot várjon a gyülekezet, hanem bizonyságtételt.
K épzeljünk el egy em bert, aki évtizedek óta él egy távoli szigeten,
s kénytelen a bennszülöttek beszédét hallgatni, azt a beszédet, mely
ről egy Biblia-fordító m isszionárius azt írta, hogy a dióhéj csörgésé
hez hasonlít. Ha ez az em ber végre találkoznék egy honfitársával
s beszélgetne vele, bizonyára nem figyelné a szavak szépségét, sem
a gondolatok mélységét, csak annak örülne, valaki végre megszólalt
az édes anyanyelven, s híreket m ond a messzi hazáról. Az igehir
dető a mi igazi hazánknak, a m ennyek országának nyelvén szól hoz
zánk, s ha dadogó is a beszéde, a m enny üzenete van benne.
A m ásik különbség a szónoki beszéd és az igehirdetés között az
igehirdetés tárgyára, tém ájára vonatkozik. Az igehirdetésnek egyet
len tárgya, tém ája van: az az élet, mely az A tyánál volt s megje
len t nékünk a testté lett igében, a K risztusban. Közvetve vagy köz
vetlenül m inden igehirdetés K risztusról szól. Ha nem így van, akkor
nem igehirdetés. Evangélium a elején azt írja János, hogy Krisztus
ban igazság és kegyelem jelent meg. Az első kard. O tt ragyogott
lángpallosként az Edénkért kapujába áhított kerub kezében s örök
fenyegetés és tilalom volt a bűnös és kiűzetett Ádám számára. A má
sik, a kegyelem : kereszt. K risztus vette fel, m eghalt rajta, hogy a
k ard le ne sújtson a bűnösre, hanem legyen szám ára bűnbocsánat s
legyen m enetele az Atyához. A K risztusról szóló igehirdetés minden
szava k ard és kereszt. Ezt hirdetjük. De h irdetjük azt is, hogy Krisz
tus a váltó. Hogy életed vonata m elyik vágányon fut: az igazság
vágányán az örök halál felé, vagy a kegyelem vágányán az örök élet
felé, az attól függ: elfogadod-e életed urának és m egváltójának
K risztust, vagy nem. Ez a döntések döntése. Minden igehirdetés ép
pen ezért döntés elé állít: K risztussal vagy Krisztus nélkül?
A harm adik különbség a szónoki beszéd és az igehirdetés között az
igehirdető személye s az igehirdetés tárgya u tán az igehirdetés cél
jáb an van. „H irdetjük néktek, hogy néktek is közösségtek legyen
velünk, és pedig a mi közösségünk az A tyával és az ő Fiával, a Jézus
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K risztussal.” A szónoklat célja lehet gyönyörködtetés, meggyőzés, lel
kesítés, az igehirdetésnek az a célja, hogy közösséget terem tsen.
K ét közösségről van szó. Az igeihirdetés m indig m egterem ti a gyü
lekezetét. P éter kiáll Jeruzsálem piacára, hirdeti a felfeszített és fel
tám ad o tt K risztust, s ez az igehirdetés gyülekezetét terem t. Ziegenbald p a rtra száll Indiában, nem vitatkozik, nem szónokol, nem érvel,
hanem igét hirdet, s India földjén m egjelenik az első evangéliumi
gyülekezet. Az ige által terem tett gyülekezet testvéri közösség. Min
den m ás közösség érdekszövetség, cim boraság vagy bajtársiiasság,
testvéri közösség csak ott van, ahol az ige hirdettetik. A másik, am it
az igehirdetés m egterem t: közösség Isten és em ber között. Hogy
Isten A tya s én gyerm eke vagyok, hogy ő szeret s én szerethetem ,
hogy ő v ár s én m ehetek hozzá, azt senki más nem tudja, csak az,
akinek az ige h irdettetik. De ahol az ige hirdettetik, ott a tékozló
fiiak közül néhányan — hogy m inden negyedik-e, vagy m inden ez
redik, ez egyedül Isten hatalm ában van — visszafordulnak az atyai
hajlék félé.
A nagy igehirdető, Spurgeon m ondta: „Inkább hirdessünk Isten
igéjéből öt szót, m int az em beri bölcsességnek ötm illióját.” Ez az
igehirdetőre tartozik. F olytatását azonban a gyülekezetnek kell meg
szívlelnie: „Az em beri beszéd vonzóbbnak és belesebbnek tűnhetik,
m in t Isten szava, de nincsen benne m ennyei élet. Az Isten igéje, ha
m in d járt egyszerű is, m indenható, am ilyen m indenható Az, Akitől
ered.” Ámen.
(1944. feb ru ár 13. H atvanad vasárnap.)

A DIADALMAS KRISZTUS
— Mt 16, 21—23 —
K eresztyén gyülekezet, testvéreim a Jézus K risztusban! B öjt első
vasárn ap ja van. A felolvasott ige szerint az Ű r Jézus Krisztus el
indul Jeruzsálem felé, a kereszt felé. De ez a felolvasott ige és ez az
első böjti vasárnap mégsem a szenvedő Jézust állítjta elénk, hanem
azt a diadalm as K risztust, aki legyőzte életének legnehezebb és leg
veszedelmesebb kísértését.
Ez a kísértés, am elyről szó van a felolvasott igében, nagyon nehéz
és nagyon veszedelmes volt Jézus szám ára, a kísértő személye miatt.
A mi életünkben is azok a legnehezebb és legveszedelmesebb kísér-,
tések, am ikor olyan valaki akar letérítem bennünket a becsületnek,
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az erkölcsnek vagy az Isten törvényének útjáról, ak it szeretünk vagy
becsülünk. Ha idegen em ber ak a rja tőrbe ejteni a telkem et, ezt a
kísértést könnyen vissza tudom utasítani. De am ikor a hitvestárs
áll oda a h itvestátrs elé és azt m ondja: nézd, a gyerm ekeid éheznek,
rongyokban járn ak, cselekedj m ár valam it, olyankor nehéz vissza
u tasítani a kísértést, olyankor nagyon közel van az elbukás veszélye.
Ha egy nyilvánvalóan becstelen em ber áll elém és biztat valam i go
noszra, akkor ezt a kísértést könnyen el tudom hárítani. De am ikor
valaki, ak it ón becsülök, odaáll elém, hogy m egkísértsen engem, ak
kor az ő kísértése nagyon nehéz és nagyon veszedelmes. A Sátán
nem m ert a m aga személyében odaállni Jézus elé, hanem P étert ál
líto tta oda, a kedves és hűséges tanítványt. Azt a P étert, aki az
előző versek tanúsága szerint nem sakkal előbb az egész tanítvány!
közösség nevében azt vallotta Jézusról: „te vagy a Krisztus, az élő
Istennek F ia”. Azt a P étert állította oda a S átán Jézus elé, hogy meg
kísértse Öt, akiről m aga az Ü r azt m ondotta, hogy te nem Simon
vagy, hanem Péter, kőszikla, és én erre a kősziklára építem rá az én
anyaszentegy házam at. Milyen jó, hogy az Ű r Jézus Krisztus P éter
nek a személyében felism erte a S átánt, felism erte a kísértést, és el
tu d ta h árítan i: Távozz tőlem, Sátán!
Nagyon nehéz és nagyon veszedelmes volt az Űr Jézus Krisztus
életében ez a kísértés azért is, m ert nem jelentkezett leplezetlenül,
a m aga m ezítelen valóságában, hanem nagyon szép em beri érzések
színes köntösében. Ezek a kísértések a mi életünkben is mindig na
gyon nehezek és nagyon veszedelmesek. Ha azt m ondják nekünk:
ölj, lopj, paráználkodjál, mondj hazugságot, akkor ezekben a mon
datokban és felszólításokban olyan nyilvánvaló a kísértés, hogy
könnyű elhárítani. De am ikor a kísértést beleöltöztetik m agasrendű
érdekekbe vagy szépnek látszó eszmék színes köntösébe, olyankor
kételkedni kezdünk, vajon a mi álláspontunk helyes álláspont-e,
olyankor könnyen tőrbe ejti lelkünket a Sátán. P éter odaáll az Űr
elé és azt m ondja neki: Uram , ez nem eshetik meg teveled. Ebben
a m ondatban a kísértés elrejtőzködött szép em beri érzések mögé,
m ert ebben a m ondatban látszólag szeretet van Jézus Krisztus iránt.
M intha azt m ondaná P éter: Uram , téged nem gyalázhatnak meg, te
nem m ehetsz keresztre, ezt nem b írjuk elviselni, hiszen mi szeretünk
téged. Ebben a m ondatban látszólag bizalom van Jézus hatalm a
iránt. M intha azt m ondaná: Uram , én ott voltam m elletted, am ikor
le tu d tad csendesíteni a tengert; Uram , én ott voltam, am ikor a te
érintésedre h alottak tám adtak fel; Uram , én ott voltam , am ikor
olyan villám ok cikáztak a szemedből, hogy az ellenséges tömeg szét
oszlott teelőtted. Uram , te nem engedheted meg, hogy téged elfog-
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jan ak , gyalázzanak, bántsanak, keresztre feszítsenek. P éter m onda
táb an látszólag o tt van az isteni igazságba v etett hit. M intha azt
m ondaná P éter: Isten nem tű rh eti el, Isten nem engedheti meg azt,
hogy ez a szent és á rta tla n igazságtalan ítéletet és ennek az igazság
ta la n ítéletnek a könyörtelen végrehajtását szenvedje ei. Igen, P éter
kísértése szép em beri érzésekbe öltözött. De az Ű r felism erte, hogy
ezek m ögött az érzések m ögött o tt van a S átán praktikája. Ó, a
Sátán, testvéreim , nagyon könnyen elviselte volna azt, hogy Jézus
legyen szociális reform átor, és adjon szeretetből és részvétből kenye
ret m inden em bernek, és adjon földi igazságot m inden elnyom ott
nak. A S átán azt is nagyon könnyen elviselte volna, hogy az Ür
Jézus K risztus legyen csodatevő mágus, aki alábocsátkozik a jeru zsálemi tem plom tetejéről és nem történik semmi baja, hadd borul
jan ak le az em berek a titokzatos csoda láttán. A S átán azt is könynyen elviselte volna, hogyha az Ü r Jézus K risztus földi király lett
volna, olyan király, aki felszabadítja népét a rabiga alól. Csak egyet
nem tu d o tt elviselni: azt, hogy az Ü r Jézus K risztus Megváltó le
gyen. A kárm ilyen különösnek hangzik is, testvéreim , a S átán nem
akarta, hogy Jézus m eghaljon. Ezért m u tatta meg az Ú rnak a ke
reszthalál m inden iszonyatosságát, hogy re tten jen vissza: ezt a halált
nem tudom elvállalni. Ezért m u tatta meg a S átán az Ű rnak az em
berek m inden nyom orúságát: ezért volt a P éter tagadása nagycsü
törtök éjszakáján, ezért volt a Júdás árulása. M inden ezért volt,
hogy az Ű r azt m ondja: nem, ezekért az em berekért, ilyen nyomo
ru lt bűnösökért nem m egyek a kereszthalálra, ezekért nem vállalom
Isten bárányának véres szerepét. De az Ü r leleplezi a S átán prakti
k áját: távozz tőlem, Sátán! Az Ü r győzedelm eskedett életének leg
nagyobb és legnehezebb kísértése felett.
De m egkérdezzük, testvéreim , mi, kísértésekben elbukó, gyenge,
nyom orult em berek, m egkérdezzük most, hogy a mi U runknak va
jon mi adott erőt, hogy ebben a nehéz kísértésben m egálljon? Vajon
mi volt az Ö győzedelmes erejének forrása? K ét ilyen forrásra buk
kanunk az igében.
Az első forrás az Isten irán ti engedelmesség volt. Az Ü r Jézus
K risztus azzal a tu d attal jö tt el a m ennyekből a földre, hogy itt, ezen
a földön neki meg kell halnia. Nem tek in tett arra, hogy ő Istennel
egyenlő, hanem szolgai form át v ett fel, em berekhez hasonlóvá lévén
és engedelmes volt halálig, m égpedig a keresztfának haláláig. De
nem csak a h ivatástudat kényszerítette őt erre az útra, am elynek a
végén o tt sö tétlett a kereszt, hanem az Isten íro tt törvénye is. Az Ür
jól ism erte a p róféták írásait. Az Ű r olvasta Ézsaiás próféta köny
vében, hogy a M essiásnak báránynak kell lennie, Isten bárányának,
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aki nem nyitja fel száját az ö t nyírok előtt, hanem szelíden és alá
zatosan engedte, hogy vigyék, vigyék az áldozati oltárra. Nem a ha
talom hiánya, nem a külső körülm ények, hanem az engedelmesség
késztette Jézust arra, hogy elhárítsa az útból P étert és m enjen a
biztos halál felé. Testvéreim , am ikor valakiben nagyon világosan
szólal meg a lelkiism eret, am ikor valakiben nagyon világosan él a
h iv atástudat, és am ikor valakihez nagyon tisztán és világosan szól
az Isten parancsa, akkor ennek az em bernek az Űrhoz hasonlóan el
kell h árítan ia m inden kísértést az útjából, és hogyha ezen a világon
senki meg nem érti, és hogyha ezen a világon m indenki, tehát az
ő legkedvesebbjei is m ondják: botorság, am it cselekszel, ez nem tör
ténhetik meg teveled, akkor is m ennie kell azon az úton, amelyet
lelkiism erete szerint, a hivatástudata szerint és az Isten igéjének
világos parancsa szerint egyedül helyes útnak ism ert fel. Az Űr
Jézus K risztus kísértéseket meggyőző erejének ez volt az egyik for
rása, az Isten irán ti engedelmesség.
De volt egy m ásik forrása is. Ez a m ásik forrás a te irántad való
szeretet. Testvérem , ne csodálkozzál, am ikor ezt hallod és ne mondd
azt, hogy hiszen ebben az igében te nem szerepelsz. Ne m ondd azt,
hogy látod ugyan Jézust és P étert és tudod, hogy itt van a Sátán is
a szereplők között, de te nem szerepelsz benne. Az Ű r Jézus Krisz
tus sokkal többet lát, m int te. Az Ű r látja P éter mögött a Sátánt, de
az o tt lát téged is vergődni a S átán kezében. Az Űr nagyon jól
tudja, am ikor rád tekint, hogy a te életed a S átán hatalm ában való
vergődés. Az Űr nagyon jól tudja, hogy te azt eselekszed, am it nem
akarsz cselekedni. Az Ű r nagyon jól tudja, hogy napról n ap ra h ar
colsz a benned levő bűn törvénye ellen és napról n ap ra elbuksz eb
ben a harcban. Az Ű r nagyon jól tudja, hogy téged ennek az ördögi
hatalom nak a kezéből nem lehet m ásképpen megmenteni, csak úgy,
hogy valakinek le kell fizetni a váltságdíjat, és ez a váltságdíj, amit
érted, a S átán rabszolgájáért fizetni kellett, nem arany és nem ezüst,
hanem az Ö szent és drága vére, az árta tla n szenvedése és halála.
Az Ű r lá tja kínodat, és irán tad való halálos szeretedből megfizette
a S átánnak ezt a váltságdíjat. Vére kihullott a keresztfa tövében.
Életét, szent és á rta tla n életét elégette a golgothai oltáron. De az Űr
nem csak a S átán t látta és téged a S átán kezében, hanem az Űr látta
Isten arcát is. L átta azt az arcot, am elyen ott cikáznak az igazságos
harag villám ai a te bűnöd m iatt. Testvérem , az Isten szent és bűnt
büntető Isten. M egcáfolhatatlan tény, hogy Istennek m inden bűnt
meg kell büntetnie. Meg kell büntetnie a te bűnödet is. Az Űr Jézus
K risztus lá tta ezt és hogy kiengesztelje a haragvó Istent, hogy jóvátegye a te bűnödet, hogy te helyetted elégtételt adjon a m egsértett

50

isteni jogrendnek, irán tad való szeretetből elindult Jeruzsálem felé,
a passió felé, a kereszt felé. Az Ű r Jézus K risztus kísértést meg
győző erejének ez volt a m ásodik forrása: ez a halálos szeretet,
am elyet te irántad, bűnös em ber irá n t érez. Ö azt akarja, hogy a te
szívedben is a szeretet legyen a kísértést meggyőző erő; az a szere
tet, am it neked kell érezned az Isten báránya iránt. Ha jönnek azok
a Péterek, akik m ögött a te életedben bújik meg a Sátán, és el akar
nak téríten i az Isten törvényének útjáról, akkor buzogjon fel szíved
ben ez a halálos szeretet Jézus irán t és m ondd: Én úgy szeretem
az én U ram at, hogy az Ö követésének útjáról engem soha semmiféle
kísértés le nem téríth et. Így szeresd Öt, hogy te is győzelmet vehess
a kísértések felett.
Testvéreim , ma böjt első vasárnapja van. Az egyház azt hirdeti
ériről az időről, hogy ez a csendesség, a bűnbánat és a töredelem
ideje. De engedjétek meg, hogy böjt első vasárnapján mégis arra
hívjialak fel titek et: örvendezzetek! örvendezzetek azon, hogy az
Űr győzött! Győzött tiérettetek! Győzött azért, hogy tietek legyen
a bűnbocsánat, a bűnbocsánatban az élet és az örök életben az üd
vösség. Ámen.
(1949. m árcius 5.)

RÁDIÓS FÉLÓRA
— Mt 27, 15—31 —
Im ádkozzunk! Ű risten, mi m ennyei A tyánk, hálás szívvel magasz
talunk Téged e rán k v irra d t vasárnapért. Köszönjük, hogy e mai
napon pihenést adsz nekünk, fá rad t gyerm ekeidnek. S köszönjük,
hogy m egajándékozol szent igéddel, mely nemcsak tem plomokban,
hanem családi otthonokban, betegágyak m ellett is felhangzik most.
Igéd által kérünk, adj erőt az összetört telkeknek, vigasztalást a gyá
szolóknak, kegyelm et a bűn terh é t hordozóknak. Áldd meg Atyánk,
a Te szent igéd hirdetését és hallgatását. Ámen.
K eresztyén Testvéreim ! A mai vasárnap óegyházi neve: Laetare
vasárnap. Ez a latin szó azt jelenti: ö rü ljetek . Így kezdődik a 66.
Zsoltár: „örvendezz Istennek, oh te egész föld”, m ellyel ma szerte
a világon sok százezer keresztyén templomiban a papok az oltár elől
üdvözlik a gyülekezetét. Ézsaiás 66. rész 10. versében pedig ezt ol
vassuk: „ö rü lje te k Jeruzsálem m el és örvendjetek felette mind, akik
őt szeretitek; vigadjatok vele örvendezéssel m indnyájan, akik gyá
szoltatok m iatta.”
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Ez az úgynevezett antifona teh át örvendezésre hív, a felolvasott
ige pedig, a passiótörténetnek ez az ism ert szakasza, m egdöbbentően
és lehangolóan szomorú.
Nem elszomorító-e Pilátus viselkedése? Istentől hatalm at kapott
arra, hogy büntesse a gonoszokat és védelmezze az ártatlanokat, de
a saját hatalm ának m egtartása érdekében mégsem m erte megvé
delmezni azt a Jézust, A kinek sugárzóan tiszta ártatlansága nem
m arad h ato tt rá hatás nélkül. K ardot kapott Istentől azért, hogy az
igazság érdekében húzza ki hüvelyéből, de gyáva volt, s nem m ert
k a rd já ra ütni, pedig tudta, hogy Jézust irigységből adták kezébe.
Meg ak a rta m enteni az árta tla n t, de úgy, hogy ebből rá semmi fele
lősség ne háruljon, s m ikor ez nem sikerült, m osta a kezeit. Pilátus
neve éppen ezért az idők végéig az igazsággal nem törődő, felelőtlen
és m egalkuvó m ag atartást jelzi.
Ugyanilyen szomorú a jeruzsálem i tömeg viselkedése. Barabbás
nevétől zengett a palota környéke, Jézus felől pedig az volt a tömeg
ítélete, hogy feszíttessék meg. M iért döntöttek így? Miiért feledkez
tek meg Jézus irgalm ának és bölcsességének csodálatos tapasztala
tairól? M iért vették m agukra elszánt fanatizm ussal az ártatlanul ki
ontott vér átk át? Ki tudja! Talán népszerűbb volt köztük Barabbás,
a gyilkos és rabló, ennek a világnak az embere, az erőszak képvi
selője, az önzés példaképe, m int az a Jézus, aki m ennyei kincsekről,
türelm es szenvedésről s az ellenség szeretetéről beszélt. Talán szégyellték felfedni jobbik énjüket, leleplezve azt, hogy ism erik és sze
retik Jézust, a lelkek m ennyei országának K irályát. Talán féltek
a köztük levő s bujtogató vénektől, főpapoktól és farizeusoktól.
M indegy! Jeruzsálem népe döntött, s ennek eredm ényeképp felhang
zott a szomorú népítélet: Feszítsd meg!
Még jobban el lehet szom orodnunk Pilátus katonáinak viselkedé
sén. Parancsot k aptak arra, hogy az elítélt és megostorozott Jézust,
m int valam i császár ellen lázadó rabszolgát, a kereszthalál rettene
tes kínjával végezzék ki. De vajon kitől kaptak parancsot arra, hogy
a kiszolgáltatott, védtelen em bert kigúnyolják, bíborpalástot adja
nak rá, töviskoszorút tegyenek a fejére, arcát megköpdössék, s a
jogarnak csúfolt nádszálat a fejéhez verjék?! Kitől? A Sátántól.
S ők elfeledve azt, hogy em berek, a palota őrszobáját a sátáni in
dulatok szabad kiélésének helyévé aljasították. Az igaz, hogy azóta
az árta tla n szenvedést jelképező töviskoszorúnál dicsőségesebb ko
rona em beri hom lokot nem érinthet, de a tövisből koszorút készítő
katonák látványa egyike m arad a történelem legszomorúbb képei
nek.
És mégis, e sok szomorú látvány ellenére is joggal neveztetik a
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mai nap L aetare vasárnapnak. Rá tudunk m utatni két olyan em
berre, akiknek okuk van örvendezésre.
Az egyik Barabbás. Ő nem ártatlan u l került börtönbe, gyilkos volt
és rabló. K im ondták felette a halálos ítéletet, s tudta, hogy emberi
szám ítás szerint a börtönből m ár csak a vesztőhelyre mfehet. De az
em beri számítások és esem ények logikáját áttö rte az Isten kegyel
mes cselekvése. Nem P ilátus döntött s nem a töm eg: Isten döntött
úgy, hogy Jézus haljon meg! B arabbás előtt m egnyílt az ajtó az
életre és a szabadságra. M ikor kilépett az ajtón, felviharzott benne
a m egnyert élet öröm ének hallelujája. További sorsáról nem tudunk.
De nem lehet elképzelni, hogy valaha is elfelejtette volna azt a meg
cáfolhatatlan tényt, hogy ő azért él, m ert Jézus m eghalt helyette!
S a m ásik em ber, akinek van oka örvendezésre, te vagy, Testvé
rem ! Azt hitted eddig, hogy régi történelm i események értékelését
hallgatod. Nem! Az evangélium ot hallgattad: szabadulásodnak, éle
ted m egtartásának, örök életed m egnyerésének történetét. Azt az
öröm hírt hallottad, am it az anyaszentegyház köteles neked is h ir
detni: Jézus K risztus m eghalt helyetted! Kezeden ott van mások
vére és könnye, szívedre árnyékot vet a gonosz indulatok napon
ként elsuhanó sötét fellege, m érhetetlen távolságban élsz Istentől,
im ádságtalanul, hitetlenül és engedetlenül. De ne félj, K risztus m a
gára vállalta bűneidet és m eghalt helyetted, ö v é le tt a töviskoszo
rúnak és a keresztnek m inden fájdalm a, tiéd lett a bűntől való sza
badságnak és az örök életnek m inden öröme!
A spanyol inkvizíciónak egyik legborzalm asabb találm ánya az a
börtöncella volt, m elynek m ennyezete percről percre süllyedt, hogy
végül napok vagy hónapok m úlva összemorzsolja azt a szerencsét
lent, ak it ilyen halálra ítéltek.
Testvérem , m inden múló perccel közelebb jön hozzád a vég: a
halál és az ítélet. Csak egy ajta ja van a szabadulásnak: a hit abban
a Jézus K risztusban, aki m eghalt a bűn, halál és kárhozat foglyai,
az örök Barabbások helyett. Aki átlépte m ár ennek az ajtónak a kü
szöbét, az tudja, m iért hangzik m a feléje így a vasárnap antifónája:
Ö rüljetek! Ámen.
Im ádkozzunk! Ű r Jézus Krisztus, m egrendültén állunk meg a Te
nagy szenvedésed láttán. Szívünk tele van szomorúsággal, hogy így
kellett gyötrődnöd. Szívünk tele van b űntudattal, m ert tudjuk, m iat
tu n k kellett szenvedned. De tele van öröm m el is, m ert hisszük, hogy
mi a Te szenvedésed és halálod által bűnbocsánatot, életet és üd
vösséget nyertünk. Óh, add a Te Lelkedet, hogy ezt m inden nyomo
rúságunkban erősen higyjük, s hogy ez a h it legyen életünk örömé
nek és békességének fundam entum a. Óh, add a Te Lelkedet, hogy
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hálás tan ítv án y o kként kövessünk és szolgáljunk Téged, s hogy ez
a szolgálat legyen életünk tartalm a. M unkában és szenvedésben,
kísértésben s m ajd az utolsó órán légy velünk U runk, a Te szabadító
és üdvözítő kegyelmeddel. Ámen.
Istennek, ami A tyánknak szeretete, Jézus K risztusnak, am i U runk
nak kegyelme és a Szentiéleknek közössége legyen m indnyájunkkal.
Ámen.

A FELÁLDOZOTT ÉLET
— M árk 8, 35 —
A lbert Schweitzer, évszázadunknak e nagy és hívő orvosa, vallás
tö rtén eti m űveiben két csoportra osztja a vallásokat. Beszél élet
igenlő és élettagadó vallásokról. Az első csoport prototípusának a
görög vallást tartja. Ahogyan ism eri és jellemzi, ez a vallás telve
van erővel, vidám sággal, az igazság vágyával, a szépség igénylésé
vel. A hindu vallás viszont jellegzetesen élettagadó. A Nirvána,
a vágytalanság és m ozdulatlanság derm edt állapota, ahol még a
„Semmi sincs” szöges ellentéte a dionüszoszi életáradásnak, az erők
és vágyak bőségének. A hindu lélek a N irvánába vágyakozik, s na
ponkénti m isztikus halálvággyal öli meg vágyait, hogy mielőbb oda
kerülhessen, m ert — am int vallja — „legjobb meg nem születni, de
ha m ár a Lét óceánján felfodrozódott egyéni életünk, a másik leg
jobb dolog mielőbb belesim ulni a m ozdulatlanságba, a Nirvánába,
az abszolút negatívum ba”.
Ámde milyen vallás a keresztyénség ezeknek a gondolatoknak a
fényében ?
Van benne életígenlés. Azok, akikre holnap még új öröm vár,
akik úgy érzik, van m ég feladat, m elyet csak ők végezhetnek el, s
akiket szeretet vesz körül, a B ibliának azt az üzenetét ragadhatják
meg, mely szerint a halál a mi ellenségünk s nekünk az ész és szív
m inden erejét ennek az utolsó ellenségnek a legyőzésére kell for
dítanunk.
Viszont van a keresztyénségben olyan m agatartás is, m elyet élet
tagadásnak lehet nevezni. A kikre holnap m ár nem vár új öröm,
akik úgy érzik, az ő m u n k áju k ra m ár nincs szükség, s akik szomo
rú an látják, hogy elszakadt az em berekhez fűző szeretet utolsó szála
is, azok ezt az igét ism ételgetik m agukban: boldogok a halottak,
m ert m egnyugosznak m inden fáradságuktól.
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Ez a két típus — felekezeti hajtáraktól függetlenül — megvolt a
m últban, s m egvan m a is. Van aktív, cselekvő, optim ista keresztyénség, s van „égre néző”, a m ennyet váró, passzív és szomorú keresztyénség.
*

*

*

Nagyon term észetes, hogy a Biblia s a keresztyén tanítás m aga
sabb szintéin, m ondjuk így: transzcendens szinten is foglalkozik a ha
lállal, s nem csupán az egyéni élettel való összefüggésében, hanem
az örök élettel való viszonylatában is foglalkozik vele. Ebben a re
lációban a halál nem ellenség s nem kívánatos nyugalom, hanem
átm enet, állapotváltozás.
Az Ű jtestam entum egyik nagy fejezetében, lK o r 15-ben Pál
apostol a h alottak feltám adásáról beszél. Az Apostoli Hitvallásban a
„test” feltám adásáról van szó, vannak azonban ennek a hitvallás
n ak olyan szövegváltozatai, ahol test helyett halottakról van szó, sőt
van olyan, m elyben a test (sarx) szó helyett a „szórna” kifejezés áll,
s ez nem az anyagi testet jelenti, hanem az em beri személyiségnek
azt az egyéni szerkezetét, m elynél fogva az egyik em ber m egkülön
böztethető a m ásiktól. Pál apostolnál az em lített fejezetben a
„szórna” kifejezés szerepel, hite és bizonyságtétele teh át az, hogy
a halál u tán az em beri személyiség új állapotban folytatja egyéni
létét. A m int m ondja: elvettetik érzéki test, feltám ad lelki test, de
ezekkel a jelzőkkel s általában a fejezet m inden hasonlatával csak
azt ak arja kifejezni, hogy a halál nem az em beri személyiség meg
sem m isülését jelenti, hanem valam i új, kifejezhetetlen állapotba való
átm eneteiét.
P róbáljuk ezt m egérteni a következő egyszerű példa segítségével.
K önnyen m egtehetjük, hogy a film vetítő gépet 90 vagy 180 fokkal
elforgatjuk, s azután ugyanazt a film et, ugyanazzal a géppel, ugyan
azzal a fénnyel valam i m ás vászonra vetítjük, ez lehet más alakú,
más felületű, lehet ak ár göm bfelület is, lehet felhő is, lehet bármi,
a film ugyanaz, csak a vetület változott. Valami ilyen történik a
halálban: ugyanannak az em beri személyiségnek az élete más síkra
vetítődik, más vetületben folytatódik.
Ne higyjük azt, hogy ez valam i m isztikus és mitologikus elkép
zelés, m elynek semmi köze sincs a valósághoz, s a valóság értelm e
zéséhez, a tudom ányhoz. A biológusok is elindultak valam i olyan
látás felé, hogy a halál csak állapotváltozás. De Vries-nek a m utá
ciókról szóló tanában, Schrődinger Ervin „Mi az élet?” című híres
vitaindító iratában, vagy W eizsáckem ek „Az em beri szerkezet kü-
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lönféle körei” cím ű könyvében — összefoglalva — a következő gon
dolatm enet található:
A halál nem valam i negatívum , mely az élet fogyásával arányo
san növekednék az em berben, hanem olyan pozitívum, mely az élet
tel együtt jelen van, m ert elválaszthatatlanul hozzá tartozik. Ámde
nem ellentétesen. Nem úgy van, hogy az élet ellenpólusa a halál.
Az életnek nincs ellenpólusa, az élet oszthatatlan és m úlhatatlan.
A halál nem az életnek, hanem a születésnek az ellenpólusa. Az élet
hez, m int egy érm éhez a két oldala hozzátartozik a születés és a
m eghalás. A halállal azonban nem vész el az élet csak új alakot ölt.
Az term észetesen túlzás lenne, ha azt m ondanánk, hogy íme, a tu 
dom ány igazolja a bibliai bizonyságtételt az örök élet hitéről, de
szerényen annyit mégis m ondhatunk, hogy a tudósok gondolatai és
az apostoli látás között nincs ellentét, legalábbis a látás irányában.
Igen, h ih etjük és vallhatjuk: a halál átm enet egyik állapotból a má
sikba.
*

*

*

Most azután elérkeztünk oda, hogy m egkérdezhetjük: m it tanít
Jézus? Hiszen szám unkra m indig és m indenben ez a döntő. Mivel
Jézus az em bert nem a halállal, hanem az Istennel és em bertársai
val való viszonylatában látja, ezért nem beszél arról, hogy a halál
ellenségünk vagy barátu n k lenne. Mivel Jézus az em bert szabad és
személyes lénynek tekinti, akinek joga és feladata az egzisztenciális
döntés, azért nem beszél arról, hogy az életet hordozó passzív lény
lenne, aki egyszerűen csak átvitetik a halál kapuján. Jézus azt
m ondja tanítványainak, hogy nekik a halált szabadon és önként úgy
kell vállalniuk, m int áldozatot. Jézus tanítványainak életében tehát
a halál erkölcsi feladat.
Ez az áldozati halál lehet tragikus hirtelenséggel bekövetkező
m ártírom ság. Lehet olyan helyzet, am ikor a tanítványnak szeretetből, Isten vagy em berek irán ti szeretetből, ezt is vállalnia kell. Aki
ket m ártíro k n ak nevezünk a szó tiszta értelm ében, azok az em beri
ségnek és a keresztyénségnek a legjobbjai.
Ámde Jézus elsősorban nem ezekről a kivételekről beszél. Minden
tan ítv án y án ak ezt m o n d ja: vesztegesd el, áldozd fel az életedet. Vál
lald a halál folyam atos növekedését naponként értem és az én ügye
m ért.
A továbbiakban azt kell m egértenünk, hogy m it jelent ez a jézusi
szó a mi szám unkra.
a)
Először is azt kell m egtanulnunk, hogy ez nem valam i kivételes,
különleges, egyszer m ondott jézusi szó. Az áldozatvállalás a tanítvá-
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nyok etik áján ak alapszerkezetéhez tartozik. Íme, néhány variáció.
Légy só, m ondja Jézus, oldódj fel teljesen abból a célból, hogy m á
sok élete ízesebb legyen s a rom lástól m egőriztessék. Légy gyertya,
m ondja Jézus, szolgálat közben égj el, hogy mások világosságban
járhassanak. Légy kovász, m ondja Jézus, hogy életed ereje á tjá r
hassa az élet és világ tésztáját s abból kenyér lehessen. Légy gond
viselője em bertársaidnak, m ondja Jézus, olyan gondviselő, aki a
m aga idejében kenyeret, segítséget, jó szót, vigasztalást ad nekik.
Légy irgalm as szam aritánus, ez Jézus legszebb szava, Olyan ember,
aki m indenét kockáztatni tu d ja az elesettért, a m egsebzettért, még
akkor is, ha az ellensége néki. Szám talan form ában ugyanaz a meg
bízatás: vesztegesd el az életedet szeretetben és szolgálatban.
b) Azt is tu d n u n k kell, hogy am ikor Jézus így szól: értem cselekedd ezt s az evangélium ért, akkor ez a kifejezés nem szorítható be
szűk vallási határo k közé. „Értem ” — ez azt jelenti: az én ügye
m ért. S micsoda Jézus ügye? A gyülekezet a m últ vasárnap hallott
egy kitűnő előadást a jézusi szolgálat nagy szociális apostoláról,
Leonhard Ragazról. Ennek a nagy svájci keresztyénnek van egy
könyve, a címe: Jézus ügyének története. S ez nem egyháztörténet,
hanem a gyógyítás ügyének, a szociális igazság és szabadság ügyé
nek, a m űvelődés ügyének, a béke ügyének a története. M ert ezek
az ügyek m ind Jézus ügyei. Jézus ugyanis azért jött, hogy az embe
reknek életük legyen és bővölködjenek, igen, kenyérben, egészség
ben, szabadságban, szépségben, tudásban, öröm ben is bővölködje
nek. A tan ítv án y n ak teh át tudnia kell, hogy nem csak akkor él és hoz
áldozatot Jézusért és az evangélium ért, am ikor az egyházban, a gyü
lekezetben, a m isszióban szolgál, hanem ákkor is, am ikor a maga
m unkahelyén, a m aga hivatásának körében vesztegeti él idejét és
erejét jézusi szeretettel.
c) Azt sem szabad figyelm en kívül hagynunk, hogy am ikor Jézus
az élet feláldozásáról beszél, akkor nem kiválasztott nagyokra gon
dol. A m egbízatás nem csak az öttalentum osokra vonatkozik, hanem
reán k is, egytalentum osokra. A rra nincs erőm, képességem és lehe
tőségem, hogy m ocsarakat szárítsak ki s tegyek term őföldekké, de
azt meg tudom tenni, hogy felszárítsam egyikét szomorú em ber
könnyeit. Nem lehetek sziklaszirtre épített világítótorony, hogy ha
jók ezreinek m utassam a révbe vezető biztos utat, de mécses lehe
tek egy betegszobában, hogy legalább onnan űzzem el a fájdalom
s a félelem éjszakai rém eit. Nem festhetem meg Mona Lisa halha
tatlan m osolyát milliók szépségigényének kielégítésére, de talán
egyetlen élő m osolyt egyetlen élő arcra oda tudok varázsolni, s eb
ben a tűnő m osolyban is benne van a halhatatlan szépség. Nem tu-
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dók karcsú acélhidat tervezni a folyó két p a rtja közé, hogy egy
milliós város vérkeringését tegyem egészségesebbé, de arra talán
van módom, hogy két haragvó em ber között építsem fel a megbé
kélés hídját.
Csak egy fa la t kenyér kell, egy pohár víz, egy látogatás, egyetlen
vigasztaló szó, s akkor m ár Jézus szól: Jöjj, én A tyám nak áldottja,
örököld az országot.
Testvéreim , bízzunk Jézus ígéretében. Aki így vesztegeti el az éle
tét, az m egtalálja, m egtartja azt!
Áki vállalja Jézus ügyéért a naponkénti halál áldozatát, az meg
nyeri az örök életet!
Testvéreim , akik a halál ú tján jártok, akiknek a szívében félelem
és szorongás van, akik koporsók m ellett összetörve sírtok, bízzatok
Jézus szavában. Aki az ő szeretetében él és az ő szeretetévél szolgál,
annak örök élete van, m ert m egm arad Isten tiszta, boldog, örök sze
retetében. Ámen.
(1963. m árcius 17.)

A REHABILITÁLT BÖJT
— Ja k 1, 12—15 —
K eresztyén Gyülekezet, szeretett Testvéreim ! Nagyon jól tudom
azt, hogy ez a szó: böjt, kellem etlenül és kényelm etlenül hangzik a
m ai em ber füle szám ára, és azt is nagyon jól tudom , hogy nemcsak
az úgynevezett világnak vagy társadalom nak az életében, hanem az
egyháznak, a gyülekezetnek az életében is hagyom ányosan tarta lm át
elveszítette ez a kifejezés, m ondhatjuk, m egüresedett. És mégis, en
nek ellenére az a meggyőződésem, hogy nekünk ezt a hagyományos
fogalm at és ezt a hagyom ányos böjti időszakot rehabilitálnunk kel
lene, s meg kellene töltenünk újból valam i nagyon szükséges és
nagyon komoly tartalom m al.
M ire gondolok? A rra gondolok most, Testvéreim , hogy ennek a
kifejezésnek van nagyon m ateriális, anyagi és biológiai tartalm a is.
És hogyha az em ber tudatában van annak, hogy mi túlságosan sok
étéit és italt fogyasztunk, és ennek súlyos egészségügyi következ
m ényei is lehetnek, ha az em ber tudatában van annak, hogy még
itt, a mi gyülekezetünkben is vannak Olyan magas életszínvonalon
élő gyerm ekek, akik nem törődnek azzal, hogy öreg szüleik hideg
szobában kénytelenek végigszenvedni az egész telet, és hogyha az
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em ber azt sem felejti el, hogy míg ránk, m indannyiunkra vár a
m eg terített vasárnapi asztal, addig em bertársaink közül sok száz
millió, lehet, hogy kétezerm illió em ber alultáplált ember, és hogyha
az em ber ezeket a tényeket nem felejti el, akkor rájön arra, hogy
jó lenne rehabilitálni a böjtöt ilyen vonatkozásban, s jó lenne aszkézist gyakorolni életm ódunkban is, és jó lenne lem ondani sok m in
denről, am i luxusnak tűnik és feleslegesnek látszik, azért, hogy több
jusson a pénzből és több jusson a kenyérből azoknak, akíik szűköl
ködnek.
De jó lenne a böjtöt lelki, pszichikai értelem ben is rehabilitálni.
S tatisztik ák ra gondolok most. Vajon mi akadályozza a mi társadal
m unk boldog életét? Nyilvánvalóan sok m inden egyéb m ellett az
a tülekedés, az a lárm a, az a zaj is, am ely tépi az idegeket, amely
tönkreteszi a belső lelki egyensúlyt, am ely lehetetlenné teszi az em
ber szám ára azt, hogy m egálljon, hogy m agára és m agába nézzen
és m eghallja azt a belső, csöndes szót, am it úgy is szoktunk ne
vezni, hogy a lelki ism eretnek a szava. Nem lenne jó, Testvéreim,
reh abilitálni a böjtöt ebben a m ásik vonatkozásban is, hogy legyen
ism ét azzá, ami volt?
A keresztyénség évszázadain keresztül a csendes önvizsgálatnak,
a m agunkba m élyedésnek az ideje. Nem lenne jó, legalább kísérlet
képpen 40 napig, a böjt ideje alatt valam ilyen nagyobb külső csen
det terem teni m agunk körül m indannyiunknak az összefogásával, s
nem lenne jó, legalább ez alatt a 40 nap alatt ebben a csendben
néha-néha alkalm at szakítani arra, hogy m agunkba nézzünk és meg
halljuk azt a belső, csendes szót? Lehet, hogy panaszkodó és síró
szót, annak a szavát, akit vagy am it mi lelkiism eretnek szoktunk
nevezni.
De én m ost ezen a m ai vasárnapon egy harm adik vonatkozásban
szeretném Testvéreim szám ára is és a .magam szám ára is rehabi
litálni a böjtöt. Nem m ateriális értelem ben csupán, nem is lelki vagy
lélektani értelem ben, hanem inkább m orális értelem ben.
S tatisztikákra gondolok most. Mi akadályozza társadalm unk nyu
godt, békés életét és fejlődését? A zután m agunkra gondolok most,
vajon mi az oka annak, hogy olyan sok nappalunk nyugtalan és
olyan sok éjszakánk álm atlan? N yilvánvalóan: a bűn. Az, hogy ma
nincsen hitele ennek a szónak: becsület és hűség. Hogy egyre több
és több em bertestvérünk dobja el a kezéből a becsületnek a fegy
verét és úgy küzd a m aga érvényesüléséért, hogy lemond a tisztes
ségről, s néha még a tisztességnek a látszatáról is. Nagyon sok em
bertestvérünk m egfeledkezett arról a köteles hűségről, am ellyel ta r
tozik a hivatásának, a népének, egyházának, tartozik Istenének. És
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a mi álm atlan éjszakáink mögött vajon nem az a tu d a t van-e, hogy
nagyon sok kísértésben mi sem tud tu n k m egállni? Nagyon sokszor
mi sem harcoltunk az életharcban a tisztességnek és a becsületnek
a fegyvereivel, hogy nagyon sokszor mi is m egfeledkeztünk arról a
hűségről, am ellyel tartozunk családunknak, egyházunknak, népünk
nek vagy Istenünknek, és ezért van bennünk annyi nyugtalanság
nappal és éjszaka. Ezért kellene, ezért lenne jó ebben a morális ér
telem ben is rehabilitálni a böjtöt, hadd legyen böjt legalább az a
40 nap, am ely évszázadokon keresztül volt a keresztyén em bernek
és a keresztyén gyülekezetnek az életében, hadd legyen a bűn ellen
való küzdelem nek, igen, a kísértő bűn ellen való harcnak a nagyon
kom olyan vett időszaka.
Küzdelem a kísértő bűn ellen. Én most, Testvéreim , szeretnék
a prédikáció további folyam án talán nem is prédikátor, hanem in
kább rip o rter lenni. Szeretném most Testvéreim elé a böjt rehabi
litációjára kom olyan gondoló gyülekezeti tagok elé idézni négy olyan
em bertestvérünket, akik ezt a kérdést — a böjtöt — m ind a bűn
ellen való harcnak a kérdését, m ind a kísértésben való megállásnak
a kérdését sokkal kom olyabban és sokkal m élyebben tu d ták végig
gondolni, m int ahogyan ezt én végig tudom gondolni.
Elsőnek hadd idézzek a gyülekezet elé egy írót, egy ism ert írót,
az elég fiatalon elhunyt francia Qamus-t. És Cam us-nek is egy olyan
regényét, am ely olvasható m agyar nyelven is, de am elyet mégis
nem sokan ism ernek és még kevesebben emlegetnek. Ennek a re
génynek a címe: Bukás. Igen, elbukás a kísértésnek, a próbatételnek
az órájában, elbukás a bűnnel vívott harcban. Ennek a regénynek
a hőse egy Clamans nevű ügyvéd. Ism étlem , elbukott a kísértés órá
ján , s azután a bukás u tán vajon m it cselekszik? Semmi m ást, csak
azt, hogy m inden lelki szem érm et nélkülöző módon, idegen szóval
kifejezve: önfeltárulkozó, exhibicionizm ussal, m indenkinek, akivel
csak összeakad, de főképpen a kocsm aasztal m ellett, italozás közben
elm ondja, szinte kéjesen m ondja el a m aga bukásának a történetét,
szinte azzal a céllal, hogy azt a m ásikat is rávegye az elbukásra. Azt
a m ásikat is rábeszélje arra, hogy ebben a harcban dobja el kezéből
a fegyvert, és adja meg m agát a kísértő bűnnek és a sátánnak. Va
jon m it ak a rt m ondani ezzel a regénnyel ez a híres egzisztencialista
író? Egy m agyar kritikusnak az elemzéséből hadd idézzek és hadd
adjak választ erre a kérdésre. Camus szerint s általában az egzisz
tencializm us szerint ez a lét, ez a mi em beri létünk abszurditás, eg
zisztenciális módon azért, m ert beledobattunk az életbe, de ki va
gyunk szolgáltatva a halálnak. Micsoda abszurd dolog az, micsoda
lehetetlen dolog az, valakit életre ítélni úgy, hogy am ikor életre
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ítélem , ugyanakkor halálra is ítélem. De nemcsak ebben a vonat
kozásban abszurd és lehetetlen a mi életünk, hanem erkölcsi vo
natkozásban is. M ert micsoda abszurd dolog az, beledobni egy
gyenge em bert, egy tehetetlen, fegyvertelen em bert az em beri létbe
olyan módon, hogy el van ítélve a nagy bukásra, m inden bűnnel
szemben vívott harcában él van ítélve eleve a kudarcra? Nos, ebben
az abszurd egzisztenciális létben vagy ebben a m orális értelem ben
is abszurd létben az em ber m it teh et? K énytelen beletörődni abba,
hogy ő gyenge, bűnös, bukásra ítélt lény. Meg kell hogy adja m agát
a bűnnek, s a legtöbb, am it még ebben a vonatkozásban tehet, hogy
éppen olyan irtó zat nélkül hordozza a m aga bűnének iszonyatát,
m int ahogy egy sakál vagy egy pók hordozza a m aga testi lényének
s m aga életm ódjának a mi szem ünkben m inden irtózatát és iszo
nyatát. Igen, bele kell törődnünk abba, és az első válasz a bűn ellen
küzdő em bereknek a szám ára, hogy negatív és elszomorító válasz
a bűn ellen való küzdelem ben, szokjatok hozzá, hogy nincs szá
m unkra más, csak a kudarc, az elbukás. S próbáljatok együtt élni
bűneiteknek a terhével és bűneiteknek a szennyével m indaddig,
amíg a halál meg nem szabadít ettől a szennytől és ettől a tehertől
a m aga m inden, m inden jót is és rosszat is megsemmisítő hatalm á
val. Am ikor ezt a könyvet olvastam , am ikor m egnézegettem m ost is,
erre a prédikációra készülve, felsikoltott bennem ném án is az a vers
sor, ami A dyban is: Istenem , segíts rajtam , fehér galambon, m ert
en nem akarok sorsot vállalni ezzel a csúf, fekete árnnyal! Nos,
akikben m egvan ez a sikoltás, akikben m egvan ez az irtózat, akik
nem tudnak beletörődni abba, hogy nekünk m indig szennyesen kell
élnünk, hogy nekünk m indig a bűnnek a terh é t kell hordoznunk,
akik nem tu d n ak belenyugodni abba, hogy a mi em beri létünk
ilyen m orális értelem ben abszurd és értelm etlen lét, azok elé most
hadd idézzek egy nagyon bölcs tudóst, a pszichológiának a tudósát
és nagyon bölcs és nagyon emberséges em bert. A m ostani egyik
bécsi pszichológiai iskolának az alapítója és professzora: Victor
Franki. Nem lényeges a neve, az a lényeges, hogy most olvastam
egy cikkét és ebben a cikkben valam it, Testvéreim , ami m utatja az
ő em berségét. Azt az em berséget, am elyen keresztül talán nagyon
sok em bernek segíteni tud. Egyszer m eghívták őt előadásra egy
am erikai börtönbe, hogy beszéljen valahogy m egnyugtató módon,
békességet adó módon azokkal a szerencsétlen bűnösökkel, akik
hosszú időre kiszabott büntetésüket töltik abban a fegyintézetben.
Ő előadást ta rto tt nekik és beszélgetett velük. A végén m egkérték
őt a rabok, m enjen el a siralom házba is. Abba a cellába, ahol egy
rab társu k kínlódik, m ert m ásnap reggel kivégzik, s próbáljon vele
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is beszélni, őt is m egnyugtatni. A pszichológus vállalkozott erre a
rendkívül nehéz — tudom , tapasztalatból — feladatra, és bem ent
ennek az elbukott, jövőtlen és rem énytelen em bernek a cellájába,
hogy beszélgessen vele. S m it tu d o tt neki m ondani? És itt emelkedik
Testvéreim , ez az egész cikk a legm agasabb és a legtisztább hum a
nizmus em berségének a régiójába, m ert a professzor reálisan azt
m ondta, hogy jövőd m ár nincs, Testvérem , én nem tudok neked a
holnap felől semmi rem ényt adni, de egyet mégis m egpróbálok. Meg
próbálom azt, hogy a te villamosszékiben végződő életednek megke
ressem azt az értelm ét, am it te is el tudsz fogadni életed értelm e
képpen, hogy azután mégis abban a tudatban halhass meg, hogy a te
nyom orult, bűnös, elbukott életed nem volt értelm etlen élet. Mondd
el az életedet, különösképpen m ondd el azt, van-e olyan fénylő pont
az életedben, am ikor valakinek valam i jó t m ondtál, am ikor valaki
vel jót tu d tál tenni? Hia van, akkor most m ár ne nézz semmi másra,
csak erre a m últadban fénylő pontra, és hidd el nekem, m ár nem
volt hiábavaló az életed, akkor m ár ebben az életben benne van az
értelem és úgy halhatsz meg, hogy végső soron volt valam i értelm e
életednek.
Én most nagyon szeretném Testvéreim közül azoknak az idős, ma
gányos és beteg em bereknek elm ondani ennek a cikknek, ennek a
börtönben fo ly tato tt beszélgetésnek a ránk is vonatkozó, ránk is ta r
tozó és m inket is m egnyugtató értelm ét. Tudom, vannak itt olyan
öreg testvéreim , itt vagy otthon, akik m ár nem tudnák eljönni, ott
honukban kínlódnak és úgy látják, semmi értelm e nincsen m ár az ő
életüknek, és nem csak hogy várják a halált, hanem néha arra is
gondolnak, hogy siettetni kellene. Nekik mondom, emlékezzenek,
tekintsenek vissza, ne törődjenek m ár a jövővel, m ert lehet, hogy
semmi nincsen a földi jövőben az ő szám ukra, de biztosan van az
életükben ilyen felragyogó pillanat vagy hosszabb időszak, amikor
tu d tak valakinek használni, am ikor érezték valakinek a szeretetét,
am ikor tu d tak valakinek jót m ondani vagy valakivel jó t tenni, ami
kor átélték a közösségnek, a valakivel való közösségnek — hitves
sel, szülővel, gyerm ekkel, testvérrel vagy b aráttal való közösség
nek — a lelket és az életet megtelítő, boldog óráját. Erre a fénylő
pontra gondoljanak és gondoljanak arra, hogy nem éltem én hiába.
Kicsi em ber voltam mindig, jelentéktelen volt az én életutam , senki
föl nem figyelt énreám , sehol meg nem örökítenek m ajd engem, s az
én életem m ajd elvész nyom talanul a társadalom nak az életéből s
az em beriségnek a történetéből. És mégis volt értelm e az én éle
tem nek. Nem bukott élet, nem kudarcos élet, nem értelm etlen élet
ez, van értelem az én kicsi életem ben is.
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De m ost harm adszor hadd idézzek Testvéreim elé egy apostolt,
éspedig azt az apostolt, akinek a leveléből egypár verset felolvas
tam . Azt az apostolt, akire nekünk lehet egész különös szeretettel is
gondolnunk, hiszen a mi U runk Jézusunknak a testvéréről van szó,
Jakabról, és akinek a szavát el lehet fogadnunk, m ert ő m inden
szavát, m inden apostoli tanácsát m egpecsételte m ártírhalálával, en
nék az életnek a hitelesítő pecsétjével. Igen, Jakabn ak a hitéért ki
öntött vére az apostoli szolgálatban elveszített élete, őt idézem most
Testvéreim elé. ő ezt m ondja: Nem elég a m últba nézni és m egke
resni valam ilyen értelm et adó szép em léket, szabad nekünk, akár
m ilyen rövid is legyen az előttünk való életút, akár néhány nap
vagy néhány óra, akkor is szabad n ekünk reménységgel előre tekin
tenünk ebben a nagyon nehéz m egpróbáltatásokkal, kísértésekkel teli
életúton és életharcban. Szabad rem énységgel előre tekinteni, és ép
pen ezért fel kell vennünk a küzdelm et a holnapért, fel kell ven
nü n k a harcot a győzelemért. K ét jó fegyvert ajánl nekünk Jakab
apostol, hogy küzdj ünk a m egpróbáltatás idején a kísértő bűn ellen.
Az egyik a bölcsességnék a fegyvere. Igaz, éppen a felolvasott né
hány versben ez a szó, hogy bölcsesség, nem fordul elő, pedig Jakab
apostol levelében ez a szó nagyon sokszor olvasható, de mégis, e ki
fejezés nélkül is, benne van az a tény, hogy Jak ab apostol nekünk
a bűn elleni küzdelem ben bölcsességet ajánl. Azt nem tudom, hogy
vajon ism erte-e az ő korában általában ism eretes latin közmondás
nak ezt a két szavát: respice finem , vagyis tekintsd a véget is, a célt
is, a teljességet is. M indig úgy szólni és úgy cselekedni, hogy az
em ber lássa a következm ényeket és lássa a teljességet, a véget is.
Engedelm eskedni a gonosz kívánságnak? Azit jelenti, a következő
lépés m ár m egcselekedni a bűnt, és a vég, a finis ezen az életúton
nem más, m int az örök halál.
Ellenállni a gonosz kívánságnak? Felvenni a küzdelm et a bűnnel
szemben. M egállni a próbák között, ennek a következm énye, a végső
következm ény — m ondja Jak ab apostol — nem más, m int az örök
élet. Ebben az életharcban tekints előre keresztyén bölcsességgel, és
nézd a következm ényt és a véget. M ielőtt kim ondanál egy szót, gon
dolj arra, hogy ez a szó m ost mihez v itt közelebb: az örök halálhoz
vagy az örök élethez? M ielőtt megcselekednél valam ilyen cselekede
tet, kicsit vagy nagyot, egy em ber életére nézve döntőt, vagy egy
közösség életére nézve döntőt, m indig gondolj arra, most ez a szó
téged és akikkel cselekszel, hova visz közelebb. Az örök halálhoz,
az értelm etlen léthez, az elbukáshoz, a pusztuláshoz, a kárhozathoz?
Vagy a beteljesült léthez, az örök élethez, az Istenhez? Testvéreim,
ha belegondolunk és ezt a jakabi tanácsot az életünkre alkalmaz-
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zuk, el kell ism ernünk, nagyon jó fegyver ez a keresztyén bölcses
ség a bűn elleni küzdelem ben.
A m ásik fegyver — am it Jak a b ajánl nekünk — az im ádságnak
a fegyvere. Ö itt azt m ondja: az Isten senkit nem kísért bűnnel és
gonoszsággal, ezért lehet bízni az Isten erejében, ezért lehat a kísér
tés idején erőt és segítséget kérni Istentől az im ádságban. A mi halk
szavú, nagyon m egpróbált és önm agát nagyon gyengének ítélő evan
gélikus költőnk — Rem ényik Sándor — egyik szép versét így kezdte
el: Engem ne próbálj Istenem, tartsd távol tőlem a kísértést. És mi
is, a m indennapi im ádságban így szoktunk im ádkozni: Istenem, én
Atyám , mi A tyánk, ne vígy engem, ne vígy m inket a kísértésbe,
írásm agyarázók szerint szabad azonban ezt a kifejezést így is ér
telm ezni, m ert a görög „erszejhom aj” szónak nyilvánvalóan meg
van ez az értelm e is: Istenem , ne rendelj alá bennünket a kísértés
nek. Istenünk, ne engedd azt, hogy a próba és a kísértés idején a
bűn győzzön felettünk és mi a hatalm ába kerüljünk. Ezért is foly
ta tju k így ezt az im ádságot, ha a kísértő mégis erősebb lesz, m int
mi, akkor a Te bűnbocsátó szereteteddel Istenem, szabadíts meg
m inket a gonosztól. Igen, Testvéreim , ez a másik fegyver — az
im ádság — m inden m egpróbált, m inden m egkísértett em bernek ad
erőt, szabadulást és új kezdést.
Ettől a harm adik m egidézett em bertestvérünktől, az Ür testvérétől,
Jak ab tó l fogadjuk el a mi életharcunkban is legalább böjt idejére
ezt a két fegyvert: a bölcsességet és az imádságot.
Végül hadd idézzem Testvéreim elé a negyedik em bertestvért, Jé
zust. Öt talán nem is kell megidézni, hiszen ígérete szerint, ha az
Ö nevében vagyunk együtt, Ö m indig jelen van leikével. A lélek
által közöttünk jelenlevő Jézusra nézzünk most. Gondoljunk arra,
hogy nem 40 napi böjt után, egy bizonyos puszta helyen történt
meg az Ö nagy m egkísérttetése, bűnnel, gonosszal szemben vívott
harca, hanem egész élete ilyen küzdélem volt a bűn ellen. Nagyon
nehéz volt szám ára ez a küzdelem. Küzdeni azokért az em berekért,
akik nem fogadták be, akik kiközösítették és akik a böjti u tat készí
tették számára. Nagyon nehéz volt ezekért az em berekért küzdeni.
K üzdeni Isten országáért, Isten országának teljességéért és dicsősé
géért. A nnak az Istennek az országáért. Aki — hiszen ism erjük az
O lajfák hegyén m ondott im ádságát a G etsem áné-kertben, aki a maga
ak aratáv al rákiildte a legnehezebb szenvedést. Hiszen ism erjük a ke
resztfán elm ondott im ádságát is. Küzdeni annak az Istennek dicső
ségéért és országáért, Aki ott a keresztfán m aga is elfordította arcát
a szenvedőtől és elhagyta ezt a küzdő, szenvedő, szerencsétlen ha
lálraítéltet. Ezért az em berért és ezért az Istenért küzdeni. Testvé-
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reim , nem tu d ju k mi m agunkat beleképzelni az Ű r Jézus Krisztus
n ak a helyzetébe, de azt talán mégis át tu d ju k érezni, hogy ilyen
helyzetben, kiközösítve és elhagyatva küzdeni azokért, azoknak az
üdvösségéért, azoknak a boldogságáért és annak a dicsőségéért, akik,
illetve aki elhagyta Őt. Nehéz volt ez a kísértés. Hogy tu d o tt győzni
az Ű r Jézus egész életében s a golgotái keresztfán, hogy tudott
győzni a mi testvérünk, Jézus K risztusunk? Ügy, hogy m egm aradt
benne töretlen ü l és teljesen a szeretet. Ügy, hogy m egm aradt benne
töretlenül és teljesen a szeretet. Ügy, hogy ez a fegyver az ő kezé
ben, a szeretetnek a fegyvere m indig tisztán ragyogott. Ez a fegy
ver, am ely m inden b űn elleni harcban legyőzhetetlen fegyver. Ez
a fegyver, am ely békességet és boldogságot terem thet a társadalm i
életben, em berek közösségében. Fegyver, am ely békességet és bol
dogságot terem th et az én életem ben is. Ez a fegyver, amely nem
csak a b ű n t tu d ja kiűzni, ez a fegyver, am ely előtt az utolsó nagy
ellenség, a halál is kénytelen m eghajolni. Ez a fegyver volt Jézus
kezében. És n ekünk m ost a bűn elleni harcban, a boldogságért vívott
harcban, a tisztességért vívott harcban, az örök életért vívott harc
ban ezt a fegyvert ajánlja. N yújtsuk ki feléje jelképesen a kezünket
és most, böjt küszöbén fogadjuk el Tőle ezt a fegyvert. Testvéreim,
így in duljunk el a küzdelem re, a szeretet győzhetetlen fegyverével,
Jézu sra nézve, az örök élet jó rem énységével. Ámen.

iA/aqypéntek
EMBEREK A KERESZT KÖRÜL
— Lk 23, 33—43 —
Ünneplő gyülekezet, testvéreim a Jézus Krisztusban! Az oltári ige
Isten bárányának golgotái szent áldozatát ism ertette meg velünk,
ez a szószéki evangélium pedig azokat az em bereket és embercso
p o rto k at állítja elénk, akik ennek a golgotái áldozatnak szem- és
fü ítan ú i voltak. Em berek a kereszt körül.
O tt látju k ezek között az em berek között azokat, akik az Űr Jé
zus K risztust keresztre feszítették: a végrehajtó közegeket. Azt
m ondhatják, nem felelősek sem m iért, hiszen a kim ondott ítéletet
h ajto ttá k végre, engedelm eskedtek a hatalom nak. Ez azonban nem
m enti őket. Nem m enti őket annak a ténynek a súlyos felelőssége
alól, hogy a kezükbe vették a szöget és a kalapácsot, azután rá
feszítették az U rat a keresztfára, és am ikor m egtörtént ez a szörnyű
cselekedet, akkor felállították a keresztet. Lelkiism eretűk bizonyo
san m egm ondta nekik, hogy itt tulajdonképpen m iről van szó. Nekik
el kellett volna dobniuk a szöget, a kalapácsot, az ásót, és oda kel
lett volna állniuk e mellé az ártatlan u l elítélt, m eggyötört és meg
kínzott em ber mellé. De ezt nem m erték m egtenni, m ert féltek a
m ögöttük levő hatalom tól, ö , nem Kajlafástól, az álnok főpaptól,
nem is Heródestől, a könnyelm ű királytól, nem is Pilátustól, a gyáva
helytartótól, hanem a sátántól, akinek a kezéből, a hatalm ából, az
igézetéből egyetlen em ber sem tu d m egszabadulni a saját erejéből.
Azóta m ár régen eltűnt K ajafás, Heródes, Pilátus, de megvan a sá
tán, m int e világ fejedelm e, és m a is ott serénykednek a kereszt
körül a végrehajtó közegek, a sátán szolgái, hogy az Űr Jézus Krisz
tu sn ak örök nagypéntekje legyen. Kérdezed, testvérem , hogy kik
ezek? A bűnösök! Ma nem kívánja a sátán senkitől azt, hogy vegye
a kezébe a szögeket és a kalapácsot, és szögezze át a Krisztus kezét,
de tudnod kell, hogy m inden bűn a K risztus keresztre feszítése.
N agypénteki gyülekezet, hadd kérdezzem tőled, ki m eri azt m ondani
közületek, hogy 5 még soha, soha nem buzgólkodott a sátán szolgá
latáb an hóhérként a kereszt körül?
A kereszt körül álló em berek között ott látju k a második csopor
tot, a csúfolódók csoportját. K ülönféle em berek! Viammak közöttük
főem berek, van közöttük katona és odatartozik közéjük az egyik
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m egfeszített lato r is. Ezek az em berek egym ásnak ellenségei. A fő
em ber gyűlöli a katonát, az idegen megszálló hatalom em berét.
A katona, a róm ai légió em bere megvetéssel néz a zsidó főembe
rekre. A lator, aki valószínűleg lázadó zélóta volt, bizonyára hara
gudott a faji és a szociális elnyomás két jelképére: a róm ai kato
n ára és a zsidó főem berre. M ilyen csodálatos, hogy ezek az embe
rek. akik ellenségei egym ásnak, mégis találkoznak egymással a
K risztus csúfolódásában. M ilyen csodálatos, hogy ez a három , egé
szen különféle em ber egyféle m ódon csúfolja a kereszt Krisztusát.
M ind azt m ondják: ha te vagy a K risztus, ha te vagy a zsidók ki
rálya, ha te vagy az Isten Fia, akkor szállj le a keresztről, m entsd
meg magad. Pál apostol szerint a zsidó törvénytanító azt m ondja
a keresztről és a kereszt evangélium áról: botrány, hiszen nem a ke
resztért, hanem a mi törvénybetöltésünkért nyerhetünk csak üdvös
séget. Oda állott a csúfolódók karába a görög bölcs, aki azt m ondatta
a keresztről és a kereszt evangélium áról: m ilyen bolondság, hiszen
m inden épérzésű em ber erkölcsi igazságérzete tiltakozik az ellen,
hogy a bűnösök m egm eneküljenek és az egyetlen igaz és szent és ár
tatlan szenvedjen. O daállt ebbe a seregbe az a bölcs, aki azt mon
dotta a kereszt evangélium áról: esztelen legenda, am elyet m ár ré
gen ki kellett volna irtan i a m odern em ber gondolatvilágából. Ott
van közöttük az a filozófus is, aki azt m ondotta a keresztről, hogy
régi mítosz, de a m ai kor em bere nem tud vele m it kezdeni. Ott
van közöttük az a szociológus, aki úgy tanít, hogy a keresztről szóló
beszéd felesleges ballaszt a mai em beren, ki kellene dobnia lég
hajójának kosarából, hadd em elkedhessék a szellem m agasabb és
tisztultabb régiói felé. Ne felejtse senki: az Isten nem csúfoltatok
meg! Éppen ezért nekünk, tem plom i gyülekezetnek tudnunk kell
azt, hogy m ennyire igaza van az első zsoltár írójának, am ikor azt
m ondja: „boldog az az em ber, aki soha nem ül le a csúfolódók szé
kébe”.
De nézzük tovább, testvéreim , ezt a kereszt körül álló em bertömeget, és vegyük észre közöttük a harm adik csoportot. A harm a
dik csoport a szemlélődök, a nézelődőik csoportja. Azt olvassuk az
igében, hogy am ikor m ár felállították a harm adik keresztet is, akkor
a nép m egálla nézni. Szegény, szegény nép! V irágvasám apján még
valam ilyen dicsőséges sugár látszik Jézus homloka körül. Virágvasárnap még azt hitték, hogy ez a Messiás, aki hoz nekik valami
földi ajándékot, és ezért hozsánnát kiáltottak. Nagypéntek reggelén
m ár tu dták, hogy m inden veszve van, hogy kim ondták az ítéletet,
teh át kiáltozták a „feszítsd m eg”-et. Most ugyanez a nép ott van
a Golgota hegyén és szemlélődik. Szemük lá ttá ra zajlik le a világ-
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történelem legszom orúbb tragédiája, és ez a nép könny nélkül, rész
vét nélkül nézi, csak nézi. A szeme lá ttá ra történik meg a világtör
ténelem legjelentősebb eseménye: Isten B áránya m eghal a bűnösö
kért, hogy nekik m egváltást szerezzen, és a nép csak nézi közömbö
sen. F elharsan a Golgota hegyén a harci riadó: Emberek, fel harcra
a bűn ellen! — és a nép nézi tétlenül. M egharsan a golgotái ke
reszt felett az angyalok harsonája, m egnyílik az ég, és a bűnösök
szám ára készen van az út az üdvösség országába, és a nép nézi
hitetlenül. Testvéreim , ama első szomorú nagypéntek óta, m ondjátok
meg, hányszor gyűlt össze a nép részvétlenül, közömbösen, tétlenül,
hitetlenül nézni, csak nézni a keresztet. Tudom jól, hogy az Űr Jézus
K risztus korbácsot is vett a kezébe, de azt is tudom , hogy tanítvá
nyainak és igehirdetőinek a kezébe nem adta oda a korbácsot. Ezért
nem korbácsoló szándékkal, hanem szeretettel, hadd vessek fel né
hány kérdést. Hol vagytok m áskor, nagypénteki keresztyének? Hol
vagytok egyéb ünnepen, am ikor ugyanígy hirdettetek a megfeszí
te tt K risztus, m int m a? Hol vagytok, am ikor felhangzik az anyaszentegyház riadója: Em berek, fel harcra, m unkára a bűn ellen, az
Isten országáért! Hol vagytok akkor, nagypénteki keresztyének,
am ikor felharsan az angyalok harsonája és azt m ondja: induljatok
el a K risztus ú tján a m ennyek felé! Hol vagytok akkor, nagypén
tek i keresztyének? Csak ilyenkor jöttök el, úgy, m int az a jeruzsálem i szegény nép, nézni, csak nézni a K risztus szenvedését?!
M ilyen jó, hogy látunk még olyan em bert is, aki a kereszt mel
le tt nagypénteken m egtért. Ez a m ásik lator volt. A társa csúfolta
Jézust, de ő m egtért. Ez a m egtért lato r azt m eri vallani, hogy akit
ti m egfeszítettetek, árta tla n ember. O tt vannak a bírák, az ítéletvégrehajók, és ő ezt m ondja: ennek az em bernek nincs bűne! Így
m er vallani, így m er bizonyságot tenni! Ez a lator a szemlélődő
népnek a szeme láttára , füle hallatára a keresztre feszített em ber
től üdvösséget kér és azt m ondja neki: Uram , emlékezzél meg rólam,
ha m ajd eljössz a te országodba. A többiek szám ára a nagypénteki
kereszt ítélet volt, de ennek az egy em bernek: kegyelem és üdvös
ség. E felé az egyetlen em ber felé az Ű r Jézus Krisztus megszólal és
ezt m ondja: „Bizony mondom neked, m a velem leszel a paradi
csom ban.”
Azon az első szomorú nagypénteken csak egy em ber té rt meg.
A keresztfáról az Űr Jézus K risztus végigtekint ennek a nagypén
teknek sokadalm án, az ünnepi gyülekezeten, s szeme megpihen az
arcokon és szíveken. K eresi azt a szívet, melyből m a előtör a kö
nyörgés: Uram , emlékezzél meg rólam, és ne emlékezzél meg az én
életem sok bűnéről, hitetlenségéről, közönyösségéről. Bizony mon-
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dóm nektek, Testvéreim , ha csak egy ilyen em bert talál az Űr, ha
csak egy ajak szólal meg ma, ha csak egy szívből tö r fel a könyör
gés, ha csak egy em ber té r meg ebben a nagypénteki gyülekezetben,
akkor ezen a szomorú ünnepen is boldog öröm lesz Isten megfeszí
te tt B árányának szívében. Mondd, Testvérem , nem szeretnél nagy
pénteken ilyen öröm et szerezni az Ű rnak?! Ámen.
(1949.)

NAGYPÉNTEK CSODÁJA
— Jn 19, 14—30 —
K arácsonykor az inkarnáció tényét ünnepeljük: Az Ige testté lett.
A húsvéti evangélium arról beszél, hogy akit m egfeszítettek, az h ar
m adnapon feltám adott. Pünkösdkor sebesen zúgó szél töltötte meg
a házat, ahol az apostolok voltak, s kettős tüzes nyelvek szállottak
ráju k , k itö ltetett a Szentlélek. Mind csoda ez, Isten szuverén bele
nyúlása a terem tett dolgok term észetes rendjébe. Nagypéntek lá t
szólag csoda nélküli ünnep. A felolvasott evangélium i történet nél
külözi a csodálatos elem eket. A protestáns ikeresztyénség, mely sze
reti m agát felvilágosodottnak tarta n i, sok egyéb ok m ellett talán
éppen a csodálatos elem eknek a hiánya m iatt ta r tja a nagypénteket
legnagyobb ünnepének. Olyan ünnepnek, m elyet még azoknak a pro
testánsoknak is meg kell ülniük, akik egyébként m áskor nem érzik
szükségesnek az ünnepszentelést.
Mi is tö rtén t nagypénteken? Elfogtak és elítéltek egy embert.
A vallási vád az volt ellene, hogy Isten F iának nevezte m agát, s
ezzel kim erítette az Istenkárom lás tényét. A m ásik vád politikai jel
legű volt: sokan a zsidók királyának nevezték. Ő ezt nem hárította
el magától, s így nyilvánvalóan lázadó a császári im périum ellen.
Ezt a vádat a helytartó — szokások szerint — egy táblára íratja,
s rászögezteti — elhárítva m inden m ódosítási indítványt — a ke
resztfára. E rre a keresztre azután ráfeszítik az elítéltet is, hiszen
így szoktak elbánni akkor a lázadókkal, a hadifoglyokkal és szökött
rabszolgákkal. A kivégzés alatt a kato n ák durva közönnyel megosz
toztak az elítélt ruháin. Joguk volt hozzá, őket illette a haldokló
személyes holmija. A kereszt alatt sír laz édesanya. Melyik édes
anyának a szívét ne járn á át a fájdalom éles tőre ilyen helyzetben?
O tt van a legkedvesebb b arát is. A haldokló — szerető, jó fiú —
kínlódása közben is észreveszi az anyai könnyeket, és gondoskodik
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édesanyja jövőjéről. A zután mégegyszer kéri a nedves szivacsot,
hogy hűsítse láztól és kíntól cserepes ajkának forróságát, nem sok
kal később felsóhajt: „Elvégeztetett!”, s kileheli lelkét.
M inden úgy tö rté n t teh át nagypénteken, ahogyan az akkori ál
lam i törvények s ahogyan a m indenkori term észeti és lélektani tör
vények szerint tö rténnie kellett. De ez csak látszat! A haldokló
em ber utolsó szava: „Elvégeztetett!”, azt m utatja, mégis csoda tör
tén t Nagypénteken. Csoda, am ely m ellett eltörpül a bélpoklos meggyógyítása vagy a tenger lecsendesítése. M ert iez az utolsó szó nem
a kérlelhetetlen végzetbe való beletörődés szava, nem egy kimond
h atatlan u l szenvedő em ber boldog sóhaja a békességet adó halál
pillanatában, nem, ez a szó annak a K risztusnak diadalkiáltása, aki
elvégezte — éspedig éppen a (halálával — a messiási szolgálatot.
Azt a szolgálatot, m elyről ö m aga m ondta: az Em bernek Fia azért
jö tt, hogy életét sokakért váltságul adja. A zt, am elyről Pál apostol
így ír: egy m eghalt m indenkiért! Azt, am elyről az evangélikus keresztyénség így tesz hitvallást L uther klasszikus m ondataival: „Hi
szem, hogy Jézus K risztus az én Uram , aki engem, elveszett és elkárhozott em bert m egszabadított a bűn, halál és ördög hatalm ából,
nem arannyal, sem ezüsttel, hanem az ő szent vérével, szenvedésé
vel, halálával.” N agypéntek a legnagyobb csoda ünnepe: a m egvál
tás, a m egszabadítás csodájáé!
S m ost szeretném a nagypéntek csodáját nem az ókori egyház
m ondataival s nem a középkori teológia kifejezéseivel, hanem mai
nyelven elm ondani, m ai em bereknek, ha úgy tetszik: felvilágosodott
protestánsoknak, nagykorú keresztyéneknek.
A nagypéntek csodája azt jelenti, hogy Jézus Krisztus — a maga
kínos halála árán — m egszabadított m inket a bűnök szeretetétől.
Sem m iképpen nem m ondhatjuk azt, hogy nagypéntek óta nincs bűn
az életünkben. Hazugok vagyunk, m int a farizeusok, paráznák, m int
a bűnös asszony, hatalom féltők, m int a főpapok, árulók, m int Júdás,
gyengék, m in t Péter, gyávák, m int Pilátus, kegyetlenek, m int a ki
végző katonák. De egy bizonyos: nagypéntek óta nem szeretjük eze
ket a bűnöket, nagypéntek óta iszonyodunk hazugságainktól, paráznaságunktól, gyávaságunktól s m inden undok bűnünktől, m ert
tu d ju k , ezek ju tta ttá k keresztre egy em bertestvérünket, Akinél tisz
tább és szentebb nem élt a földön. Egy sokat gyötrődő költő (Ady)
a bűnös em beriség m inden k ín ját ezerszeresen átélve, így fejezte ki
ezt az iszonyt: szeretne szép, tiszta, szűzi galam béletet élni, de sere
gély lakik benne, csúf, sötét árnyékú seregély, szeretne m eghalni
szép galam bhalállal, mely nem vállal sorsot ezzel a csúf seregély-
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árnnyal. N agypéntek óta is ra jtu n k van az árnyék, de nem szeret
jük, hanem iszonyodunk tőle.
N agypéntek csodája az is, hogy K risztus m egszabadított m inket
régi bűneink terhétől. A m ióta K risztus m eghalt, van evangéliumot
hirdető szolgálat a világon s hangzik a szó: K risztus haláláért az az
Isten, aki addig az em beriség szám ára „ananké”, azaz kérlelhetetlen
sors, vagy n a tu ra naiturana, azaz terem tő term észet, vagy csupán
a dolgok és jelenségek m ögött rejtőzködő titokzatos hatalom volt,
szerető m ennyei A tyává lett, Aki m egbocsátja m inden bűnünket.
A m ióta K risztus m eghalt, van olyan szent cselekmény, m elynek ke
retében K risztus által m egbízott em berek feloldoznak bűneid alól,
s a bűnbocsánat pecsétjeként K risztus testét és vérét adják néked.
A m ióta K risztus m eghalt, van hely, mód és alkalom arra, hogy meg
szabadulj álm atlan éjszakák kínjától, a roskasztó tehertől, am it évek
vagy évtizedek ra k ta k rád. Egy em ber jö tt ki a kocsmából egy hi
deg, nyirkos éjszakán kifosztottam, m ám orosán, m indentől undo
rodva, a halál gondolatával foglalkozva. Lefeküdt egy fa tövében, s
m ikor hajn alb an felébredt, felnézett a fára. A fa egy kereszt volt,
s az em ber, aki onnan új élet felé indult — Dosztojevszkij.
S végül a nagypéntek csodája az is, hogy K risztus m egszabadított
m inket bűneink következm ényeitől. Lehet, hogy a földiektől nem.
Lehet, hogy itt a földön békességgel el kell hordoznunk bűneink
büntetését úgy, ahogyan azt Isten sorsunk vagy az em berek
által reánk kiszabja. De m egszabadulhatunk az Isten haragjától,
az ítélettől és kárhozattól, m ert ezeket K risztus elszenvedte helyet
tünk. A gyerm eki hitnek azzal a bátor bizakodásával készülhetünk
Isten elé, m elyről L uther így ír: „Istenem , te igazságos vagy, nem
büntethetsz meg engem bűneim ért, hiszen ezekért a bűnökért meg
bűnhődött m ár egyszer az én Jézusom, aki m eghalt értem és helyet
tem a kereszten!”
Ez a m egváltás, a szabadítás nagypénteki (csodája. S ha ma csak
egyetlen lélek is m egiszonyodik a bűntől, ha csak egy is békesség
gel távozik el a m eg terített oltártól, s ha csak egyetlen szívben is
bizalom v áltja fel a félelm et, akkor itt is, m ost is csoda történt
nagypénteken. Ámen.
(1959.)

A KERESZT
— J n 19, 16—30 —
M inden vallásnak, k u ltú rán ak , világnézetnek vagy történetszem 
léletnek m egvan a m aga sajátos szimbóluma. Ezek a szimbólumok
nem csak „jelzik” a m aguk tárgyát, hanem többé-kevésbé a jelzett
dolog ta rta lm á t is felfedik.
Az ősi nagy ázsiai vallások jele a kerék. Ez nemcsak az élet- és
világszemlélet teljességét jelenti, egybefoglalván a férfi és női prin
cípium ot, a pozitív és negatív elvet, hanem az örök visszatérést is.
Éz ju t kifejezésre a reinkarnáció 'hitében s abban a tanításban, hogy
a történelem egyes fázisai visszatérnek, m egism étlik önm agukat.
A görög szellem és gondolkodás jele két párhuzam os egyenes 'vagy
sík. Ez érvényesül képzőm űvészetükben, gondoljunk a párhuzam os
oszlopsorokra és párkányokra. Ez érvényesül a m itológiájukban: az
Iliász em beri hősei az alsó szinten küzdenek, védnökeik, az istenek
a felső szinten, s az istenek harcának vagy vitatkozásának eredm é
nyétől függ m inden földi történés. A párhuzam osság elve érvényesül
a görög filozófiában: Platón szerint az ideák világának csak árny
képei a földi valóságok, am int ez a híres és közism ert „barlangha
sonlatban” ju t kifejezésre. Érdekes, hogy a görög s ezzel együtt az
európai tudom ány kezdeténél is ott van Euklidész alapvető tétele,
a párhuzam osok axióm ája, s ez érvényes volt egészen a 19. száza
dig, am ikor Gauss, Bolyai és Lobacsevszkij m egalkották a nem euk
lideszi geom etriát.
A zsidó vallás és történetszem lélet szim bóluma az ív. Igen, Nóé
történetéből tu d ju k, hogy a szövetség jele a szivárvány íve. Az ív
k ét ponton, egy alfa és egy ómega ponton, a kezdet és a vég pont
já n érinti a földi valóság szintjét. A kezdet a terem tés, a vég a világ
vége, a m egváltás, az utolsó ítélet. K lausnernek a zsidó messianiz
m usról írt s néhány évvel ezelőtt m egjelent könyve pontosan ezt
igazolja. S ez teszi érthetővé, m iért nem kell a zsidóknak Jézus,
m int Messiás, m int Király. Hiszen nem hozta el a véget, a teljes
m egváltást, az utolsó ítéletet. Ma m ár — m ondja K lausner — a
zsidók nem em beri személyt várnak, hanem Isten megjelenésében
rem énykednek, ő, az Űr, Jah v e a nép egyetlen Messiása.
A keresztyénség szim bóluma pedig a kereszt. Egy vízszintes vo
n alat egy ponton metsz egy függőleges vonal. Mit jelent ez a keresztyénségre nézve, s m it jelen t reánk nézve?
*
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Nézzük előbb a vízszintes vonalat. Ez nem más - jelképesen —,
m int a történelem folyam ata. Van ezen a vonalon egy pont, a m et
széspont, ez jelzi a keresztyónség időbeli kezdetét. Jelzi azt, hogy a
kerésztyénség nem vallási vagy filozófiai spekuláció eredménye,
nem időtlen mítosz vagy mitológiai képződmény, hanem történelm i
jelenség, mely határozott történelm i személyhez és határozott tö rté 
nelmi eseményhez kapcsolódik. A személy a názáreti Jézus. Az ese
m ény Jézus bizonyságtétele és bizonyságtételét megpecsételő kereszt
halála. A kereszt elsődlegesen nem jel, hanem valóság. Nem jelből
le tt a valóság igényével fellépő legenda, hanem valóságból lett jellé.
A kereszt annak a kornak szokásos kivégzési eszköze, lázadó rab
szolgák szenvedtek ra jta kínhalált. S az a Jézus, akit ráfeszítettek,
valóságos em berként szenvedett, m int m indenki más, akit sors vagy
bűn odaju ttato tt. Szomjúhozom — m ondta, m ert cserepes lett az
ajka. V égrendelkezett, m ert ehhez joga volt. Nem a vagyona felől,
ez a kivégző katonáké lett. Szerettei felől: íme, anyád, íme, fiad!
S im ádkozott, m int m inden hívő haldokló. M ikor a tem plomi kürtök
jelezték a péntek esti áh ítat idejét, elm ondta az ősi imádságot,
m elyben benne volt — Isten terem tő m unkájára utalva — ez a szó
is: elvégeztetett.
A kereszt, m int m eghatározott időpontban tö rtén t valóságos ese
mény, benne van teh át kitörölhetetlenül a történelem folyam atában,
s k ét részre osztja azt: K risztus előtti és Krisztus utáni évszáza
dokra. Ahogyan a k o ttafejek elé írt zenei kereszt m egváltoztatja
a dallam ot, úgy lett m ássá az em beriség történelm e azóta, amióta
odakerült a „kozmikus k o ttá ra ” a golgotái kereszt. Űj valóság je
lent meg: a keresztyén misszió és annak eredm ényeként az egyház.
Jobb le tt a történelem folyam ata, vagy rosszabb? Ez most m ind
egy. A tény az, hogy a keresztyónség, m int történelm i valóság, jelen
van! S am ióta van és ahol van, azóta és ott más a kultúra, más a
politika, m ás a társadalm i élet, más az erkölcs.
Igen, valahányszor a keresztre nézünk, jusson eszünkbe, hogy a
vízszintes vonal a keresztyónség történetiségét jelzi.
* * *
S m ost nézzünk a függőleges vonalra.
Ez azt jelzi, hogy valam i valahonnan m áshonnan betört a törté
lembe. H onnan?
A régi világkép hívei így m ondták: felülről, s a megszokás alap
ján — m inden világképi konzekvencia nélkül — leginkább így
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m ondjuk mi is. Dicsőség Istennek a „m agasságban” — m ondjuk, pe
dig régen tú l vagyunk a három szintű ptolamaioszi világképen.
H onnan? A mi m ai világképünk szerint inkább így kellene mon
danunk: alulról. Ezt az irán y t m a jobban é rtjü k és valóságosabb
nak érezzük, m ert ism erjük a mélypszicho1ógiát (Jung), az egyre
mélyülő m ikrofizikai szintek elm életét (Marx György), és keressük
a valóságok m élységeiben rejtőző szerkezetet vagy erőt (Plánok,
Einstein, Tillich). Ma tehát, a kozmosz ism eretének és az űrrepülés
nek a korában inkább a függőleges vonal alsó szára fejezi ki szá
m u n k ra a valóságot.
Ámde ne kössük hozzá keresztyén ism ereteinket és meggyőződé
sünket se régi, se mai világképhez. Hiszen a világképek változnak.
Szám unkra a függőleges vonal m inden irányjelzés nélkül egysze
rűen azt jelenti, hogy Jézus nem csupán történelm i hős. Nem olyan
ember, ak it szárm azása, neveltetése, társadalm i miliője vagy politi
kai szituációja determ inálhatna. Jézus érthetetlen, páratlan jelen
ség. Az apostolok és a hitvallási iratok alapján ezt így fejezzük ki:
Jézus az Isten Fia. Jézus műve pedig nem olyan gondolat, eszme
vagy rendszer, m ely valam iféle vallási vagy szellemi evolúció ered
m énye lenne. Jézus m űve p áratlan m ű: kinyilatkoztatás. Ilyenfor
m án a golgotái kereszt nem csak történelm i esemény, hanem üd
vösségtörténeti esemény is: m egváltás.
A függőleges vonal teh át azt jelzi, hogy a keresztyénség nem csu
pán term észeti-történelm i valóság, hanem transzcendens, szupranaturális, term észet- és történelem feletti valóság is. Ézsaiás, ez a
nagy és hívő látnok így beszélt: Az ö sebeivel gyógyulunk meg!
Pál így ír: A kereszt Isten hatalm a és bölcsessége m inden hívőnek
üdvösségére. A ugustinus szerint a kereszt az eredendő bűnre adott
isteni kegyelem m eghirdetése. L uther szerint Jézus győzelme a bűn,
halál, pokol démoni erői felett. Mindezt azért írták és m ondták,
hogy a m aguk nem zedéke szám ára érthetővé tegyék a függőleges
vonal értelm ét, a kereszt szupnanaturális, történelem feletti jelen
tőségét.
* * *
De m it tegyünk m a? Hogyan beszéljünk m a? K orunk emberének,
úgy látszik, ninas szeme arra, hogy a függőleges vonalat meglássa
és értékelje, m ert szekuláris, csak a natúna és a história érdekli. Ha
régi szavakkal, egy Ézsaiás vagy ak á r egy L uther szavaival hirdet
jü k a függőleges vonal p áratlan fontosságát, szeretetlen prédikáto
rokká leszünk, m ert olyan dolgokról beszélünk, am ikre az em bernek
szüksége van, de am it nem tud m egérteni. K enyeret vagy gyógyszert
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adunk zárt vaskazettában. Ha pedig nem beszélünk a függőleges
vonal szim bolikájáról, m egham isítjuk a keresztyénséget s megsem
m isítjük a keresztet, hiszen függőleges vonal nélkül nincs kereszt.
M it tegyünk? K ét helyről is segítséget kapunk: a Bibliából és a
filozófiától.
A bibliai segítség egy hasonlat, m elyet a Zsid. levélben olvasha
tunk. A levél ism eretlen írója Jézust olyan em bernek látja, aki
tiszta tükör, tiszta em ber, az em berség tökéletes megvalósítója, s
aki éppen ezért az Isten tiszta képm ása és hasonlatossága. Azért
valóságos Isten, m ert benne látszik, benne ragyog Isten örök szeretete. Igen, történelm i személy, egyetlen pont a történelem és idő fo
lyam atában, de olyan tiszta és fénylő, hogy tisztán és fénylőn ragyogtatja a m áshonnan jö tt sugarat, az isteni szeretetet.
A m ásik segítséget a filozófia nyújtja. Az a filozófia, mely m ind
nyájunk em berségének döntő m eghatározottságát a szabad és szemé
lyes döntésben, ennek a döntésnek a lehetőségében látja. Az két
ségtelen, hogy Jézus isteni igénnyel, az isteni bölcsesség és hatalom
igényével élt a földön. Azzal az igénnyel beszélt, hogy szava az
Isten szava. Azzal az igénnyel cselekedett, hogy kezei által az örök
Isten cselekszik. Ezt az igényét ki is fejezte: Aki engem látott,
lá tta az A tyát, lá tta az örök és végső valóságot. S ennek elfogadá
sához nem szupranaturális érzék kell, nem m isztikum ok irán t fogé
kony lélek, nem is vallásos hit a szó régi értelm ében, hanem szabad
és személyes em beri döntés. Jézus igényére teljes em beri egziszten
ciánk bevetésével vagy igent, vagy nem et m ondhatunk. Azok Jézus
tanítványai, akik igent m ondanak. Igent m ondanak a kereszt m ind
két vonalára: a vízszintesre is, a függőlegesre is!
* * *
A szinoptikus evangélium ok arról tudósítanak, hogy a golgotái
keresztet sokan csak „távolról szem lélték”. Ügy érzem, eddig mi is
ezt tettü k . M enjünk m ost m ár közelebb, álljunk meg a kereszt alatt.
Mi, akik nagypénteken a kereszt alatt állunk, nemcsak szekuláris
em berek vagyunk, hanem szorongok is. Valami ham leti félelem van
bennünk, nem m erünk szemébe nézni sem a szenvedésnek, sem a
bűnnek, sem a halálnak. Nem akarunk találkozni sem önm agunkkal,
sem a sorsunkkal, sem az őszinteség, sem a felelősség szintjén. Ho
gyan lehet feloldani ezt a szorongást?
Ha az ázsiai gondolat igaz s a világ személytelen, örökké ism ét
lődő folyam at, ha a görög gondolat igaz a m aga m odem form ájá
ban, ahogyan a mai fizikusok egy része hirdeti és a világ hideg su-
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gárzás, m atem atikai rend, ha a zsidó gondolat igaz és jön a szigorú
ítélet a törvény alapján, akkor nincs feloldódás és nincs békesség.
A kkor mi, szegény em berek, parányi és időleges villanásként élünk
benne valam i hideg és kozm ikus Közönyben.
De a világ nem ilyen. A világ alapszertkezete a kereszt. A végső
valóság, m ely m indeneket tart, á th a t és hazavár, a szeretet. Am int
T eilhard írja, ez a szeretet ta rtja a csillagokat egymáshoz való kö
töttségűikben, ez érvényesül növényi és állati szinten, ez az érték és
a norm a az em beri létben, s végül is: ez a szeretet az Isten! A ke
reszt ennek a végső valóságnak, az Isten örök szeretőiének a jele.
Ez a szeretet leér a mélységbe és felfut a m agasságba, m int a füg
gőleges vonal. Ez a szeretet átöleli az egész világot, m int a vízszin
tes vonal.
Isten segítsen m inket nagypénteken, a kereszt tövében erre a bé
kességre, hogy rá tu d ju k bízni m agunkat az Atya szeretetére, mely
felragyogott szám unkra a mi U runk Jézusunk golgotái keresztjé
ben. Ámen.
(1964. m árcius 27., nagypéntek.)

ISTEN SZERETETÉBEN VAGYUNK
— Mt 27, 38—50 —
Jézus halálának története, ahogyan azt M áté és M árk evangélisták
leírják, nagyon kom or történet.
Sötét a term észeti környezet: három órán keresztül napfogyatko
zás volt.
_ Még sötétebb az az em beri környezet, mely a haldoklót körülveszi.
Lukács és János leírják a nagypénteken felvillanó parányi fényeket
is. Az egyik lato r védi Jézust. A kivégzést végrehajtó katonák kö
zött akad olyan is, aki p ár csepp ecetes vizet ád a kínlódócmak, hogy
fájdalm át enyhítse. Könnycsepp is hull, hiszen ott vannak a kereszt
alatt János is, a jó barát, és M ária is, az édesanya. Máté tudósításában csak sötétség van. M indenki gúnyolja a haldoklót. Nép, katonák,
főpapok és latrok könyörtélen cinizmussal m ondogatják: ha Isten
Fia vagy, szállj alá a keresztről! Nem elég nekik, hogy megölnek
egy szelíd, bűntelen em bert. Nem elégíti ki őket a testi kín ször
nyű látványa. Fokozni ak arják a testi fájdalm at lelki kínzással. Ha
az em ber ezt olvassa, szinte szégyellt, hogy ő is em bernek nevez
tetik!
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Ámde nem enyhül a tö rtén et kom orsága akkor sem, ha a hal
doklóra nézünk. Lukács és János feljegyezték Jézusnak azokat a
szavait is, m elyekben bűnbocsánat van: Atyám , bocsáss meg nekik,
m ert nem tu dják, m it cselekszenek; azokat is, m elyekben felcsillan
az ígéret: Még m a velem leszel a paradicsom ban; azokat is, melyek
az örök éleit bizonyosságát tartalm azzák: Atyám , a te kezedbe te
szem le az én lelkem et; azokat is, melyek a beteljesedést hirdetik:
Elvégeztetett; M áté csak ezt az egyet jegyzi fel: Én Istenem, én
Istenem , m iért hagytál el engemet?!
Jézus U runk halálának története M áté evangélium a szerint na
gyon kom or történet.
*

*

*

Egy chicagói kórházban négy éve végeznek lélektani megfigyelé
seket azokon a betegeken, akik valam i módon m egtudták, hogy gyó
gyíthatatlanok. A sok megfigyelés eredm énye az a m egállapítás,
hogy ezek a szegény betegek öt em ocionális-érzelmi szakaszon m en
nek keresztül halálukig.
Az első érzelm i reagálás a tagadás: az nem lehet, hogy én halálos
beteg vagyok, nem , n e m . . . ez képtelenség!
M ásodik a harag: m iért éppen én? A harag forrása azonban nem 
csak az irigység, hanem a tehetetlenség is.
H arm adik reagálás az alkudozás. Alku az orvosókkal, alku az
Istennel, fogadkozások a gyógyulás esetére. Ahogy ezt a szegény
Gyóni Géza m egírta: Istenem , m it a d j a k ? ... csak én m egm arad
jak! (Csak egy éjszakára!)
Negyedik szakasz: kétségbeesés, sötét gondolatok, öngyilkossági
szándékok.
Ötödik és utolsó szakasz: belenyugvás. Nincs m entség, sem m it sem
lehet tennem , meg kell halnom.
A keresztfáról hangzó tragikus kiáltás alapján Jézus vajon az ér
zelmi reagálás m elyik szakaszába sorolható? Van ebben a kiáltás
ban kétségbeesés is: m iért hagytál el? Van belenyugvás is: nincs
m entség, hiszen Isten is elhagyott. Az kétségtelen, hogy az egész
passiótörténetnek ez a m élypontja.
A ném et nyelven beszélő keresztyénség m egállapodott az Apostoli
H itvallás egységes ném et szövegében. Sok gondot okozott ez a tétel:
alászállott a poklokra. K atolikusok és protestánsok megegyeztek
abban, hogy ez a m ondat korszerűtlen és érthetetlen. H elyette ezt
fogadták el: Jézus alászállott a halál mélységébe. Az értekezleten
azonban ilyen jav aslat is elhangzott: Jézus alászállott az Istentől
való elhagyatottság mélységébe. Nézetem szerint ez lett volna igazán
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biblikus, s ez fejezte volna ki igazán Jézus nagypénteki szituációját.
Istentől való elhagyatottság, Istennélküliség: két módon ju th a t ide
az ember.
Az egyik a passzív út. Az em ber úgy érzi m agát, m int a szülői
otthonból k itett gyerm ek; az egzisztenciális filozófia kifejezésével
élve: m int a létbe védtelenül beledobott ember. K ér és nem kap
semmit, keres és nem talál, hív és nem jön senki, dolgozik és soro
zatosan jönnek a kudarcok, boldog akar lenni és szenved, élni akar
és meg kell halnia. Isten is elhagyott engem: hányszor halljuk ezt
a keserű m ondatot keresztek alatt, betegágyon, tem etésen!
A m ásik az ak tív út. Az em ber hagyja el az Istent, tudatosan és
büszkén. Nem kell neki az Isten, m int világm agyarázó hipotézis,
sem m int prim um movens, a terem tettség oka és első mozgatója,
sem m int ómegapont, aki felé halad a mindenség, m int végső cél
felé. Nem kell neki az Isten, m int Atya, aki gondot visel, s nem
kell, m int p artn er, akivel együtt folytatná a terem tést. A tékozló
fiú lelkületével élve bízik abban, hogy vagyona, értelm e, képessé
gei révén egyedül is boldogul. Ilyen em bert is ism erünk éppen ele
get, hiszen szekuláris, m aterialista, ateista korban élünk.
K étféle m ódon: aktív vagy passzív módon, kétféle lelki töltéssel:
fájdalom m al vagy önbizalommal, de millió és millió ember, keresz
tyén és nem keresztyén, egy helyen van, a nagypénteki szituációban:
ex tra Deum, az Istentől való elhagyatottság, az Isteninélküliség ál
lapotában.
*

*

*

K étségtelenül tragikus állapot ez, de m agában re jt egy nagy lehe
tőséget, am it a 25 évvel ezelőtt kivégzett m ártír evangélikus lelkész,
B onhoeffer egyszerűen így fogalm azott meg: mivel ugyanabban a
szituációban vannak, az em ber felism erheti Jézusban a testvért.
Ugyanígy1 vall egy börtönben íro tt versében is: legyen az ember
keresztyén vagy pogány, a Golgothán nem m itológiai alakot, nem
szentet és nem hőst talál, hanem elhagyott em bert, aki — m int
m inden em ber — egyedül kénytelen megvívni a legem beribb és leg
fájdalm asabb harcot: küzdelm et a háláltál.
De tovább kell lépnünk: az em ber a Golgotán, legyen keresz
tyén vagy pogány, szerető testv ért talál. Olyan em bert, aki szere
tető m iatt ju to tt a keresztre. Azért, m ert a bűnösök, a nyomorgók,
az elnyom ottak mellé állott. Békét ak art s nem vérontást, ezért for
dultak ellene a harcias hazafiak. M ert lelki és mennyei kincsekről
is beszélt, a szegények is kiáltották a „feszítsd m eg”-et reá, a szegé
nyek b arátjára. A zért ju to tt a Golgotára, m ert szeretetről szóló sza-
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vai és szeretetből végzett cselekedetei alá oda ak a rta tenni a szerete té rt vállalt halál hitelesítő pecsétjét is. Sienai Szent K atalin
m ondta, s m ilyen igaza volt: a mi U runkat nem a szegek tarto tták
a kereszten, hanem a szeretet. Ez igaz azok szám ára is, akik Jézust
csak az em beri történelem síkján helyezik el és értékelik.
S próbáljuk nagypénteken m egtenni még az utolsó lépést is. Jézus
nak ebben a szeretetében van valam i „abszolút”, valam i „feltétlen”.
S m ivel az „abszolutum ”, a feltétlenség nem más, m int Isten lé
nyege, ezért m ondhatjuk, hogy Jézusnak abban a feltétlen szerete
tében, m ely még az Istentől való elhagyatottság mélységét is vál
lalta, Isten szeretete ism erhető fel. P aradox dolog, de így van: am i
kor Jézus elkiáltja m agát: Én Istenem , m iért hagytál el? — éppen
akkor rag y o g tatja fel a legtündöklőbb valóságot, Isten szeretetét.
Kom or a M áté szerinti nagypénteki tö rtén et? Nem! Ragyog ra jta
és benne a fény: Isten szeretete.
*

*

*

Omnes eodem cogim ur — írja H oratius keserűen; m indnyájan
egy helyre kényszerülünk, s ez a hely a sír. Az lehet, hogy a halál
felé vezető ú t különböző emocionális szakaszán vagyunk: tagadjuk?
— haragszunk? — alkuszunk? — kétségbe esünk? — belenyugod
tu n k ? M indegy: omnes eodem cogimur! Azt sem tudom , m it vallunk
Istenről: passzív fájdalom m al m ondjuk-e, hogy elhagyott m inket,
vagy ak tív önbizalom m al h irdetjük, hogy nincs reá szükségünk.
B árm it érzünk, gondolunk vagy vallunk, a helyzetünk ugyanaz: az
Istennélküliség állapota.
S m ost nagypénteken Jézusra nézünk, ö is ott van, ahol mi. De
éppen az ő szituációja ragyogtatja fel m indnyájunk szám ára az
egyetlen vigasztaló valóságot: Isten örök, m egtartó szeretetét.
Hol vagyunk? Nem, nem elhagyatva, nem a halál kezében, ha
nem Isten szeretetében! Ámen.
(1970. m árcius 27., nagypéntek.)

JSlaqyszotnbat
JÉZUS URUNK HALÁLA
— Lk 23, 46 —
Míg fiatal az em ber, napról napra gazdagodik. S orra jönnek az
élm ények, szépek és elszomorítóak, jók és rosszak, de általuk a vi
lágnak és életnek egyre tágabb horizontja válik személyes tulajdo
nává, illetve személyisége egyre jobban kitágul térben is, időben is.
Jönnek sorra az új szavak, a szavaikkal együtt új gondolatok, új is
m eretek, új szintézisek. Sokasodik a társak tábora, növekszik a csa
lád, a barátok, ismerősök, m unkatársak serege. Gazdagodik erőben
is: izm ai fejlődnek, agysejtjei egyre precízebben m űködnek. S akár
piram ist épít, m agot vet vagy verset ír, alkotásainak száma is gya
rapszik.
Túl az életút felén, beköszönt a szegényedés korszaka. Ez a leg
feltűnőbb az idő dim enziójában. Az em ber belekapaszkodik az időbe:
h av at szorít forró tenyerébe, m inél jobban szorítja, annál kisebbre
olvad. E reje is csökken, izmai sorvadnak, s kénytelen észrevenni,
agysejtjeinek m űködésében is be-beállnak a zavarok. Ahogyan Sík
Sándor írja nagyon szépen: hűtlenek lesznek az em berhez a szavak
is. Egyik nap az egyik m erül el a felejtés szürke mélységébe, m á
sik nap a m ásik, s a szavakkal együtt köddé foszlanak a gondolatok
is, az ism eretek is. Szom orúan kell tapasztalnia, hogy társainak tá
bora is zsugorodik. M ennek egymás után a tem etőbe családból is,
b aráti körből is, gyülekezetből is.
Egyszer azután eljön a halál pillanata is. Az egyenleg szomorú:
az em bernek sem m ije sem m arad, eljut a nullapontra, egyedül ma
rad. A halálba m indenkinek egyedül és személyesen kell mennie,
sőt, úgy érzi az em ber, hogy azon a ponton ő m aga is elvész, hogy
az a pont az abszolút nullapont.
Az Ű r Jézus szám ára is eljött ez az utolsó földi pillanat.
A halál pillanata, éppoly reálisan és fájdalm asan, m int m inden
em ber szám ára. Az utolsó előtti pillanatban azonban megszólalt.
Bizonyságot te tt arról m inden em beri nem zedék, m inden halál útján
járó em bertestvére szám ára, hogy a látszólagos nullaponton is m a
ra d valam i olyan az em ber birtokában, m elyet a könyörtelen fosz
togató és szegényítő, a halál sem vehet el tőle.
Mi ez?
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Elsősorban is a lélek. „Az én le lk e m e t. . . ” — így szól az Ür Jézus,
s ebben a kifejezésben valam i ú ja t és valam i nagyon m egnyugtatót
mond az em ber és a halál viszonyáról. Hogy ezt a fontosat és ú jat
m egérthessük, viseljünk el egy kis filológiát, nyelvészkedést. A gö
rög szövegben „pneum a” olvasható. Ennek zsidó-arám megfelelője
a „ruach”. Ezeket a kifejezéseket ném etre „G eist”-nek, m agyarra
„szellem”-nek fo rd íth atjuk. Nem „psyché”-ről van teh át szó, am it
lehetne — m int ahogyan más textusokban meg is tesszük — akár
„élet”-nek, ak ár egyszerűen „én”-nek fordítani. A „pneum á”- t csak
így fo rd íth atju k : szellem, illetve m ivel ez a m agyar szó nyelvújításkorabeli, K ároli még nem ism erte, s m ivel a m agyar nyelvben sok
féle mellék jelentésé is van, helyesebb, ha a „pneum á”-t „lélek”-nek
fordítjuk. Hogy m it ak a rt m ondani a haldokló Jézus, azt ezek után
úgy érth e tjü k meg, h a figyelünk kora szellemi-vallási szituációjára
is. Az Ó testam entum ban felfedezhető valam iféle „m aterializm us” az
em ber és a halál viszonylatában. „Porból vétettél, porrá kell len
ned.” Ez később kiegészült — főképpen a zsidó apokaliptikában —
azzal a rem énységgel, hogy ez a por újból em berré áll össze, s ez
a feltám adás reménysége. A görög gondolkodást a filozófiai idealiz
m us határozta meg, közelebbről a platonizmus, mely szerint a halál
pillanatában a lélek kiszabadul a test, az anyag börtönéből s bele
olvad az ideák világába, a szellemi istenségbe. Jézus m ást és töb
bet mond, m int az Ó testam entum és m int Platón. Az ő bizonyságtétele szerint az em beri létezés súlypontja nem az anyagi, hanem
a lelki szubsztancia, ám de a halál pillanatában ez a „lélek” nem
személytelenül olvad bele a végső lelki valóságba, hanem akkor is
m egm arad „személyes lélek”-nek, személyes énnek. Jézus nem álta
lában lélekről beszél, hanem „az én lelkem ”-ről. É felett nem úr
a halál. Valahogy úgy van, ahogy W eizsacher (nem a fizikus, ha
nem az antropológus) írja : a halál nem az élet ellentéte, hanem a
születésé. A személyes em beri „én” látható létform át vesz fel a szü
letéskor, s a halálban nem szakad meg az élete, csak új — láth a
ta tla n — létfo rm át vesz fel. (Dér G estaltkreis, 1950.)
F igyeljünk újból a keresztfán haldokló Jézusunkra. Ezt m ondja:
A ty á m . . . Ezzel valam i ú ja t és csodálatosat m ond az em ber és Isten
kapcsolatáról. Azt vallja, hogy a halálban is m egm arad az em ber
szám ára valaki. Valaki, akit így lehet nevezni: Atyám ! Csodálatos
ez a megszólítás. A logikus ez lenne: „U ram ” — Te parancsolsz, s
ha a parancsod az, hogy kínos halállal haljak meg, hogy em berte
lenül szenvedjek a kereszten, ám legyen meg a Te akaratod, hiszen
Te vagy az Űr! Egy keresztre feszített ajkán ez is logikus lenne:
„B írám ” — Te tudod egyedül az igazságot, te ítélj meg engem. Te
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szolgáltass nekem — ártatlan u l elítéltnek — igazságot. Jézus így
vall: Atyám , s ebben a m egszólításban benne van a bizonyságtétel:
tudom , hogy m indig szerettél, s tudom , hogy m ost is szeretsz, hiszen
m indig, m in denütt és m indenben benne van a Te szereteted. A szen
vedés m ögött is a Te szereteted van, a halál m ögött is ott van ez
a szeretet, még a sírban is. Berzsenyi Dániel Fohászkodását a fiatalaBíf nem zedék tagjai aligha ism erik. Pedig m ilyen szép vallomás
ez arról az Istenről, akinek a keze a halálban is, a sírban is tart.
Bizton tekintem mély sírom éjjelét!
Zordon, de ó, nem lehet az gonosz,
M ert a te m unkád: ott is elszórt
C sontjaim at kezeid takarják.
Végül még egyszer nézzünk a keresztre, s hallgassunk a keresztről
hangzó szóra: „A te kezedbe teszem l e ... . ” Ezzel azt m ondja a mi
U runk, hogy a halálban is m egm arad az élet, azt m ondja: van örök
élet! ö rö k élet! A Biblia utolsó könyvének írója apokaliptikus fan
táziával kiszínezi az örök élet állapotát, a m ennyei Jeruzsálem szép
ségét, az üdvözöltek boldog életét. Pál tartózkodik attól, hogy bárm i
konkrétum ot m ondjon. Csak ennyit ír: am it szem nem látott, fül
nem hallott, em beri elme elgondolni sem képes, valam i olyat készít
Isten övéinek. Ebben az apostoli rem énységben mindössze annyi
van, hogy az örök élet valam i m ás, valam i elképzelhetetlenül új lét
állapota az em bernek. Az örök élet más voltát az Ű r Jézus is hang
súlyozza a szadduceusokkal fo lytatott vitában: a földi kategóriák,
jogiak vagy társadalm iak, nem alkalm azhatók az em bernek arra az
új állapotára, ö rü ljü n k annak, hogy am ikor elérkezett halálának
pillanata, akkor mégis m ondott valam i olyat, ami m indennél több
és vigasztalóbb: Isten kezébe kerülünk, a Vele váló közösségbe, a
teljes és tiszta szeretet állapotába. S ha m ost arra a szóra is gon
dolunk, am it Jézus a latornak m ondott: „Velem l e s z e l ...”, akkor
nekünk is szabad abban rem énykednünk, hogy egymással is együtt
leszünk, s egym ással is a teljes és tiszta szeretet közösségében le
szünk. I tt ez a közösség soha nem lehet tiszta, m ert szennyezi a bűn,
s nem leh et teljes és öröm teli, m ert fenyegeti az elmúlás, a halál.
O tt m ár nincs bűn, m ert m iénk lesz a kegyelem fehér ruhája. Ott
m ár nincs múlandóság, hiszen az az állapot az örökkévalóság álla
pota, ezért lesz teljes, tiszta és boldog a közösség a szeretetben, a
közösség Istennel és egymással.
A keresztyénség keletkezésének nagy évszázada az utána követke-
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zővel együtt a m úlandóság m iatti szorongás korszaka volt. R iadt
em berek három halálesetből próbáltak erőt m eríteni.
Szókratészéből. Ahogyan Platón szépen m egírta, ez a nagy görög
bölcs szépen h alt meg. Síró b arátai közösségében mosolyogva ürí
te tte ki a m éregpoharat. Tudta, hogy ártatlan u l hal meg, s örült,
hogy lelke kiszabadul az anyag börtönéből.
Senecáéból. Ez a róm ai hum anista a szabad halált választotta,
hogy megelőzze Néró pribékjeit, ö is békésen halt meg. Tudta, hogy
az eszmék, m élyeket képviselt és szolgált az igazság, emberség és
szépség, nem csak túlélik őt, hanem halála által még tisztább fény
ben fognak ragyogni.
És Jézuséból. Jézus halála páratlan halál volt. P áratlan a haldokló
személye m iatt, a halál következm ényei m iatt, de főképp am iatt,
am it ez a p áratlan haldokló a kereszten m ondott: „Atyám, a Te ke
zedbe teszem le az én lelkem et!”
Isten segítsen miniket és segítse szeretteinket, hogy am ikor eljön
a vég, szám unkra vagy szám ukra a látszólagos nullapont, legyen
meggyőződésünk: van személyes lelkünk, legyen hitünk: van
A tyánk, s legyen rem énységünk: van örök élet! Ámen.

Hűmét
„HA KRISZTUS FEL NEM TÁMADOTT”
— lK o r 15, 12—20 —
Ha valam it világosan akarunk látn i és érteni, ellentétét is lá t
nunk és értenünk kell. Az „igen” lehetőségét akkor érezzük igazán,
ha tisztában vagyunk a „nem ” következm ényeivel. A kenyér érté
két az ism eri, aki m egtapasztalta m ár a kenyértelenséget. Az ott
hont az értékeli, aki végigszenvedte az otthontalanság keserveit.
A sötét akkor sötét igazán, m ikor m ár fényben járunk. A szenny
akkor döbbent meg, m ikor m ár tiszták vagyunk. A könny annak
keserű, aki megízlelte m ár a boldogtalanságot is, s a boldogság édes
ízét az érzi, aki já rt a szenvedés mélységeiben is.
Ebben a húsvéti igében Pál apostol így érvel. Hogy a húsvéti ör
vendetes tény jelentőségét érzékeltesse, m egm utatja egy elképzelt,
húsvét nélküli világ borzalm ait. Lássuk közelebbről ezt az érvelést.
Azt m ondja az apostol, hogy K risztus feltám adásán fordul meg
az igehirdető élete. „Ha K risztus fel nem tám adott, akkor hiábavaló
a mi prédikálásunk . . . sőt az Isten ham is bizonyságtevőinek talál
tatu n k , m ivelhogy az Isten felől bizonyságot tettünk, hogy feltá
m asztotta a K risztust, akit nem tám asztott fel.” (14—15. v.) Igehir
detőnek lenni: kockázatos hivatás. Az igehirdető keze el nem vet
egyetlen búzaszem et sem, ő csak K risztus igéjét szórja. Nem gyó
gyít meg egyetlen beteget sem, csak az orvosok Orvosát ajánlgatja
a beteg telkeknek. Egyetlen peres ügyet el nem intéz, csak tanúsko
dik Isten és a Sátán nagy perében. Nem tan ít tudom ányt, csak be
szél „együgyűen, balgán és botorán” a keresztről. Ha Krisztus fel
nem tám adott, akkor az igehirdető élete elvesztegetett, hiábavaló és
hazug élet. Szívünkből szól és szívünkre beszél Luther, aki sorsát,
ügyét, történelm i m egítéltetését egyedül K risztusra tette fel: „Ha
K risztus elbukott, én is vele bukom. Ha Krisztus kárhozatba ment,
én is vele m egyek.” A mai igehirdető az apostolok és a reform áto
rok alázatos tanítványa, s ilyenképpen nem m ondhat m ást: ha Krisz
tus elbukik, vele bukom . Jobb vele a nyomor, m int nélküle a jólét.
Vele szívesebben járok a halál árnyékának völgyében, m int nélküle
a boldogság verőfényében. Ha Krisztus fel nem tám adott, akkor
m indennek vége. De mi hisszük, feltám adt, él és uralkodik. Hisszük,
hogy élő Ű r szolgái vagyunk.
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Pál m ásik érve az, hogy K risztus feltám adásán alapul a gyülekezet
hite. „Ha K risztus fel nem tá m a d o tt. . . hiábavaló a ti hitetek.”
A keresztyén h it m egm érhető az ünnepek m érlegén. M egmérheted,
m eddig terjed a keresztyénséged. Sok em beré megáll a karácsony
nál. Valamilyen szeretetkeresztyénség vagy szociális keresztyénség
ez. Ma éppen olyan korban élünk, am ikor ez látszik a legfontosabb
nak, s vannak, akik ezenkívül m indent korszerűtlennek, elavultnak
és feleslegesnek tarta n ak a keresztyénségben. Egyetlen szóval sem
m ondjuk, hogy szeretetm unkára nincs szükség, de akinek csak eddig
terjed a keresztyénsége, az m éltatlanul viseli a „christiánus” nevet.
Sok em ber keresztyénsége megáll a böjtnél. Ezt a szenvedés keresztyénségének nevezhetnénk. Ezt élik a hősök, a m ártírok, van
nak olyan keresztyének, akiknek a hite elér nagypéntekig. A ke
reszt tövében m eglátják bűneiket és m egtérnek. Nem is lehetsz ke
resztyén anélkül, hogy a kereszt tövében meg ne lásd m agadat s meg
ne lásd Isten szeretetét. A teljes keresztyénség azonban mégis csak
az, mely elér a mai napig: húsvétig. V alójában csak az keresztyén,
aki hiszi, vallja és éli, hogy Jézus nem csak a szeretet hirdetője és
példaképe, nem csak a fájdalm ak férfia, nem csak egy hatalm as tra 
gédia m in dnyájunkat leleplező hőse, hanem feltám adott és élő Ki
rály. A teljes keresztyénség nem csak szeretetgyakorlás, szenvedés
vállalás és m egtérés, hanem ezekkel együtt, de ezeken felül a fel
tám adás reménysége, az örök élet hite. Hite annak, hogy Krisztus
sal együtt mi is feltám adunk s élünk őalatta, az ő országában örök
boldogságban, ártatlanságban és tisztaságban. Pál nagyon jól tudja:
szeretet nélkül nincs keresztyénség, hiszen szeretetadom ányokat
g y ű jt a jeruzsálem i szegény híveknek; tu d ja : el kell vállalni a szen
vedést, hiszen az ő K risztust követő ú tja is tele van lánccal, kővel,
ostorral, hajótöréssel; tu d ja: m egtérés nélkül nincs keresztyénség,
hiszen volt dam aszkuszi ú tja, mégis azt írja: ha K risztus fel nem
tám adott, ha nincs húsvéti hitetek, akkor egész keresztyénségetek
hiábavaló. H úsvétkor m érleg adatott a gyülekezetnek: m egm érheti
ra jta a hitét.
Még egy érve van az apostolnak: K risztus feltám adásától függ
m indnyájunk sorsa. „Ha K risztus fel nem tá m a d o tt. . . még bűnei
tekben vagytok. A kik a K risztusban elaludtak, azok is elvesztek.”
(17— 18. v.) É ghajlatunkat s ezzel együtt virágos rétjeinket, zöldellő
erdeinket, aran y búzatengereinket, n e k tá rt term ő szőlőhegyeinket
a G olf-áram latnak köszönhetjük. Ha egy hatalm as földrajzi ka
taklizm a elterelné p artjain k tó l ezt a meleg áram latot, jégsivataggá
változnék Európa. Vajon gondoltunk-e arra, mi az oka, hogy mi,
evangélikus keresztyének valam i derűs nyugalom ban, reménység-
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ben, virágot és gyümölcsöt érlelő lelki légkörben élünk. Indiában
az anyák a Gangeszbe vetik gyerm ekeiket, hogy kiengeszteljék a
haragvó Isten t; a szerzetes L uther szöges korbáccsal s vég nélküli
im ádságokkal gyötri m agát, hogy Isten kegyelm ét biztosítsa. A mi
életünk nyugodt, sorsunk nem kétséges, s ennek egyetlen oka van:
K risztus m eghalt bűneinkért s feltám adott m egigazulásunkért! Ha
ez nem így igaz, ha K risztus el nem hozza szám unkra az „élet ára
m át”, akkor bűneinkben vagyunk, sorsunk az első halálon túl a
m ásodik halál, a kárhozat. Ámde K risztus feltám adott! — kiáltjuk
az apostollal együtt —, s mi nem vagyunk bűneinkben, nekünk van
rem énységünk örök életről és boldog viszontlátásról. M ögöttünk ki
elégítetlen vágyak, összetört rem ények, harcok diadal nélkül, előt
tü n k a sír — de a fekete háttérből előlép Krisztus. Arca mosolyog,
s m in t az első húsvét hajnalán az őt kereső asszonyokat, így üdvö
zöl m inket: köszöntelek titeket. S ebben a mosolyban és köszöntés
ben az örök élet fénytengere zuhan ránk.
Pál így foglalja össze érvelését: „Ha csak ebben az életben re 
m énykedünk a K risztusban, m inden em bernél nyom orultabbak va
gyunk.” (19. v.) Ámde K risztus feltám adott, s így mi m inden em ber
nél boldogabbak vagyunk, m ert van értelm e az életünknek és nincs
félelme a halálunknak. Ámen.
(1944. Húsvét.)

BECSÜLETESEN HÜSVÉTRÓL
Lk 24, 36—45
N éhány h éttel ezelőtt egy férfitestvérünk a következőket m ondta
egy bibliaórán: „H úsvétkor sajnálom az igehirdetőket. Miről s ho
gyan tudnak úgy beszélni, hogy ne vétsenek hivatásuk norm ája
ellen, s am it m ondanak, az mégis elfogadható legyen a gondolkodó
em ber szám ára a »sacrificium intellectus«, az értelem feláldozása
nélkül.”
ő szin te vélem ényének indítására m egnéztem jegyzeteim et: miről
is prédikáltam húsvétkor harm inc esztendő alatt?
V annak szimbolikus húsvéti beszédeim. Ezekben a húsvét, a fel
tám adás csak jelképe valam ilyen általános életújulásnak.
V annak apodiktikus beszédeim. M inden m agyarázó szándék nélkül
m eghirdettem : K risztus feltám adott!

86

V annak eschatologikus beszédeim. A húsvéti tényt m egkerülve, a
végső dolgokról, életről, halálról, örök életről beszéltem.
S végül vannak pietista beszédeim : bizonyságot tettem a magam
hitéről.
Ma egyiket sem szeretném tenni. Ma szeretnék „becsületesen” be
szélni, három felé is érezve az elkötélezést. Komolyan venni azt, ami
húsvétkor történ t. Kom olyan venni a teológia tudom ányának a húsv étra vonatkozó eredm ényeit. S kom olyan venni azt, hogy gondol
kodó em berekből álló nagyvárosi gyülekezet hallgat. Szólok teh át:
1. A húsvéti eseményekről.
2. A húsvéti események értelmezéséről.
3. A húsvéti hitről.
*

*

*

Nézzük teh át, m ik a húsvéti események?
a) Az egyik az üres sír. A tegnapi tex tu s szólt erről. Az üres sírt
lá ttá k az asszonyok, s lá tta két tan ítv án y is, P éter és János. Semmi
okunk sincs arra, hogy tudósításuk igaz voltában kételkedjünk.
A k o rtársak sem kételkedtek abban, hogy a sír, melybe Jézus testét
elhelyezték, három nap m úlva üres volt. Csak az okot kutatták. Egy
zsidó irat, a Toledot szerint Jézus testét ellopták a tanítványok,
hogy azután a feltám adás „legendáját” hirdethessék. Tertullianus
egyházatya szerint olyan vélem ény is volt, hogy a kertész vitte más
hová Jézus testét. F élt attól, hogy a látogatók összetapossák a kertet.
A nagy zsidó történész, K lausner József szerint m aga A rim áthiai
József v itette el a testet, m ert az a sír, ahová nagypénteken elhe
lyezték, csak ideiglenes volt. Kétségtelen, hogy az üres sír ténye
nagy ügy volt a m aga korában. Széltében-hosszában beszélhettek
róla. A néhány évtizede ism ert ún. N ázáreti Kő felirata egy csá
szári rendelet a sírrablók ellen. Mivel abból a korból való, egy írás
m agyarázó, E. S tau ffer a rra gondol, hogy ez a rendelet kapcsolat
b an van Jézus üres sírjával s azzal a viharral, m elyet ez a tény
tám asztott.
b) A m ásik esemény, illetve esem énysorozat: Krisztus m egjelenik
tanítványainak. Ezeket görög szóval „Jcrisztofániáknak” nevezzük.
Mai tex tu su n k egy ilyen krisztofánia leírása. De nem ez a legrégibb
tudósítás. Az első írásbeli feljegyzés a krisztofániákról Kr. u. 56-ból
való. Pál írt ezekről I. K or 15-ben. Abban nincs semmi okunk ké
telkedni, hogy valóban voltak K risztofániák. Sőt! Ezek nélkül a
misszió elindulását nem is lehetne m egérteni. Ilyen élm ény nélkül
a tanítványok belenyugodtak volna abba, hogy vége m indennek, a
jézusi messiási mozgalom is kudarccal végződött, m int előtte annyi
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sok — s visszam entek volna Galileába, folytatni régi hivatásukat.
Krisztofáiniák nélkül a keresztyénség történelm i elindulása m egfejt
hetetlen rejtély lenne. Term észetesen a m agyarázat — éppúgy, m int
az üres sír tényén él — a krisztofániákat illetően is többfelé ágazik.
A zsidók szerint ezek m ágikus nekrom anciák, halottidézések; a ta
nítványok testi jelenésről is szólnak, eksztatikus vízióról is. Emlé
kezzünk vissza a m ai textusunkra, s hasonlítsuk ezt össze azzal a
jelenéssel, m elyet Pál láto tt a damaszkuszi úton.
ím e, ezek a húsvéti tények.
*

*

*

Most pedig beszéljünk a húsvéti események értelmezéséről. A tu
dományos kutatás, az őskeresztyén hagyom ány k ritikai vizsgálata
k im u tatta, hogy az őskeresztyénségben kétféle húsvétéríelm ezés ala
k u lt ki. A hosszadalmas és aprólékos tudom ányos m unka eredm é
nyeiről — az árn yalatokat figyelm en kívül hagyva — csak röviden
s kiélezetten szólhatunk.
a) Az egyik húsvétértelm ezést „sarkikos”-nak nevezhetjük. E szó
gyöke h ústestet jelent, a te st an y a g át: a húst, csontozatot, idegrend
szert stb. E szerint az értelm ezés szerint ez a test tám adt fel húsvétkor. Üjból élővé vált, újból funkcionált. A Feltám adott így szól:
nézzétek meg a kezeimet, tapintsatok m eg engem, csont és hús va
gyok, nem fantazm a. A F eltám adott e szerint a híradás szerint
együtt evett a tanítványokkal. S végül is ez a hústest m ent fel a
m ennyekbe. A régi világkép szerint ebben a tényben nincs semmi
hihetetlen, semmi elfogadhatatlan.
b) A m ásik őskeresztyén húsvétértelm ezést „szom atikus’ -nak ne
vezhetjük. Ennek a szónak a gyöke is testet jelent, de nem a test
anyagát, sokkal inkább — m ai szóval élve, m elyet a m odem bioló
gia ism er és használ — a szerkezetét. L ehetünk még m odernebbek
és egyszerűbbek, s nem vétünk sem a filológia, sem a teológia ellen,
ha a „szórna” alatt, ahogyan ez a Bibliában használatos, a szemé
lyiség szerkezetét értjü k , éspedig nem általában, hanem az emberi
egyéniség jellegzetes, őt m indenki m ástól m egkülönböztető személyi
szerkezetét. E szerint az értelm ezés szerint (am int ezt olyan neves
teológusok m ondják, m int Conzelm ann és Althaus) a feltám adás és
a m ennybem enetel egy és ugyanazon aktus. A krisztofániákban nem
a feltám ad o tt s hústestben a földön járó Jézus jelenik meg, hanem
az, aki az A tyánál van, s m egjelenik azért, hogy tanítványainak új
rem ényt adjon és igazolja azt, am it h ird etett: legyőzetett a halál.
S nem fizikai, érzéki testben m ent az Atyához, s nem ilyen testben
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jelen t meg, hanem — ahogyan Pál használja ezt a kifejezést —
„lelki testb en ”, te h á t nem anyagilag, hanem szom atikusán: felis
m erhető személyiségében.
Most ism ét gondoljunk arra, am i a damaszíkuszi úton történt. Mi
volt ez? Eksztatikus vízió? Igen, m ondja Pál. De ahogyan I. Kor. 15ben ír, az ő teológiája szerint hozzátehetjük: nem szubjektív, ha
nem objektív vízió. T ehát nem valam i belső kép kivetítése, hanem
objektív külső kép észlelése, érzékelése.
De mi van az érzéki testtel? Jézus m egfeszített és eltem etett tes
tével? T ertullianus közlésének kell igazat adnunk? Vagy K lausner
m agyarázatának? A szom atikus húsvétértelm ezést ez nem érdekli.
Ez adiaforon, közömbös dolog. P ál meggyőződése az, hogy „test és
vér nem örökli Isten országát”, ö abban is biztos, s ez m intha polé
m ia lenne tex tu su n k k al szemben, hogy az Isten Országa „nem evés
és nem ivás”.
ím e, a kétféle bibliai húsvétértelm ezés.
*

♦

*

Nunc im us ad fortissim us. Most érkeztünk el a legfontosabb kér
déshez: mi a húsvéti hit?
Előbb m ondjuk el a negatívum okat.
A húsvéti h it nem olyan hit, m ely a húsvéti esem ényeken alapul.
T ehát nem elhivése annak, hogy az asszonyok híradása az üres sír
ról, s a tan ítványok híradása a krisztofániákról igaz, a történeti
valóságnak megfelelő. A m agam részéről m eg vagyok győződve
arról, hogy a sír üres volt — b ár nem tudom , mi lett a hústesttel —,
s arról is, hogy a jelenések valóságok. De ez nem más és nem
több, m int tudom ányos történelm i meggyőződés, m ely új régészeti
vagy irodalm i leletek alapján m ódosulhat. Ez még nem az, am it
húsvéti h itnek lehetne nevezni.
A húsvéti h it nem olyan h it — s ez a m ásodik negatívum —,
m elynek alapja az őskeresztyén gyülekezet meggyőződése, ilyen
vagy olyan húsvétértelm ezése lenne. Tehát nem egyszerű csatlako
zás a szinoptikus evangélium ok felfogásához vagy más oldalról a
páli teológiához. Személy szerint én a páli értelm ezést fogadom el,
de ez teológiai meggyőződés dolga, s lehet, hogy az egyház teológu
sainak továhbi k u tató m unkája nyom án módosulni fog. Még ez sem
az, am it húsvéti hitnek lehetne nevezni.
Az igazi húsvéti h it Jézus igehirdetésén, Jézus ígéretein, Jézus
kinyilatkoztatásán alapul, s három tartalm i vonása van.
a) Jézus az A tyánál van! Ez ia húsvéti hit első tartalm i vonása.
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S min alapul? Hiteles jézusi kijelentéseken. „Elmegyek az én Atyám 
hoz” — m ondta búcsúbeszédében. „Atyám, vedd m agadhoz az ép
életem et” — így im ádkozott a kereszten.
b) Akik elm entek, ott vannak Jézussal együtt Isten örök szeretetében. Ez a húsvéti hit m ásodik ta r talm i vonása. S ez is Jézus ígé
retén alapul. „Elmegyek, hogy helyet kétszítsek nektek” — ígérte
búcsúbeszédében. „Az én juhaim at senki ki nem ragadhatja az éh
A tyám kezéből” — m ondta tanítványainak. „H alott szeretteink” —
szoktuk m ondani. Húsvéti hittel kellene em lékeznünk és beszélnünk
élő szeretteinkről, akik ugyan m ár nincsenek itt a látható világban,
de ott vannak, m int élők, az Istennél.
c) Egyszer mi is m egérkezünk Istenhez. Oda, ahol Jézus él, s ahol
vele együtt élnek azok, akik m ár elm entek. „Én élek, ti is élni fog
to k ” — m ondta Jézus. Ü tünk nem könnyű. Jön az öregség, beteg
ség, halál. De az út vége m egérkezés az Atyához. Ez a húsvéti hit
harm adik tartalm i vonása.
*

*

*

K ari Heim, a nem régiben elhunyt nagy teológus, az „úton lévők
pásztora” írja „A világ terem tése és a világ vége” c. könyvében a
következőket:
M inden em ber hitből él, azaz valam iféle hit szabja meg külső és
belső m agatartását. Ámde kétféle h it van. Az egyik a Nihil hite:
a semmiből jö ttem s a semmibe megyek. Sötét, tragikus, szomorú
hit. A m ásik a húsvét hite: az örök szeretetből jöttem , s oda térek
vissza. Ez a hit örömöt, erőt, békességet ád életben és halálban.
Ennek kell m a is erősödnie! Ámen.
(1964. m árcius 30. Húsvéthétfő.)

ÁMDE FELTÁMADOTT
— lK o r 15, 17—20 —
Nagyszombaton délben — éppen a m ai igehirdetésre való készülés
idején — felkeresett a lelkészi hivatalban egy férfi testvérünk, gyü
lekezetünknek az énekkarban szolgáló tagja. A rövid beszélgetés
során a rra hív ta fel a figyelm ünket, hogy mi, igehirdetők két téve
dés áldozatai vagyunk. Azt hisszük, azok a hívek, akik végighall
gatják prédikációinkat, éppen úgy értik azokat a bibliai és teológiai
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fogalm akat, am elyek előkerülnek m ondatainkban, m int mi, pedig
közülük soknak a szám ára tartalm ilag üresek ezek a szavak: m eg
váltás, feltám adás, megigazulás. A m ásik tévedés: mi, igehirdetők
azt hisszük, hogy akik m inket a tem plom ban hallgatnak, m ind hí
vők, pedig sokan vannak a kételkedők is, sőt vannak itt talán hitet
lenek is. Ennek a k ét tévedésnek a következtében — m ondta férfi
testv érü n k — nem segítünk eléggé abban, hogy híveink m egértésre
és m egtérésre jussanak.
A beszélgetés u tán újból leültem a Biblia mellé, s végigolvastam
az lK o r levél 15. részét, ezt a hatalm as fejezetet, m elyben Pál a fel
tám adásról ír, a K risztusáról és a m iénkről. Olvasás közben meg
láttam , hogy Pál nem esett bele a mai igehirdetőknek ebbe a kettős
tévedésébe. Pál bizonyít, vitázik, m agyaráz és felsorakoztatja az ér
veket, a történ eti, logikai, tudom ányos érveket, hogy a m aga korá
nak tanulatlan , kételkedő vagy hitetlen em bereit segítse a m egér
tésben is, a h itre ju tásb an is.
A felolvasott rövid szakaszban, m elyet egyházunk a mai ünnepre
ebből a hatalm as fejezetből az igehirdetés alapjául jelölt ki, Pál- ne
gatív érveket hoz fel a feltám adás tagadóival szemben. Abból a he
lyes pszichológiai feltevésből indul ki, hogy valakinek vagy valam i
nek az érték ét és nélkülözhetetlenségét akkor látju k meg igazán,
m ikor m ár nincs, am ikor m ár kénytelenek vagyunk nélkülözni. Ha
K risztus fel nem tám adott — így érvel Pál —, akikor nincs erő ezen
a világon, m ely szembe tu d n a szállni a bűn és halál áradó energiái
val. Ebben az esetben: ti m indnyájan még a bűneitekben vagy
tok! . .. s azok, akik elaludtak, örökre elvesztek! Ha nincs feltá
m adás, akkor — am int Pál m ondja — nyom orult em berek élik a
m aguk szánandó életét ebben az elveszett világban!
Ezt a rövid igeszakaszt, P álnak ezt a negatív érvelését röviden
így foglalhatjuk össze:
Ha nincs húsvét, akkor Jézus ügye elbukott!
Gondoljuk csak végig újból a nagypénteki történetet, de most hús
vét nélkül. Nemcsak azokat kérem erre, akiknek a húsvét am úgy is
üres ünnep csupán, vagy valam i általános tavaszi életújulás szim
bolikus napja, hanem azokat is, akik komoly keresztyén hittel hisz
nek a feltám adott Jézusban. Most m indnyájan gondolkozzunk együtt
úgy, m intha nem lenne húsvét.
N agypénteken — húsvét aspektusa nélkül — kétségtelenül győz
tek a farizeusok, írástudók, főpapok. Igaz, hogy hamis vádakkal,
m egvesztegetett tanúkkal, a jogi és erkölcsi igazság m egtiprásával,
de mégis győztek: elintéztek egy kényelm etlen galileai mozgalmat,
mely befolyásukra és egzisztenciájukra nézve veszedelmes lehetett
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volna. Nagypéntek este P ilátus is győzelm et könyvelhetett el. Igaz,
hogy az igazságtól el kellett tekintenie az állam, a birodalom rendje
és a saját pozíciója érdekében, de végeredm ényben mégis m egoldott
egy nagyon kényes politikai és jogi kérdést. A tömeg is győzött.
Nagyszerűen kiélhette szadista hajlandóságát és ingyen látványos
ságban volt része, nézhette a keresztre feszített em berek em bertelen
kínlódását. Győztek és nyertek a katonák is, akik a hóhéri m unkára
v állalk o ztak : .övék m aradt az elítélt és kivégzett em ber csekély va
gyonkája, s a kivégzés szörnyű cerem óniáinak végrehajtása közben
kielégült durva lelkűk vad vérszomja.
Igen, ezek győztek, Jézus pedig elbukott. Személye is, ügye is
visszavonhatatlanul elbukott. Tanítványai, akiket ügye szolgálatára
g y ű jtö tt m aga köré, szétszéledtek, s m enekültek a vesztett ügy ve
szedelmes közelségéből a halászcsónak vagy a vámszedő asztal
mellé. Igaz, egy em ber m egtért ezen a napon s m eglátta a Jézus
könnyes, véres, verítékes arcán az eljövendő királyság ragyogását,
de ez az em ber is ham ar m eghalt, s a gyenge sóhaj vagy a hörgő
kín szavaival elm ondott kérése belesim ult a halál ném aságába. Igaz,
egy katonatiszt becsületes tárgyilagossága is észrevette, hogy nem
átlagem ber h alt itt meg, hanem Isten Fia, de ennek a felism erés
nek és vallom ásnak nincs folytatása; a katona visszam ent légiójá
hoz a kaszárnyába, s a nagypénteki különös halálesetet eltette emlé
kei közé. Igaz, o tt állt még két em ber a kereszt alatt, M ária és János,
az anya és a barát, ö k k itarto ttak a bukott ügy m ellett az utolsó
pillanatig, de az ügyet ők is elveszett ügynek tarto tták , és siratták
a bu k o tt ügy tragikus hősét. Ügy, mozgalom, szándék ilyen tökéle
tesen, ilyen visszavonhatatlanul még nem bukott el, m int Jézus
ügye nagypénteken. N agypénteken az derült ki, hogy üres ígéret
volt m inden szó, m ely bűnbocsánatot hird etett — hiszen m it ér a
szó, ha nincs m ögötte valóságos hatalom ?! N agypénteken kiderült,
hogy nincs örök élet sem. Óriási ígéret volt ez: „Én élek, ti is élni
fogtok . . . ” de íme, üres ígéret m aradt, hiszen aki m ondta, m eghalt!
M ikor elhangzott a kivégzett em ber utolsó szava: „E lvégeztetett!..
ez a szó csak tragikusan hangozhatott. Igen, vége van ennek a galileiai m ozgalomnak. J ö tt valaki, jót akart, szépet és nemeset, de el
bukott, elvégeztetett. Diadalm as csengéssel nagypénteken csak a fa
rizeusok m ondhatták: elvégeztetett, győztünk!
Jézus ügye e lb u k o tt!
De m ost m egkérdezem ezt a m ai gyülekezetét, m elyet 19 évszázad
időbeli távolsága választ el nagypéntektől: valóban elbukott Jézus
ügye?
Van Róm ában egy tem plom, neve: S anta M aria sopra Minerva.
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Egy régi M inerva-tem plom rom jait ásták ki, a fundam entum ra, a
romok fölé ráép ítettek egy keresztyén tem plom ot, m elyet — hiszen
R óm ában vagyunk — Szűz M áriáról neveztek el. Valam ikor régen
a róm ai birodalom nak, a róm ai kultúrának, a róm ai vallásnak egy
jelentéktelen provinciális képviselője ott a messzi K eleten egyetlen
kézlegyintéssel, a fölényes hatalom cinikus m osolyával elintézett egy
ügyet, Jézus ügyét. S m a hol van ez a hatalom ? Hol vannak légiói
és prokonzuljai, hol vannak istenei? Rom okká lettek. S a romok
fölött áll a tem plom , s m a is m egnyíltak kapui Jézus szent nevének
dicsőítésére!
E lbukott Jézus ügye?
A lbert Schw eitzer az orvos-m isszionárius, korunk egyik legtisztel
tebb em bere in te rjú t ad o tt egy újságírónak. A beszélgetésen szóba
kerü lt a lam barénéi missziói telep m ú ltja is. Schweitzer elmondta,
hogy a telep helyén valam ikor egy néger fa lu állott, m elynek ke
gyetlen főnöke m inden este m aga elé hozatott egy szerencsétlen nőt.
A kínzócölöphöz kötöztette s hóhéraival halálra kínoztatta, m ert
tu d n i akarta, hányféle m ódon halhat meg az em ber, s hogy m ennyit
bír ki a kínból az em beri szervezet. A borzalm aknak ezen a város
földjén, m ost kórház áll. A m egkínzottak utódai fölé nem vigyorgó
hóhérok arca hajlik, hanem olyan em bereké, akik a szelíd szeretet
jézusi m osolyával enyhítik a kínt és kötözik a sebeket, s ha eljön
az este, nem a halál sikolya száll az őserdők felé, hanem az élet
igéje hangzik. Csodálatos jelkép ez a lam barénéi kórház! E rre a vér
rel bőven öntözött földre, az em beriség rettenetes életére és szörnyű
történelm ére ráép ü lt egy intézm ény, a szeretet új világa, a jóság új
történelm e — ráép ü lt Jézus nevében, Jézus erejéből. Tudom, voltak
vallásháborúk, em legetjük a szörnyű inkvizíciót, de ezekben és ezek
által m indig a „genius loci”, ennek a véres helynek, a bűnös föld
nek a szelleme tö rt be a keresztyénségbe, s azoknak, akiket m egej
te tt ez a szellem, soha nem volt semmi közük sem Jézushoz, sem
a jézusi keresztyénséghez!
Elbukott Jézus ügye?
1958-ban B erlinben ülésezett az Európai B aptisták Szövetsége. O tt
volt a Szovjetunió baptista egyházának elnöke is. ő m ondta ezen
a gyűlésen, hogy a 20, évszázadban az evangélium a m aga legna
gyobb diadalát a Szovjetunióban aratta. Olyan ébredés volt ott az
utóbbi évtizedek során, am ely m ellett korunk m inden más keresz
tyén ébredése eltörpül. Száz- és százezrek szívében ébredt fel a hit
és szeretet Jézus iránt, száz- és százezrek szánták rá m agukat Jézus
szolgálatára, Jézus követésére.
Most állítsuk egymás mellé ezeket a képeket: a nagypénteki lát-
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szólagos bukásét és a történelem folyam án bekövetkezett tényleges
diadalát. M indkettő tém ája Jézus ügye! De hogyan lehet m egérteni
ezeket az ellentétes képeket?!
_Itt valam i tito k van. Az elbukás és a győzelem között valam inek
tö rtén n ie kellett! Igen, valam i történt. Isten keze belenyúlt a tö rté
nelem be, s az Ö hatalm ának ereje egy felséges esem ényt produkált:
Húsvétot. Pál újjongva m ondja, boldog valóságra ébredve a húsvét
nélküli nyomasztó álomból: Ámde Krisztus feltám adott!
M ikor húsvét és pünkösd után a nagypénteken korán örvendező
jeruzsálem i sinedrium is m egtudta m ár, hogy Jézus ügye mégsem
bukott el, ú jra összeült ebben a tárgyban, s a tanács egyik bölcs
tagja, név szerint Gamáliel, a következőket m ondta ennek az ügy
nek az újbóli tárgyalásán: Vigyázzatok, voltak itt m ár emberek,
akik m agukat m essiásoknak tartották, például Theudás vagy Galielai Judás, de m eghaltak, ügyük semmivé lett, m ert nem voltak
messiások mégsem, ügyük em beri próbálkozás volt s ehhez a pró
bálkozáshoz Istennek nem volt semmi köze. Most itt van ennek a
Jézusnak az ügye. Ha csak emberi, akkor semmivé lesz m agától az
élet term észetes rendje szerint, m ert belepi a történelem hom okja —,
de ha mégis Istentől van ez az ügy, akkor sem m it sem tehettek el
lene, annál kevésbé, m ert m inden ellenakció azt tenné kétségtelenné,
hogy az élő Isten ellen hadakoztok! Igen, úgy volt, ahogy Gamáliel
m ondta. Az idők teljessége előtti és utáni évtizedekben több mes
siási mozgalom is volt Palesztinában. A felkeléseket leverték, a se
reg elszéledt, a vezetők m eghaltak. M eghalt Theudás, m eghalt Galileus Júdás, m eghalt Jézus.
Ámde Jézus feltám adott! Jézus ügyén a húsvéti üres sír az isteni
pecsét. Sem m it sem lehet tenni ellene. M egjelent az asszonyoknak,
a tizenegynek, azután — ahogy P ál írja lK o r 15-ben, ötszáz atyafi
nak. Egybegyűjtötte az elszéledt tanítványokat, elküldte őket a miszsziói paranccsal világot hódítani az igehirdetés és a keresztség által;
velük m ent, bárm erre járta k Ázsiában, Indiában, Európában vagy
A frikában; az Ő ereje feszült a hihetetlen erőfeszítések mögött, az
ö békessége ragyogott szivárványként a kálváriás utakon, az ö arca
fénylett a m ártírok elhomályosodó tekintete előtt, az ő keze emelte
fel az elbukó ttak at a bűnbocsánat realitásával, az ő szeretete forrósította fel a szíveket em berm entő cselekedetekre, az Ö ígérete volt
a szilárd híd a halál félelmetes szakadéka fölött -— nemzedékrőlnem zedékre!
S mindez azért történt, azért történhetett és azért történhetik ma
is így, m ert a nagypénteki elbukás után Isten erejével húsvétkor
diadalm asan feltám ad o tt!
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K örülbelül m ásfél éve m egjelent a m agyar könyvpiacon egy könyv.
Címe: Ű titárs a száműzetésben (Molnár Ferenc). Aki írta, az a h ar
m incas évek olvasott és szeretett m agyar írója és drám aírója volt.
A faji és vallási üldözés szomorú éveiben m enekülnie kellett az or
szágból, azután m enekülnie kellett Európából az óceán túlsó part
jára. Ez a menekülés, ez a hontalanság nagy lelki szenvedést okozott
neki. Ahogyan írja ebben a könyvben, egy kedves, gyengéd, meg
értő női lélekre akadt. Társa lett a száműzetésben. Szeretetében vi
gasztalást talált. De csakham ar m eghalt ez a hű társ. Halálába az
író nem tu d o tt belenyugodni. Négyszeres koporsót készíttetett szá
m ára, hogy vigye m agával városról városra, szállodáról szállodára.
De ezt nem teh ette meg. Egészen m agánossá válik. Zaklatott szívvel
m ondja: „Ügy szeretnék hinni, de nem tu d o k ... rajtam m ár csak
a kém ia segít!” Igen, az idegcsillapító szerek biokém iai hatása. Más
békességet nem talált szegény egészen haláláig.
Szom orú sors zaklatottan élni, belső csend és nyugalom nélkül a
száműzetésben. Sok keresztyén em ber so rsa! H ontalannak érzi m agát
ebben a világban, lelke zaklatott, békessége nincs, s az élet nélkülöz
hetetlen nyugalm át nem az Istenbe való hitben, hanem a kémiában,
az idegcsillapító orvosságok hatásában keresi. M iért van ez így?
Azért, m ert sok keresztyén em ber halott K risztust hordoz magával.
Egyházi szokások koporsójában, cerem óniák díszes szemfödele alatt
fekszik a halott. Nézd meg, kicsoda vagy micsoda? Bizony, csak egy
dogma, csak egy eszme, csak valam ilyen világnézet! S ez a halott
nem adhat békességet, nem adhat reménységet.
Testvérem , Húsvét van! Dobd el ezt a koporsót, tem esd el ezt a
halottat. H úsvét van! Itt van a gyülekezetben a m aga realitásában
az élő Jézus, a feltám adott Űr, s k in y ú jtja kezét feléd, hontalan ván
dor felé. Fogd m eg erősen ezt a kezet. Benne békesség van, bűneid
ellenére is békesség ajándéka, benne reménység van, az örök élet
reménysége. Fogd meg ezt a kezet. Ez vezet a hontalanságból a
m ennyei haza felé. Igen, hazafelé. Ámen.
(1960. Húsvéthétfő.)

DR. KÉKÉN ANDRÁS UTOLSÓ PRÉDIKÁCIÓJA
— Lk 24, 13—31 —
Ünneplő Keresztyén Gyülekezet, S zeretett Testvéreim!
A tegnap délutáni prédikáció alkalm ából, igaz, egy kicsit más öszszefüggésben és m ás kicsengéssel, de beszám oltam arról, am it most
is — e nagyobb, húsvéthétfői gyülekezet előtt — szeretnék megem
líteni.
Egy m agyar folyóirat áprilisi szám ában m egjelent egy cikk Jézus
ról és Jézus életm űvéről ilyen címen: A pokrif evangélium. M ár maga
a cím, félrevezető.
Evangélium nak nevezzük azokat a régi iratokat, am elyekben Jé
zusról és m űvéről van szó. K anonikus evangélium oknak nevezzük
azokat az irato k at — négy ilyen van: Máté, Márk, Lukács és János
—, am elyeket a korinthusi zsinatnak az atyái elfogadtak, kanonizál
tak és amelyek a mi Bibliánkban benne vannak. Apokrifus evangé
lium nak nevezzük azt az iratot, am ely nincs benne a Bibliánkban,
de am ely nagyon régi irat, am ely Jézusról, életéről és m űvéről szól.
Ism erünk ilyen apokrifus evangélium okat, köztük értékeseket is,
m int például P éternek az evangélium a vagy Tam ásnak az evangé
liuma. Itt azonban, Testvéreim , egészen m ásról van szó. Nem arról,
hogy valaki fölfedezett volna egy nagyon régi, a Krisztus utáni első,
második vagy harm adik évszázadból való apokrif Jézus-m űvet.
Ez a cikk teljesen a fantáziának a szüleménye. Ez a cikk történetietlen. Képzeljük el Testvéreim , arról beszél a szerző ebben a cikk
ben, hogy Jézus nem férfi volt, hanem nő, és nem is Jézusnak nevezi
Öt, hanem e latinosított zsidó név nőnem ű alakjával jelöli meg: Jézának nevezi. Milyen történetietlenség azután az is, bizonyíthatatlan
is, hogy Jézus hosszú éveket vagy talán évtizedeket töltött Indiában
és o tt a hinduizm usnak a papjaitól és vallásfilozófusaitól tanulta
meg m indazt, am it aztán Palesztinában elmondott, és ott nyerte azo
k a t a csodálatos képességeket, am elyeknek az erejével azután Pa
lesztinában csodákat tu d o tt tenni és gyógyítani is tudott. Még külö
nösebb dolog is van ebben az apokrif evangéliumban. Az ugyanis,
hogy am ikor elkezdődött Jézus U runknak a passiója, ez a szenvedés
tö rtén et úgy kezdődött el, hogy Júdás a főpapi szolgáknak és Pilátus
katonáinak nagy seregével m egtám adta Jézust és tanítványait, és
ebben az így kialakult nagy hegyi ütközetben a legbátrabban és leg
hősiesebben Jézus viselkedett és legeredm ényesebben Ö küzdött,
m ert — ahogyan az író megem líti —, valam ilyen Indiából hozott lelki
csodafegyverekkel ezret ölt meg a tám adók közül, végül is megvakí-
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tották, így fogták el és így végezték ki a keresztfán. A zután az utolsó
m ondatokban szó van még ebben a cikkben arról, hogy a tanítvá
nyok is, és a sírhoz küldött asszonyok is, Jézusnak a sírját üresen
találták, Jézusnak a testét nem találták meg a sírban. Azután, m int
hogyha folytatódnék még ez az apokrif evangélium, az utolsó mon
datában o tt van még az alany, Pilátus. A zután ugyancsak ott van
m egtévesztésül egy zárójeles m ondat, itt olyan kopott volt m ár a
régi tekercs, a régi kézirat, hogy a továbbiakat nem tudjuk rekonst
ruálni.
M it szóljunk Testvéreim , ehhez a különös nagyheti, húsvéti aján
dékhoz, am elyet a m agyar keresztyénség kapott?
É n azt gondolom, hogy nem szabad vitatkoznunk semmiképpen.
Éppen úgy nem szabad vitatkoznunk, m int ahogyan az em ber nem
szokott egy m esének az eseményei felől senkivel vitába szállni, vagy
nem szokott egy tudom ányos-fantasztikus regénynek az eseményei
ről senkivel tudom ányos és történelm i értelem ben v itát folytatni.
N ekünk sem szabad vitatkoznunk.
A másik, ugyancsak még m indig valam ilyen negatív tennivalónk
az, hogy azért mégis valam i belső szomorúsággal vegyük tudom ásul
azt, hogy arról a Jézusról, Aki nekünk U runk, arról a Jézusról, aki
a békesség em bere volt, arról a Jézusról, aki m eghalt önként vál
lalt szeretetből m indenkiért, arról a Jézusról, aki az em beriségnek a
legszebb és legtisztább példája, így lehet írni.
De legyen valam i pozitívum is mindabból, am it ezzel a cikkel kap
csolatban nekünk cselekednünk kell. Tegyük azt, Testvéreim, hogy
a lehető legszigorúbb és a lehető legélesebb történeti kritikával foly
ta tju k ott, ahol ez a cikk abbahagyta, üres sír után. Kérdezzük meg,
m i tö rtén t azután, hogy az asszonyok és a tanítványok látták az üres
sírt? Mi volt a m ásodik húsvéti esemény? A krisztofánia, a Krisztus
jelenés. Ilyen K risztus-jelenést ír le ez a felolvasott, elég hosszú tex
tus Lukács evangéliumából. K ét em ber, valószínűleg Jézus galileai
tanítványai közül valók — az egyiket Kleofásnak, a m ásikat Simeon
nak nevezték —, Galileából visszam entek Jeruzsálem be és átvették
a jeruzsálem i gyülekezetnek vezetését, ö k húsvétkor ketten m entek
az em m ausi országúton vissza Galileába. M entek szomorúan, letörten
beszélgetve, és akkor hozzájuk csatlakozott Valaki, akit először nem
ism ertek fel, aki beszélgetett velük. Estig együtt m aradtak. Este az
után, am ikor leült velük ott, ahol m egpihentek, m egtörte velük
együtt a kenyeret, m egáldotta és nekik adta. És akkor jö tt rá a két
tanítvány, tulajdonképpen ők azzal a Jézussal találkoztak, aki nem
m arad t arim áthiai Józsefnek a sziklasírjában, te h á t itt krisztofániáról, K risztus-jelenésről van szó.
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És m ost ragaszkodva ahhoz, hogy szigorú történelem kritikával kö
v etjük nyomon az eseményeket, azt kell m egkérdeznünk, vajon ab
ban a korban hogyan értették ezeket a jelenségeket, ezeket a Krisz
tus-jelenéseket? A zsidók egy olyan Jézus-ellenes iratban, amelyet
Toldotnak nevezünk, azt írták, Jézusnak volt valam i mágikus, varázsos képessége, am it nekrom antiának, azaz halottidézésnek lehet ne
vezni. Jézus teh át tulajdonképpen ilyen m ágikus halottidézést űzött
akkor, am ikor m egjelent a tanítványainak.
Volt a keresztyénségnek, nem csak a zsidók között, hanem a hellé
nek között is éppen elég ellensége. Ezek közül talán a legélesebb
szavú és a legkritikusabb Kelsos volt, akinek ugyan nem m aradtak
fönn az iratai, de mégis egy könyvből, am ely választ ad az ő keresztyénséget tám adó vádjaira, rekonstruálni lehet az ő iratá t is. Ez a
Kelsos a János evangélium ában olvasható, első krisztofániát elemzi,
azt, am ikor a feltám adott Jézus még a sírkertben találkozik Mária
M agdalénával. És azt m ondja Kelsos, ez nem más, m int egy hiszté
rikus nőnek a hallucináció ja és víziója. Azzal folytatja, tulajdonkép
pen m inden krisztofánia csak ilyen extatikus vízió, am inek nincsen
sem m iféle történelm i alapja.
De m ost m agukat a keresztyéneket kérdezzük meg, ők hogyan
értették ezeket a krisztofániákat?
K étféle értelm ezés van a Bibliában, sőt azt kell mondanom, nem
is az íro tt Bibliában, hanem az írott evangélium okat megelőző ke
resztyén hagyom ányban, ezeket egyszerűen és egy kissé sem atikusan
hadd nevezzük így: az egyik keresztyén értelmezés a zsidó gyüleke
zetekben, zsidó szárm azású keresztyén gyülekezetek tagjainak az ér
telmezése, ezt nevezzük sarkikosz értelmezésnek. Sarkosz, görög szó,
azt jelenti, hústest. E szerint az értelmezés szerint a sírban Jézus
így elevenedett meg a m aga csontjával és a maga húsával. És ki
lépve a sírból, így találkozott tanítványaival. Hiszen e szerint a ha
gyom ány szerint a tanítványok együtt ettek és itta k vele, e szerint
a hagyom ány szerint a tanítványoknak m ódjukban volt m egérinteni
az ö húsát, bőrét, testét — ez az egészen testi vagy hústesti értel
mezése a krisztofániának.
Van egy m ásik értelm ezés is. Ezt inkább a hellén származású ke
resztyén gyülekezetek tagjai vallották, és ezzel találkozunk Pál apos
tolnak az első korinthusi levelében is. Ennek a levélnek a híres 15.
fejezetében az előbbivel szemben ezt az értelm ezést som atikus értel
mezésnek lehet nevezni. M it jelent ez, Testvéreim ?
Azt jelenti, hogy nem anyagi hústestről van itt szó, hanem sómá
ról, am elyet Pál apostol lelki testnek nevez. Ez a sóma talán az
em beri személyiségnek valam i olyan szerkezete, amely nincs hozzá-
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kötve a valóban romlandó, rothadó anyaghoz, de mégis szerkezet,
am elynek az alapján rá lehet — m egkülönböztethető módon — is
m erni arra, akiről éppen szó van. E szerint a felfogás szerint tehát
a sírban ez a sóma elevenedett meg, és e szerint a felfogás szerint a
húsvéti feltám adás és a m ennybem enetel ugyanaz az aktus. Jézus
a halálon keresztül m egérkezett az Istenhez. M egérkezett, ahogyan
ezt egy 20. századi, nagyon hívő teológus m ondotta: m egérkezett az
Isten erőterébe úgy, ahogyan ő ígérte is: „Elmegyek az én Atyám 
hoz és a ti Atyátokhoz, hogy helyet készítsek s z á m o to k ra ...” De
aztán az Isten erőteréből a krisztofániák alkalm ából m egjelent tan ít
ványai előtt is. M egjelent előttük azért, hogy dokum entálja szám ukra
m indazt, am it önm agáról m ondott és m indazt, am it nekik ígért. Én
az Atyához megyek és helyet készítek számotokra. Ez az úgyneve
zett som atikus felfogása vagy m agyarázata az Ü jtestam entum nak a
Krisztus-jelenésekről.
Hogy e kettő közül, Testvéreim , mi m elyiket fogadjuk el, ez most
nem lényeges. Hadd hívjam fel azonban Testvéreim figyelm ét három
nagyon lényeges mozzanatra.
Az egyik lényeges m ozzanat az, hogy a krisztofániáknál jobban
bizonyított esem ényekkel alig találkozunk az Űj testam entum ban. Pál
az első korinthusi levelet K risztus u tán 56-ban írta. Ennek a levél
nek a 15. fejezetében, az első versekben felsorolja m indazokat, akik
nek krisztofániában volt részük. Azt m ondja: ezt ő a hagyományból
vette, teh át ez még 10—15 esztendővel régibb. Feltehető, hogy Krisz
tus u tán 40-ben, abban a városban, ahol Pál m egism erkedett a ke
resztyén hagyom ánnyal — teh át A ntiokhiában —, még megvolt azok
nak a listája, akik részesedtek ilyen krisztofániában, ilyen Krisztus
jelenésben. Nagyon jól bizonyított tény, voltak ilyen jelenések. De
hogyha nem lenne bizonyított ez a másik, am ire szeretném fölhívni
Testvéreim figyelm ét — ha nem lenne bizonyított nekünk, mai ke
resztyéneknek, akkor is azt kellene m ondanunk, Nagypéntek után
mégis tö rtén t valami. M ásképpen a keresztyénség győzelmének nagy
rejtélyét, nagy k ritériu m át nem lehetne megoldani.
Tacitus azt írja az Annalesek 15. kötetében, Pilátus kivégeztette
Jézust, és akkor rövid időre m egtorpant ez a csúnya mozgalom, de
aztán csakham ar erőre kapott. M egtorpant és erőre kapott. A meg
torpanás és az erőre kapás között valam inek történnie kellett. Az a
term észetes történelm ileg, ha a vezért kivégzik, a nyáj szétszéled és
a m ozgalomnak vége. Ez igy volt azokban a zsidó szabadságharcok
ban. amelyek M akkabeusok kora óta egészen Barkochbáig megis
m étlődtek. De N agypéntek után valam inek történnie kellett, m ert
a nyáj nem szaladt szét. A tanítványok vállaltak valam i nagy és
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szent h iv atást Jézus nevében, végezték azt a missziói hivatást, és ami
a legcsodálatosabb, ennek a hivatásnak a területén győztek a római
világbirodalom felett. Ha nem lenne szó húsvétról és krisztofániákról, akkor is el kellene gondolkoznunk és fel kellene tennünk azt,
hogy itt valam i történt.
De még valam it hadd m ondjak el, Testvéreim. Nem lehet a keresztyénség kezdetét m int pszichológiai, m int lelki m isztérium ot sem
m egoldani ezek nélkül a krisztofániák nélkül. Azt m indannyian tu d 
ju k — olyan reálisan írja meg m inden evangélium —, hogy a tan ít
ványok gyávák voltak, akik nem voltak hajlandók még csak végig
nézni sem U ruknak a szenvedését, de sem m iféleképpen nem voltak
hajlandók arra, hogy együtt szenvedjenek Urukkal. Ezek a gyáva
em berek egy néhány nap alatt m egváltoztak. Mi történt velük?
Hogy lehet az, hogy kialakult bennük, tudatukban a boldog halálnak
képe? „Boldogok a halottak, akik az Ű rban halnak meg.” Hogy lehet
az, hogy közülük István vértanú úgy halt kínos halált, hogy közben
az orcája fénylett, m int angyalnak orcája. Hogy lehet az, hogy kö
zülük P ál apostol azt vallotta, „úgy szeretnék m ár elm enni ebből
a létből, m ert a K risztussal együtt lenni sokkal inkább jobb”. Hogy
lehet az, hogy abban a korban, am elynek a gyermekei tele voltak
szorongással és halálfélelem m el, az apostolok és az apostoli tanítvá
nyok tu d tak békességgel m eghalni? Hogy lehet az, mi történt köz
ben? Nem tö rtén h etett más, Testvéreim , csak az, hogy megbizonyo
sodtak afelől, Jézus U runknak m inden ígérete igaz. És ő valóban az
A tyához ment. És az A tyánál helyet készített övéinek, akik ott lehet
nek m ajd, ahol Ö van, m ikor el kell m ajd m enniük ebből a létből.
M olnár Ferencnek az utolsó könyvét Testvéreim közül bizonyára
sokan ism erik. Ennek a könyvnek a címe: Ű titárs a száműzetésben.
Ez a szegény, szerencsétlen sorsú, élete végén m ár szellemi zavarok
k al is küzdő drám aíró m egírja azt, hogy m eghalt, aki őt nagyon sze
rette, és akit ő is nagyon szeretett. Nem tu d o tt tőle elválni, nem
tu d o tt tőle elszakadni. Dupla falú fém koporsóba tette a holttestét és
bárhová m ent, m indenhova m agával vitte.
Most hadd kérdezzem meg Testvéreim et is, m agam at is, mi nem
koporsóban hordozunk m agunkkal egy halott K risztust? A mi Krisz
tu sunk valóban él, vagy csak emlék, akit koporsóban halottként,
nem zedékről nem zedékre viszünk m agunkkal?
Isten segítsen m eg m inket m inden istentiszteleten, am ikor Róla
van szó és m inden úrvacsora alkalmából, am ikor az ö testét törjük
meg kenyérként a bűnbocsánat bizonyosságában. Isten segítsen m in
k et m inden istentiszteleten, hogy krisztofániában legyen részünk,
hogy szívünkben és életünkben új életre tám adjon a halott Krisztus.

100

Űj életre, Akiben hiszünk, m int Isten képm ásában, A kit m erünk kö
vetni a szeretetnek és a szolgálatnak az útján. És Akiben m erünk
rem énykedni, hogyha egyszer el kell m enni innen, Vele együtt mi
is ott leszünk az Isten örök országában. Isten Szentlelke segítsen
bennünket, hogy így tám adjon új életre m indnyájunk szívében a
halott Krisztus. Így legyen m indannyiunk életében igazán Húsvét!
Ámen.
(1974. április 15. Húsvéthétfő.)

Húsvét után
AZ IMÁDKOZÁS ISKOLÁJA
— Lk 11, 5—13 —
K eresztyén Gyülekezet, Testvéreim az Űr Jézus Krisztusban! En
nek az igének elm ondására az adott alkalm at Jézus számára, hogy
valaki a tanítványok közül ezzel a kéréssel járu lt hozzá: „Uram,
taníts meg m inket im ádkozni.” Jézus erre a kérésre szent tanítást
ad o tt az imádkozásról. Ezen a mai vasárnapon, az imádság vasár
napján, am elynek régi egyházi neve Rogate vasárnap, jertek, le
gyünk m indnyájan tanítványok. Iratkozzunk, be az imádkozás isko
lájába és e rövid néhány perc alatt, am ely az igehirdetés számára
rendelkezésre áll, végezzük el m indannyian az imádkozás iskolájának
m indhárom fokozatát.
Az első fokozaton, amelyen a gyerm ekek az ábécét tanulják, a mi
U runk Jézus K risztusunk, Tanítóm esterünk annak m eglátására akar
elvezetni bennünket, hogy mi m indannyian kénytelenek vagyuk
imádkozni. A rra akar m egtanítani, hogy az imádkozás életszükséglet.
Szükséges az imádkozás lélektani szempontból is, hiszen mi valljuk,
hogy az im ádság a belső em ber lélegzetvétele. Amikor mi imádko
zunk, akkor azt tesszük, hogy a lelkünk ajtaját m egnyitjuk a magas
ságok felé, és ezen keresztül belénk árad Isten világának éltető oxi
génje. M elyik anya lenne olyan kegyetlen, hogy gyerm ekét nem en
gedné be napfényes lakásába, hanem lent tartan á őt egy dohos pin
cében? Szülők, ne feledjétek, tönkrem egy a gyermek, meghal benne
a belső ember, ha nem tanítjátok meg őt im ádkozni; ha nem adtok
néki alkalm at arra, hogy m egtölthesse lelkét a m agasabb világ éltető
levegőjével. Az is bizonyos, hogy az im ádkozásra szükségünk van
teológiai szempontból is. A vallás Isten és em ber életközössége. Ez
a közösség az Igében és az imádkozásban realizálódik. Vajon mi
csoda életközösség van abban a családban, ahol a férj és feleség né
m ák tudnak m aradni egymással szemben?! Van-e életközösség Isten
és em ber között, ha az em ber süket, am ikor Isten szól és néma, mi
k or néki kellene szólnia? Most azonban, Testvéreim, nem is csak
lélektani, nem is teológiai szükségszerűségről van szó, am ikor arról
beszélünk, hogy kénytelenek vagyunk imádkozni, hanem arról, hogy
az im ádságra m aga a m indennapi élet kényszerít bennünket. Vajon
m it cselekedhet az a koldus, akinek a kenyere és ruhája ott van
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m ások szívében? — Nem teh et m ást, kin y ú jtja kezét és elm ondja
kérő hangon: em berek, szánjatok meg, legyetek irgalmasok, m ert el
pusztulok. M it cselekedhet az a halálra ítélt rab, aki m ögött bezáró
dott a börtön, a siralom ház ajtaja? H a szeretné m egtartani életét,
akkor odavánszorog az ajtóhoz, véresre veri kezét és zörget, hogy
m egnyittassék neki. H a vannak itt, ebben a gyülekezetben gőgös
em berek, akik m ost m ég elégedettek sorsukkal, m ert nem látják an
nak végét, vagy olyanok, akik elégedettek önm agukkal, m ert még
soha nem néztek bele Isten Igéjének tükrébe és még soha nem lát
ták m eg szívüknek sok bűnét — h a vannak ilyen elégedettek, akik
nem érzik át, hogy koldusok és halálraítéltek, bizonyára nem im ád
koznak, és így m egbuknak az imádkozás iskolájának m ár ebben az
első osztályában. De te, Testvérem , akinek a kedvese talán idegen
országban van s azt sem tudod, él-e, hogy itt a földön találkozol-e
még vele, te, akinek a gyerm eke talán betegágyon fekszik, te nem
tehetsz mást, m in t a halálraítélt, m int a koldus: kinyújtod kezedet
az ég felé és azt m ondod: Atyám , könyörülj rajtam , segíts meg a te
irgalm asságodból! A zsoltáríró azt m ondja, aki nem tu d imádkozni,
az m enjen a tengerre, s h a m egnyílik alatta a végtelen mélységek
óceánja, m ajd összeteszi kezét, és m ajd elhagyja ajk át a kérő szó:
Uram, könyörülj rajtam !
Az im ádkozás m ásodik fokozatán, Testvéreim, a m i U runk Jézus
K risztusunk arra ta n ít bennünket, hogy jogunk van im ádkozni. A rra
tanít, hogy az im ádság a keresztyén em ber szám ára nem csak életszükséglet, hanem jog is, szabadság is, kiváltság is. Az az ember, aki
a fatalizm us híve, aki a vaksors és a könyörtelen végzet beteljese
désében hisz, így beszél: te ember, az im ádság teljesen felesleges.
Felesleges azért, m ert te csak porszem vagy és a végzet szele sodor
oda, ahová ak ar; neked nincs más jogod, csak az, hogy választhatsz
a kényszerű beletörődés, a hiábavaló lázadás, vagy a kétségbeesett
siránkozás között. Milyen m ásképpen beszél a mi U runk Jézus Krisz
tusunk. Ő azt m ondja nekünk: Te em ber, neked tudnod kell, hogy
nappal vagy éjszaka, alkalm as vagy alkalm atlan időben bárm ikor
odam ehetsz a te m ennyei A tyád trónusa elé. Jogod van kiáltani:
Atyám , könyörülj rajtam ! Jogod van keresni irgalm át, zörgetni ke
gyelm ének ajtaján. Ha nincs kenyered, m int ahogy nem volt Illés
számára, jogod van az ég felé nézni és várni, hogy hozzák el az ég
m adarai a te eledeledet. Ha ösztönöd, bűnös kívánságaid bűnre vittek
téged, szabadságod van arra, hogy Dáviddal együtt lehullj a porba
és kiálts: könyörülj rajtam én Istenem, a Te irgalm ad szerint és egé
szen moss ki engem az én álnokságomból. Ha m egutáltad a tékoz
lásnak azt az útját, am elyre ráléptél, am elyen messze kerültél az
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atyai háztól, jogod van visszafordulni, jogod van zörgetni az atyai
ház ajtaján és azt m ondani: Atyám , vétkeztem ellened, bocsáss meg
nekem, és tégy olyanná, m int a Te béreseid közül egy. H a azt ve
szed észre, hogy sötét átok ül szeretteiden, akkor jogod van Pál
apostollal együtt im ádkozni: Uram , könyörülj az én kedveseimen,
fogadd őket m agadhoz és ha úgy tetszik Neked, akkor inkább en
gem vess el. H a a sátán az ítéletét m u tatja meg neked és azt mondja,
el fogsz pusztulni, jogod van így im ádkozni L utherral együtt: „Az
nem lehet, hogy kárhozatra vess engem Istenem, hiszen én tudom,
hogy a Te Egyszülött Fiad értem h alt meg. Ha úgy tapasztalod, hogy
napról n ap ra nehezülnek a próbák, akkor lehetséges számodra az,
hogy egy nagyon kedves evangélikus költővel így könyörögj: Iste
nem, ne próbálj engem, hiszen én olyan gyenge vagyok, összetörök,
nekem ahhoz, hogy Téged dicsérjelek, napfény kell, simogatás kell,
tavaszi rétek virágzó pom pája kell és őszi erdők halk lélegzete. Földi
királyok és hatalm asok m egtehetik azt, hogy az egyszerű emberek
előtt zárva ta rtjá k palotájuk ajtaját, de Krisztus m egnyitotta Isten
ajtaját, sőt Ö m aga ajtóvá lett értünk és nekünk jogunk van arra,
hogy bárm ikor és bárm ivel odam ehessünk Istenünk színe elé és kö
nyöröghessünk. K érlek Testvérem , ha nem akarsz elbukni az imád
kozás iskolájának ezen a fokozatán, akkor élj ezzel a jogoddal napról
napra.
Végül az imádkozás iskolájának harm adik fokozatán a mi nagy
Tanítóm esterünk azzal biztat bennünket, érdemes im ádkozni! A ba
rá t végül is felkel, m egnyitja az ajtót a kitartó kérésre és kiadja a
kenyeret. Az apa nem fog kígyót vagy skorpiót adni, hanem kenyér
rel és hallal táp lálja éhes gyerm ekét. A mi U runk Jézus K risztusunk
így foglalja össze ezt: „Aki kér, m ind kap, és aki zörget, annak megnyittatik , és aki keres, az talál.” Jó l tudom azt, testvérem , hogy van
nak itt a gyülekezetben olyanok, akik m ár ennek az iskolának a h ar
m adik fokozatát végzik; vannak, akik m egtanulták már, érdemes
imádkozni. Közülük néhányat — ahogy arcotokra tekintek — akár
név szerint is felszólíthatnék, hogy m ost ne az igehirdető beszéljen,
hanem ők m ondják el egyszerű szóval, hogy Isten im ádságot meg
hallgató Isten. I tt van például az az édesanya, aki, am ikor gyerme
kéről m ár m indenki lem ondott, am ikor az orvosok, sőt m aga az édes
apa is kétségbeesetten legyintettek és panaszosan siránkoztak, hittel
és rem énységgel im ádkozott a betegágy m ellett, és hite nem szégye
n ü lt meg. A ztán itt van közöttünk az a férfiú is, aki elm ondhatná,
hogy őt a pusztulás p artjáró l nem a véletlen m entette meg, hanem
— m in t később m egtudta —, azok az imádságok, am elyeket kedvesei
m ondtak el érte. De azt is látom, itt ülnek a padokban azok, akii?
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m ásféle bizonyságot tu dnának tenni: mi bizony napról napra im ád
koztunk és gyerm ekünk mégis tragikus hirtelenséggel elhunyt. Itt
van az a testvérünk, aki évről évre könyörgött a boldogságért, és
m ost kénytelen mégis összetört szívvel, csalódottan, békétlenül, bol
dogtalanul élni. Vajon nekik m it m ondjunk? Vajon az ő bizonyságtételü k m egerőtleníti az előbbi bizonyságtételeket? Nem vádoljuk
őket azzal, hogy nem volt igazi im ádságuk, hogy nem tudtak k itar
tóan és hittel imádkozni, Istenhez könyörögni. Nem m ondjuk, m ert
bizonyosak vagyunk afelől, hogy az ő im ádságuk is igazi imádság
volt. A rra k érjü k azonban m indazokat, akik azt tapasztalták, hogy
Isten „nem ”-et m ond ném ely földi kérésre, vizsgáljuk meg jobban
m indazt, am it Isten nekik válaszképpen adott. Nem vette el szenve
désed keresztjét, de elvette a gyerm ekedet, és m ost azt mondanád,
Isten nem hallgatja m eg az im ádságodat? Kérlek, ne m ondd ezt!
Isten sokkal többet adott, m int am it kértél. Néked adta Szentleikét,
és ennek a Léleknek az erejével ugye tapasztalod, m ár el tudod hor
dozni a nehéz kereszteket?! Ennek a Szentléleknek világosságában
látod elvesztett gyerm ekedet nem a sírban, hanem a m ennyei gyüle
kezetben és rem énységed van, hogy ott találkozni fogsz vele. A rra
kérlek, ha bizonyságot kell tenned valahol, m ondd te is azt: én tu 
dom, hogy érdem es imádkozni, m ert Isten A tyánk nekünk, Aki nem
ad soha követ kenyeret kérő gyerm ekeinek, sem kígyót, am ikor az
éhes. Én tudom , hogy érdem es imádkozni, m ert én csak földi jókat
kértem , s ö azzal válaszolt, hogy Lelkét adta ajándékul.
Testvéreim , a világ tegnap a m unka ünnepét ünnepelte, és ennek
az ünnepnek a tiszta üzenete m inden dolgozó em ber szám ára ez:
dolgozzatok hűségesebben, hogy több legyen ezen a világon a kenyér,
Hogy könnyebb legyen az élet és nagyobb a jólét. A keresztyén anyaszentegyház m a világszerte Rogate vasárnapját, az imádság ünnepét
üli, s ennek az ünnepnek ez az üzenete hozzád: Keresztyén ember,
h a azt akarod, hogy több legyen a földön a szeretet, nagyobb a bé
kesség, h a azt akarod, hogy ez a világ m egtartassák, akkor buzgób
ban imádkozz! Ámen.
(1948. m ájus 2.)
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AZ IMÁDSÁGRÓL
— Róm 8, 24—27 —
Rogate vasárnapján szomorúan, de tárgyilagosan kell m egállapíta
nunk, hogy korunk nem az imádkozás kora s nem az imádkozok
kora. S aját tapasztalataink és vallásszociológiai felm érések statiszti
kai adatai igazolják ezt a m egállapítást. A keresztyén kegyesség vál
ságban van — ezt m a egyházvezetők és teológusok hangoztatják kon
ferenciákon és cikkekben, s ennek a válságnak egyik jele a templom
látogató hívek szám ának csökkenése, a másik pedig az úgynevezett
„csendes órák ” idejének fokozatos beszűkülése.
Hogy fogynak az im ádkozok s halványodik az imádkozás jelentő
sége, annak egyik oka az emberben, az em ber mai életérzésében van.
K ettős k arak tere van ennek az életérzésnek: a tragikum és a he
roikus hum ánum . A 20. század term észeti és történelm i katasztrófái
táplálják az egyiket, s az em ber erejének és tudásának hallatlan
megnövekedésével arányosan növekszik a másik. Együtt jelentkezik
e kettő Camus tragikus heroizm usában. Az em ber belátja, hogy hiá
bavaló m inden imádság, m ert a vész nem m úlik el s a bajok nem
csökkennek. A kárm ilyen szépen és szenvedélyesen imádkozik is az
ember, m indig m agára hagyatott m arad ebben a borzalmas világűr
ben, ahol a halál és a közöny uralkodnak — de akárm ilyen m agára
hagyatott is, utolsó csepp véréig küzdenie kell végzete ellen. A Pestis
egyik szereplője, egy plébános, m ikor a járvány kezdődik, engesztelő
m isét mond, hogy elfordítsa a városról a vészt, hogy megbékítse a
haragvó Istent. A járv án y azonban terjed, neki végig kell néznie és
szenvednie egy beteg gyerm ek haldoklását. Beáll azok közé, akik
a járv án y ellen küzdenek. Im ádkozik továbbra is, de m ár nem az
égi hatalm ak irgalm ának várásában, hanem a szolgáló szeretetben
látja élete és hivatása értelm ét. Közülünk ki nem hord szívében
ilyen keserűséget — meg nem hallgatott imádságok utóízeképpen?
S ki az, aki nem m ondta vagy nem gondolta m ár: m agam ra vagyok
utalva?!
Az im ádság válságának m ásik oka korunk világnézeti teóriáiban
van, melyek közül valam elyik m inden bizonnyal m indnyájunkat meg
érin te tt a m aga szellemi erejével.
A m aterializm us elm élete szerint az anyagon kívül nincs semmi
és senki, am ihez vagy akihez imádkozni lehetne. Az imádság csak
ábránd, illúzió, ópium.
Az egzisztencializmusnak, a létezésnek a filozófiája szerint van
valam i végső valóság, az Önmagában-Való-Lét, a Létezés Ereje, s ez
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a valam i Istennek is nevezhető, de olyannyira személytelen, hogy
nincs füle az im ádság m eghallgatására, nincs szíve a könyörületre,
és nincs keze a segítésre. G ondoljunk csak ennek a filozófiának jel
legzetes képviselőjére, az idős Jaspersre, s még közelebbről legutóbbi
könyvére, m elyben a filozófiai h itet állította szembe a keresztyén
hittel. A kinek ilyen „filozófiai h ite” van, az nem imádkozik.
Ju lián Huxley, a neves biológus, úgy gondolja, hogy kialakul m ajd
valam i egyetemes világvallás, az evolúció vallása. Elemei: a fejlődés
kétségtelen bizonyossága s az em ber univerzális felelőssége önma
gáért és az em beriségért. Anyaga az az „isteni anyag”, mely transz
naturális, azaz áth atja a term észeti valóságot. Lesz imádság ebben
a vallásban is, de ennek az értelm e nem lesz több és nem lesz más,
m int önvizsgálat.
Lehetetlen ebben az összefüggésben, az im ádság jelentéktelenedésének okait vizsgálva, meg nem em lítenünk a pszichológia „nagy öreg
em berét”, C. G. Jungot. A mélypszichológia teoretikusa ő. Le kell
szállni az em beri tudatba, m indig m élyebb és mélyebb szintre, s ak
kor találkozunk az egész em beriséget m eghatározó ősi élmények
anyagával, találkozunk a m etafizikai ősélménnyel is, valakivel vagy
valamivel, aki vagy ami tú l van téren és időn és em beri léten — de
hol van a helye ebben az elm életben az im ádságnak?
A keresztyénségen belül is van két „imádságellenes” irányzat. Az
egyik a miszticizmus, mely a személytelen áhítatot szorgalmazza, az
isteni létben való elm erülést, ahol elvész az im ádság én—te viszo
nyon, k ét személy beszélgetésén alapuló személyes jellege. Ez a misz
ticizm us h at nem csak bizonyos szektákban, hanem a történelm i egy
házak pietista és liturgikus irányzatának szélsőségeiben is.
A m ásik keresztyén gondolat, mely ugyancsak jelentékteleníteni
ak arja a személyes Istenhez fordulást, a moralizmus. A rra a form á
já ra gondolunk most, mely a woolwichi püspöknek, Robinsonnak
híres könyvében (Honest to God) ju to tt kifejezésre. Ö kem ényen
és őszintén b írálja az anglikán egyház im ádsággyakorlatát, mely kö
zépkori rendhez alkalm azkodva jelöli ki a szent „hórákat”, s ezzel
azt a téves hiedelm et kelti híveiben, hogy m ikor im ádkoznak, akkor
a világtól és az em berektől el kell fordulniuk, egzisztenciájukat a tör
ténelm i és term észeti összefüggésekből ki kell szakítaniuk, hogy Isten
elé állhassanak. Am orális ez, m ondja Robinson. N ekünk Istent az
em berekben s a viszonyokban kell keresnünk, s éppen ezért az az
igazi imádság, m ikor részt veszünk em berek életében, dolgaiban, ba
jaiban, segítő szeretettel, s ennek nincsenek kijelölt „hórái”, ez a nap
m inden ó rájára érvényes, ez a szüntelen való imádkozás. Igen, kér
dezhetjük mi, de ebben az esetben mi lesz a speciális értelem ben
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v ett imádsággal, az Istennel való beszélgetéssel, a Vele való szemé
lyes találkozással?
*

*

*

S ha m ost m ár válaszért és m egoldásért m ai textusunkhoz fordu
lunk, kissé ijedten kell m eglátnunk, hogy nem oszlatja el nehézsé
geinket, sőt szaporítja azokat. Az em berben és a korszerű elméle
tekben levő nehézségek mellé még hozzáteszi a teológiaiakat.
Azt nem lehet vitatni, hogy Pál apostol imádkozó em ber volt. Gyü
lekezeteit, m u n katársait m indig im ádságaiban hordozta, s kérte is,
hogy a hívek is m ádkozzanak érte és szolgálatáért. Mégis, am ikor
reprezentatív, azaz egész teológiáját bem utató levelet intéz a római
gyülekezethez, abban dialektikusán ír az imádságról. Íme, a feszült
ségek.
a) Intellektuális feszültség. Az kétségtelen, hogy im ádkoznunk kell.
Ezt v árja tőlünk Isten, s ez Jézus U runk rendelése. De kétségbeeset
ten kell m egtapasztalnunk, hogy nem tudunk imádkozni, legalábbis
nem tudunk helyesen imádkozni. S aját erőnkből és értelm ünkből
erre nem telik. Sok m indenre telik. Telik kultúrára, technikára,
m űvészetre, m agasrendű filozófiai gondolkodásra, de nem telik arra,
hogy helyesen és jól tájékozódjunk az Abszolútum dolgai felől, s Őt
helyesen és igaz gondolatokkal közelítsük meg és szólítsuk meg.
b) Anthoropológiai feszültség. Im ádkozunk, igen, valóban im ádko
zunk m inden nehézség és feszültség ellenére is. De kicsoda az im ád
ság alanya? Pál anthoropológiáját nem könnyű m egérteni. „Élek
többé nem én, hanem él bennem a K risztus” — m ondja szép hit
vallással. Egy teológus (Dillschneider) ezzel kapcsolatban élesen veti
fel a kérdést: ki az, aki hisz? Pál? Vagy a benne élő Krisztus? S ez
a problém a jelentkezik az im ádság területén is. Pál azt mondja:
am ikor imádkozik, akkor a bennünk levő Szentlélek könyörög nem 
csak helyettünk, hanem érettünk is. De mi az em ber jelentősége és
szerepe ebben a helyzetben? Csak m edre annak a folyam atnak és
áram lásnak, mely akkor indul meg, m ikor az Isten önmagával be
szélget és találkozik? Csak eszköz vagy csak szimbólum annak meg
értésére, hogy a Szenthárom ságon belül mozgás, aktivitás, beszélge
tés van?
c) Eschatológiai feszültség. Az im ádság tárgya nem lehet más, m int
a legnagyobb ajándék: a sótéria, a m egtartás, az üdvösség. De minek
ezt kérni, m ikor ez m ár m ost a m iénk? Annyi bizonyságtétel olvas
ható a páli levelekben arról, hogy többé nem vagyunk a kárhozat
ban, nem vagyunk a bűn és halál hatalm a alatt — arról, hogy Krisz
tus keresztje által, hit által kegyelemből m egm enekültünk, s ha ezek
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a bizonyságtételek s a m ögöttük levő üdvösségtörténeti események
igazak, akkor m iért kell kérni és reménységgel várni az üdvösséget?
Igen, a tex tu s elemzése u tán nehézségeink még nagyobbak lettek,
s m ost m ár tanácstalanok vagyunk, m it gondoljunk az imádságról
elvileg, s hogyan im ádkozzunk gyakorlatilag?
* * *
H álátlanok lennénk egyházunk teológiai m unkája iránt, ha ilyen
nehéz szellemi és egzisztenciális töprengések között nem igényelnénk
segítségét. A teológusok közül most Tillichre szeretnék hivatkozni,
erre a sokat dicsért és sokat kritizált am erikai teológusra. Azért ép
pen reá, m ert egy előadásában éppen ezekkel a feszültségekkel fog
lalkozik ott, melyek most m inket is foglalkoztatnak, s az egyik elő
adásban beszélt az im ádságról is, erre a textusra hivatkozván, mely
m ai alapigénk. Mit mond?
M inden olyan viszonyban, m elyben az egyik p artner em beri sze
mélyiség, m indig jelen van ez a két pszichológiai adottság: a distan
cia, azaz a k ét pólus ellentéte, megkülönböztethetősége, a távolság
kettőjük között, s a participáció, azaz az egymásban, egymás létében
való kölcsönös részesedés. Ezt a prédikációban talán kissé filozofiku
san hangzó — tételt nem nehéz m egérteni, ha életünknek két egy
szerű, m indennapi tényére és helyzetére alkalmazzuk. Az egyik az
ismeretszerzés, a m ásik az alkotás.
N aponként szerzünk új ism ereteket. Ilyenkor szemben áll egymás
sal két jól m egkülönböztethető valóság: a megismerő alany és a meg
ism erés tárgya. Ámde az is igaz, hogy m inden szellemi erőfeszítés
ellenére is lehetetlen lenne bárm it is m egism ernünk, ha nem lenne
róla bennünk valam i előzetes kép, a m egism erést megelőző élmény,
teh át ha a megismerés folyam ata előtt nem részesednénk benne.
Goethe írja: szemünk nem láth atn á meg a Napot, ha nem lenne
benne valam i napszerű. Nem ism erhetnénk meg a valóságot, ha nem
lennének valóságszerű érzékszerveink, s h a nem lennének a valóság
m egragadására képes valóságszerű érzelmi vagy értelm i kategóriáink.
N aponként dolgozunk, s m unkánkkal új alkotásokat hozunk létre,
fizikaiakat vagy szellemieket. Az alkotás jól m egkülönböztethető az
alkotótól, más és új valóság, tehát m egvan a distancia. De ugyan
akkor m egvan a participáció is, hiszen m inden alkotásunk lényünk
egy d arab ját hordozza és fejezi ki, s m ielőtt realitás lett volna, előbb
kép volt bennünk, a m i tudatunkban.
Ha ezt a Tillich-féle elvet alkalm azzuk az eschatológiára, akkor
közelebb ju tu n k a m egértéshez, s ha nem is oldódik fel a feszültség,
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legalább érthetővé válik, s a poláris ellentétek szükségszerűekké vál
nak. Csak azért tu dunk rem énykedni a teljes üdvösségben, életünk
beteljesedésében, célhoz érésében, tökéletes boldogságában és örök
m egm aradásában, m ert mindez legalábbis „rész szerint” m ár most is
a m iénk. Az időbeli distancia ellenére is megvan „hit által” m ár
m ost az üdvösségben való részesedésünk. Most homályosan látunk,
„tükör által”, de m ár m ost is látunk valam it, s egyszer eljön m ajd
a színről színre látás. A feszültség a „m ár m ost” és a „még nem ”
között m egm arad, de a distancia és harm ónia dialektikájának maga
sabb szemszögéből m ost m ár m egértjük és harm onikusabban látjuk
ezt a feszültséget.
S ezt a tételt az im ádságra is alkalm azhatjuk. Csak azért tudunk
imádkozni, teh át Valaki Máshoz fordulni, akitől végtelen distancia
választ el, m ert Szentlelke m ár bennünk van, m ár előzőleg m egra
gadott m inket, részesített önm agában, részesített előzetes kegyelmé
ben, m indent megelőző irgalm ában. Participáció nélkül egyetlen
im ádkozónak sem lenne lehetősége sem arra, hogy még csak gondol
jon is az im ádságra. Participáció nélkül az im ádságban még a meg
szólításig sem tu dnánk eljutni. Teljes bizonytalanságban lennénk az
im ádság értelm e és tartalm a felől. Az egyháztörténelem m inden nagy
im ádkozójának im ádságait, m ondja Tillich, ez a kettő jellemzi: a
személyesség és a m egragadottság. Ez a feszültség benne van m in
den imádságban.
* * *
Ha ilyenform án textusunkat meg is értettük, s ha bele is nyugod
tu n k abba, hogy az im ádságban mindig feszültség van, s hogy éppen
ezért az im ádságról csak dialektikusán lehet beszélni, úgy érzem,
azért m inden aggodalm unk nem szűnt meg. Schillerre gondolok most,
aki ezt m ondatja W allensteinjével: Az elvek a tanácskozóasztal mel
lett szépen harm onizálnak, de a tények kem ényen csatáznak az élet
harcmezőin. Teológiailag értjü k m ár az im ádság problem atikáját, de
m ég m indig nem tudjuk, az élet tem plomon kívüli harcm ezején ho
gyan imádkozzunk, s hogy az életharcban van-e egyáltalán valami
jelentősége és értelm e az imádságnak.
Éppen ezért forduljunk m ost ahhoz, aki m inket is, életünket is,
nehézségeinket is, Istenünket is legjobban ism eri: Jézushoz. Ö fel
oldja a feszültséget, s m egm utatja a járható utat. Választ ad kérdé
seinkre. M ikor az im ádságról beszél — am int hallottuk az oltári igé
ben: Já n 16:23—27 — a szeretetre hivatkozik. S ha ezt a kettőt, a
szeretetet és az im ádságot összekapcsoljuk, akkor választ kapunk
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m indkét k érd ésü n k re: mi a helyes imádság, s mi az értelm e az imád
ságnak?
a) Mi a helyes im ádság? Mik az igazi, a jézusi imádság jellemzői?
Az első az, hogy Jézus szerint m indig szeretetből kell imádkoz
nunk, a szeretet indítására. Ez az igazi „participáció” az Istenben.
„Aki a szeretetben m arad, Istenben m arad.” Igaz, sokszor vagyunk
az ínség vagy a félelem szituációjában, s ebből kiáltunk Istenhez. De
sohasem a félelem vagy a szükség indítja im ádkozásra Jézus tan ít
ványát, hanem m indig az Isten irán ti szeretet. Ez az első jellegzetes
sége a jézusi im ádságnak.
A m ásodik az, hogy szavunkat, gondolatunkat vagy sóhajunkat
m indig az Örök Szeretethez intézzük, ahhoz, akit Jézus biztatására
szabad így szólítanunk: A tyám ! A megszólított nem az Igaz Bíró,
nem a M indenható, nem a Végzet, hanem m indig a mi Atyánk.
A harm adik jellegzetesség az, hogy az igazi im ádság tárgya mindig
a szeretet. Azt kérjük, tartson meg m inket az ő szeretetében, az
irá n ta való szeretetben, em bertestvéreinkkel együtt. Tartson meg
akkor, h a beleestünk a bűn szakadékéba s nagyon szennyesek let
tünk. T artson meg akkor, ha tem etünk, s nagyon szomorúak va
gyunk. T artson meg akkor is, h a haldoklunk, s valam i hideg borzadály környékez. Azt k érjü k : sem élet, sem halál soha el ne szakítson
m inket szeretteinktől s Tőle.
b) A szeretet és im ádság kapcsolatában felragyog előttünk az im ád
ság oly sokak által kétségbevont értelm e is.
A szeretetben való im ádságnak nagy pszichikai jelentősége van:
igazi önvizsgálat, értelm es önkritika ez. Olyan, am inőt Huxley vár
az im ádságtól. Az im ádkozás csendes óráján önm agunkkal találko
zunk s rátesszük m agunkat az egyedüli m érlegre, az örök mérlegre,
az emberiesség, a szeretet mérlegére. Hiszen a bennünk levő emberi
arccal, a szeretet arcával találkozunk, s ennek az arcnak a tiszta fé
nyében látju k m agunkat és egész életünket.
A szeretetben való im ádságnak „m etafizikai jelentősége” is van.
Valami olyan, am inőről az egzisztencialista filozófusok beszélnek.
Egyszerűen kifejezve: az im ádkozásban Istennel találkozunk, a végső
valósággal, aki m aga az Örök Szeretet. Az igazi imádság mindig a
teljes békesség, biztonság, hazaérkezettség, boldogság élményét
nyújtja, a Tékozló Fiú élményét. A végtelen távolság és a sok bűn
ellenére sem vagyunk a porban, a m úlandóság és hiábavalóság po
rában. O tt vagyunk a helyünkön: Isten kezében, Isten szívén. Aki
imádkozik, aki Jézus nevében imádkozik, az a m aga igazi és örök
helyén van.
S végül az im ádság és szeretet harm óniájában m egértjük és átél-
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jü k az igazi imádkozás nagy szociáletikai jelentőségét is. Aki így
imádkozik, azt nem kell félteni attól, hogy — Robinson kételyeire
gondolva — elfordul az em berektől s bezárja m agát a szent hórák
világtól idegen cellájába. Az im ádság éppen az ellenkezőjét, éppen
a világ és az em berek felé fordulást, a testvériesülést m unkálja ben
nünk. Ha valakit igazán szeretünk, im ádkozunk érte, s az imádság
révén még jobban fogjuk szeretni. Ha van valakinek úgynevezett
„halálos ellensége”, imádkozzék érte, s tapasztalni fogja, hogy a csen
des órák tüze, a szeretet tüze elpusztítja a halálos gyűlöletet, s többé
nem ellenség lesz, hanem testvér. Nem lehet haragudni arra, nem
lehet ártan i annak, akiért im ádkozni tudunk. S hogy ez így van, az
term észetes. Hiszen az imádkozás óráján éppen az erőben részesü
lünk, mely az em berek felé visz s a rra késztet, hogy életükben, ba
jaikban, szenvedéseikben, küzdelm eikben részt vegyünk: a szeretet
erejében. Talán nincs is nagyobb szociáletikai tett, m int imádkozni!
Itt a forrása m inden emberies, m inden jézusi etikának.
*

*

*

M egértjük az egyháztörténelem egyik legnagyobb imádkozóját,
Testeegent, aki így szólt: Én nem tudok m ásképpen imádkozni, csak
szeretetben.
Egészítsük ki ezt a szép és m ély vallomást.
Im ádkozzunk szeretetből, im ádkozzunk az Örök Szeretethez, imád
kozzunk a szeretet ajándékáért.
Ez a jézusi imádság!
Ámen.
(1964. m ájus 3.)

Pünkösd
A BÉKESSÉG LELKE
— J n 14, 26—27 —
Sokan néznek m a aggódva észak, kelet, dél és nyugat felé, vajon
él-e még az, ak it szeretünk? Még többen nézik remegve az eget:
nem jönnek-e dörgő m otorokkal a halált hozó gépek? Felröppennek
a haditervek s pusztulnak ősi tem plomok és m odern iskolák, gyárak
és kórházak, paloták és lakótelepek. Felröppennek a béketervek s
nem is csak egyes városok, hanem egész országok életét és szabad
ságát dobják oda szabad prédául a hódító lábai elé. Milyen drága
ígéret m ost Jézusunk szava: békességet hagyok néktek . . .
Van a Bibliában egy nagyon régi történet arról, hogy Isten m ikor
és hogyan vette el a világtól a békességet (lMóz 1, 11.) S ineár föld
jén, napégette köves pusztaságon így szólnak egymáshoz az em berek:
Szerezzünk m agunknak nevet és építsünk tornyot. A zután hordják
a köveket. Az egyik kem ény gránit, a neve: m unka. A m ásik fehér
opál: öröm. A harm adik szikrázó arany: pénz. A negyedik vörös
rub in : élvezet. Ezekből épül a torony, egyre magasodik, csúcsa a fel
hőket éri. Régen így h ívták: Bábel. Mai neve: elismerés, érvényesü
lés, életkihasználás, hatalom , dicsőség, gazdagság. Igazi neve tegnap
is, m a is: önzés. S akkor Isten is megszólal: szálljunk alá s veszítsük
el nyelvűknek értelm ét, hogy egymás beszédét meg ne értsék. Ez
a toronyépítők büntetése. Nem m ondhatjuk, hogy a békétlenség, a
meg nem értés term észetes dolog. Hogy például egy kicsiny gyer
m ek sem m iképpen sem érth eti meg a tudós beszédét. Hogy nem fog
h a tja fel a m agyar szavak értelm ét az, aki nem érti ezt a nyelvet.
A tudós ültesse az ölébe a gyerm eket, simogassa meg az arcát, s a
gyerm ek azonnal m egérti őt. S azt, hogy testvérem vagy, nem kell
szavakkal elmondanom, szememmel vagy kezemmel is elmondhatom.
Nem term észetes dolog, hanem kem ény büntetés az, hogy a torony
építők között nem lehet békesség és megértés. Hitvesek, akik csak
a m aguk boldogságát keresik, egyszer riadtan veszik észre, hogy be
szélnek ugyan egymáshoz, de nem értik egymás beszédét. Apák, akik
lem osolyogják a fiák törekvéseit, s fiák, akik türelm etlenül várják,
hogy az apák kiálljanak m ár a sorból, nem értik egymást. A népe
k e t pedig m a m ár olyan gyűlöletszakadék választja el egymástól,
hogy nem is csak egymás legyőzésére törekszenek, hanem egymás el-
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pusztítására. A legszomorúbb pedig az, hogy a békétleneknek e fel
sorolásából a keresztyén egyházak sem m aradhatnak ki. Az őske
resztyénekre még ezzel a csodálkozással m utatott rá a világ, mely
lá tta életüket: nézzétek, ezek m ennyire szeretik egymást. Isten bün
tetése van rajtunk. Ma nem ezzel a szóval m utathatnak ránk, hanem
ezzel: nézzétek, ezek m ennyire gyűlölik egymást. — Készen van a
torony. Nem is egy, hanem millió és millió em beri élet önzéstornya.
R ajta az ember. Boldog em ber? Nem. Szerencsétlen, nyom orult em
ber. K iálthat: nincs kenyerem ! Jajg ath a t: széthasad a szívem a fáj
dalomtól. Panaszkodhat: nem bírom a kereszteket! U jjonghat: milyen
boldog vagyok. Senki nem hallgat rá. Senki nem érti. Egyedül van.
Ilyen világban hangzott fel Jézus ígérete: békességet hagyok néktek.
S van a Bibliában egy m ásik történet, am ely arról szól, hogy mikor
és hogyan valósult meg ez az ígéret, hogy Isten m ikor és hogyan
ad ta vissza az elveszett békességet. (ApCsel 2.) Egy kis jeruzsálemi
házban szorong néhány ember. A ház körül, az utcákon és tereken
zsibongó, forrongó sokaság. Voltak ott zsidó írástudók, akik a választottság büszke öntudatával m indenkit lenéztek. K rétai kereske
dők, akik hírhedtek voltak arról, hogy m indenkit be tudtak csapni.
Burnuszos arabok, tekintetükben ott égett a sivatag végtelensége.
H allgatag médek, akik a szívük m élyén álm okat álm odtak a régi di
csőségről. Büszke parthusok, akik m egkergették a róm ai légiókat is.
S bölcs görögök, akiknek egyaránt m egvetett barbár volt a zsidó, az
arab vagy a méd. S ezek az em berek egyszerre elcsodálkoznak: ért
jü k egymást. M egtört a bábeli átok: értik egymást. Ú jra leszállt az
Ür. De nem azért, hogy büntessen, hanem azért, hogy békességet ad
jon. A Lélek tűztengere lecsapott a földre, hullottak a lélekszikrák
ebben a szikraesőben felolvadt az önzés jégtakarója, s többé nem
volt köztük zsidó meg görög, ú r és szolga, hanem csak testvér a
Krisztusban.
Jóéi próféta írja: „Kiöntöm lelkem et m inden testre, és prófétáinak
a ti fiatok és leányatok, véneitek álm okat álmodnak, ifjaitok pedig
látom ást látn ak .” (2, 28.)
Pünkösd ünnepén felnézünk az égre. Mennyei tűzijátékot látunk.
De nem világítórakéták vagy nyomjelző gránátok tűzijátékát. Meg
árad t folyam ban zuhog alá a szeretet lelke, és m egfürödnek benne
hitvesek és szülők és gyerm ekek és testvérek, és megfogják egymás
kezét. Zuhog alá az önzetlenség lelke, s m egfürödnek benne urak és
szolgák, m unkások és m unkaadók, és m egértik egymást. Zuhog alá
a békesség lelke, m egfürödnek benne a népek, leteszik a fegyvert,
és bű n b án attal és m egbocsátással nyújtanak egym ásnak fegyvertelen
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kezet. Száll a Krisztus lelke, s együtt építik Krisztus országát az egy
Krisztus m egváltott] ai.
Tudom, ez csak látom ás és álom. De aki akarja, hogy valóság le
gyen, aki akarja, hogy békesség lakozzék a világban és békesség
lakozzék a szívében, énekelje e m ostani ünnepen olyan erővel, olyan
esdekléssel, ahogyan még sohasem énekelte: Jövel, Szentlélek Ű r
isten. Ámen.
(1944. m ájus 29. Pünkösdhétfő.)

VESZTEK SZENTLELKET AJÁNDÉKUL
— 4Móz 11, 24—29 —
Pünkösd szent ünnepén ebben az esztendőben nem a Szentlélek
kitöltésének ism ert története hangzik felénk, hanem olyan ige, me
lyet az előbbivel szemben az Ö testam entum pünkösdi történetének
nevezhetünk. Igaz, form ailag sok különbség van köztük. A felolvasott
ige különös eseményének ideje a pusztai vándorlás kora, az ígéretek,
a jelképek, a nagy várakozások és fárasztó vándorlások korszaka —
az igazi pünkösd az idők teljességében, a vándorlás végén, az ígére
tek m egvalósulásának korában következett be. Az elsőnek a szín
helye a nom ád pásztorok sátortábora, az utóbbié Jeruzsálem nek, a
nagy világvárosnak egyik ism eretlen háza, talán M árkék hajléka.
Az ótestam entum i történetben a pásztortörzsek 70 összeírott presbi
tere nyeri az Isten Lelkét, az idők teljességében az apostolokon tel
jesedik be az O r ígérete: Vesztek erőt, m inekutánna a Szentlélek
eljő reátok. O tt a messzi hajdankorban Isten azért adja Lelkét a vé
neknek, hogy prófétáljanak a m aguk népének és segítsenek Mózes
nek a nép terheinek hordozásában. A teljesség korában az apostolok
a Lélekkel együtt a rra nyernek m egbízatást és erőt, hogy m inden
népnek hirdessék az evangéliumot, s m inden nép válláról vegyék le
a bűnök terhét. De túl e form ai különbségeken, m ár az ótestam en
tum i eseményben benne van a Pünkösd lényege, problém ája és kö
vetkezménye.
A pünkösd lényege az, hogy az ígéret teljesedett és Isten ajándé
kul adta Szentlelkét. Az ótestam entum i történet szerint Isten felhő
ben szállott alá és kiszakított abból a lélekből, mely benne volt,
hogy az összegyűlt véneknek adja, pünkösdkor pedig m egzendült a
ház a sebesen zúgó széltől, és kettős tüzes nyelvekként szállott alá
a Lélek a tanítványokra. Persze, mindez csak kép. Emberi erőfeszí-
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tés arra, hogy tökéletlen em beri szavakkal fejezzük ki a szent Isten
tökéletes és kifej ezhetetlen cselekvését. Pünkösd az Isten harm adik
lépése azon az úton, m elyen m egérkezett hozzánk. K arácsonykor em
b erré lett, eljött a m ennyből a földre, az örökkévalóságból az időbe,
s m agára vette a korlátozott és szenvedő em beri lét form áit Jézus
K risztusban. Nagypéntek és húsvét evangélium a arról szól, hogy el
h áríto tta azt az akadályt, mely a szentséget és bűnt, a szent Istent
és a gyarló em bert elválasztotta: Jézus Krisztusban m eghalt bűnein
k é rt és feltám adott tnegigazulásunkért. Pünkösdkor áttörte a szemé
lyiség korlátáit, em berszívekbe költözött és m egvalósította azt a ti
tokzatos, mégis valóságos egységet, mely P ál ajkára ezeket a szavakat
ad ta: Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Pünkösd
az ádvent ellenpólusa. M inden várakozás és vágyakozás teljesülése,
az elindulok célhoz érése, világosság a sejtelm ek félhomálya után,
a bűnbocsánat valóságának hite a bűnbánat fájdalm ai után, az a fe
ledhetetlen pillanat, m ikor az A tya keblére öleli a tékozló gyerme
ket. Ugyanakkor, a pünkösd a nagy egybegyűjtés napja is: a sokfelől
elindulok egy helyre érkeznek és a Lélek által egyházzá lesznek,
olyan tem plomm á, mely örök otthona m arad — legyőzve a m úlan
dóságot — annak a zsellérnek és jövevénynek, aki átlépte küszöbét.
M ilyen egyszerű és kopott szavak ezek: veszitek a Szentlélek aján
dékát, de pünkösdkor bontsuk ki ezt az ajándékot a megszokás
szürke papirosából és lássuk meg, hogy ebben az ajándékban benne
van m inden, am ire az em beri szív tudva vagy tudatlanul vágyakozik,
s mindaz, am it Isten öröktől fogva elhatározott és az idők teljessé
gében véghezvitt értünk.
De ezen a ponton elénk áll a pünkösd problém ája: mindez hol és
hogyan tö rténik meg velünk? Ne tagadjuk, hogy a Szentlélek kitöl
tésével kapcsolatban van bennünk valam i bizonytalanság. Hasonlí
tu n k azokhoz az efezusi hívekhez, akik Pálnak erre a kérdésére: Vettetek-e Szentleiket? — tétován felelik: Azt sem tudjuk, vagyon-é
Szentlélek? ö k is pünkösd u tán voltak, mi is pünkösd után vagyunk.
Ne csodálkozzunk teh át azon, hogy Józsué pünkösd előtt kétezer
esztendővel abban a téves hiedelem ben élt, hogy a Lélek kitöltése
a szent sátorhoz van kötve, s ezért el ak arta tiltani a prófétálástól
Eldádot és M édádot, m ert kétségbe vonta náluk a Lélek ajándékát.
Ne csodálkozzunk azokon sem, akik Józsuához hasonlóan, ma is azt
vitatják, hogy a Lélek ajándékozása az egyházi hierarchiának az
előjoga, s hogy aki nincs ott a szent sátorban, a sátor őrei és papjai
előtt, az nem nyerheti el a Szentlelket. Tertullianus egyházatya két
ellentétes m ondatban fejezte ki a Lélek és a szent sátor viszonyát:
ahol az egyház, ott a Lélek, ez az egyik m ondat, s a m ásik: ahol
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a Lélek, o tt az egyház. A katolikus keresztyénség ennek a m ondat
nak az első felét hangsúlyozza: az egyházon kívül nincs Lélek — a
protestáns keresztyénség azt vallja: ahol a Lélek kitöltetik és m un
kálkodik, o tt létesül és van az egyház. Ha az ótestam entum i ese
m ényre gondolunk, azt kell m ondanunk, az egyik álláspont a Józsuáé,
a m ásik Mózesé. Józsué m erev: kizár m indenkit a Lélek ajándékából,
aki nem jön a sátorhoz, m intha a sátor őrei osztogatnák ezt az aján
dékot — Mózes alázatos, ő tudja, a Lelket Isten adja annak, akinek
akarja, és a Lélek építi fel a Szent Sátrat, az egyházat. Ism erve a
bizonytalanságot és látva az ellentétet, azt is meg kell értenünk,
hogy vannak olyanok is, akik az egyházat egészen elvetik: nem is
m erik el sem a Lélek eszközlőj ének, sem a Lélek m űvének. Azt ta 
nítják, hogy a Lélek valam ilyen megrázó nagy élményben, lelki meg
világosodásban vagy látom ásban érkezik hozzánk, s akiknek ilyen
ben még nem volt részük, azok m ind hitetlenek, sőt az ördög szol
gái. Mit higgyünk teh át? Hogyan és hol érkezik hozzánk a Lélek?
Hogyan n yerjük el a Szentlélek ajándékát? A Szentírás, a felolva
sott igében és a pünkösdi szent történetben arra tan ít m inket, hogy
a Lelket egyedül Isten adja, de nem lelki extázisbán, nem vízióban,
hanem szóban, m ely hallható és cselekvésben, mely látható. A szent
sátor előtt Isten szólt, a jeruzsálem i házban a tüzes nyelv nem vízió
volt — a hangot h allották a vének és a tüzes nyelveket látták a ta
nítványok. Ma is ez az a m eder, m elyen keresztül a Lélek élő vize
szívünkbe folyik, ez az a vezeték, m elyen át a m ennyei erő belénk
árad: a szó és a cselekvés; Isten szava, az ige, és Isten cselekedete, a
szentség, azaz a keresztség és az úrvacsora. Ezek nélkül nem nyerhe
tü n k Szentlelke!, de ahol az ige hirdettetik, ahol a szentségek kiszolgáltattatnak, ott m egnyerjük a pünkösdi ajándékot, benne a vi
lágosságot, a hitet, a bűnbocsánatot és az örök életet.
Micsoda bizonyítéka van azonban annak, hogy valóban elnyertük
a Lélek ajándékát? M ilyen látható gyakorlati következm ényeket von
m aga u tán a Pünkösdi csoda? A vándorló nép vénei prófétákká,
Jézus tanítványai apostolokká lettek. P rófétálni annyit jelent, m int
továbbadni Isten üzenetét, apostolnak lenni annyit jelent, m int evan
gélium m al járn i a világot K risztus küldetésében. Egybefogva: élni
a Szentlélek vezetése alatt. Az ajtók kitárulnak, m ert nincs többé
sem anyagiakban, sem lelkiekben önzés, csak szolgálat. Hangzik a
törvény ítélete m inden bűnre és a kegyelem hívása m inden bűnös
nek, m int a nagy pünkösdi prédikációban, m elyet P éter tarto tt a
Krisztus-gyilkos töm egnek. Em beri és történelm i válaszfalak össze
om lanak parthusok, médek, elam iták, zsidók és görögök között, szol
gák és szabadok között, m ert nincs többé gyűlölet, csak szeretet.
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A keresztek könnyűvé válnak, a halál elveszíti fullánkjait, m ert
nincs többé félelem, csak békesség. S mindez nem elmélet, hanem
a pünkösd után i keresztyénség valóságos élete az apostolok kora óta
napjainkig. Alkalm azzuk m agunkra és m inden keresztyénre az Űr
Jézusnak azt a m ondását: gyüm ölcseikről ism eritek meg őket. Pün
kösd csak o tt van, ahol van szolgálat, szeretet, békesség. Ezek nélkül
meddő m inden ism eret, képm utató m inden hit, üres szokás m inden
kegyesség.
A felolvasott Ige utolsó m ondatában Mózes azért imádkozik, vajha
az Ű r kitöltené Lelkét m inden népre. Most, hogy tudjuk, hogy pün
kösd nélkül befejezetlen az Isten műve, pünkösd nélkül nincs hit,
csak bizonytalan vélekedés, pünkösd nélkül nincs keresztyén élet,
csak sírba omló tévelygés, álljunk oda Mózes mellé, és imádkozzuk
el vele és pünkösdöt ünneplő testvéreinkkel együtt az egyház ősi
im ádságát: Jövel Szentlélek Űristen, Töltsd be szíveinket bőven!
Ámen.

SZENTEK VAGY AUTOMATÁK?
— Jóéi 2, 28—29 —
N éhány évvel ezelőtt egy újságíró bejárta a Távol-Kelet két or
szágát, Indiát és Japánt. Indiában azt tapasztalta, hogy nemcsak
intenzitását tekintve, hanem statisztikailag is a leghatékonyabb élet
eszmény a szentség. Valami olyan állapot, m elyben az egyetemes
lélek, a B rahm a és az em beri lélek, az atm an összeolvadnak, eggyé
válnak, s elhangozhatik az ősi liturgikus mondat, a legteljesebb bol
dogság kifejezése: te vagy az, ta t van aszi: ugyanaz vagy, m int én,
s én ugyanaz, m int te.
A zután Jap án b a ment, s ott azt látta, hogy a nem zeti és társadalm i
erők könyörtelen fegyelm et kényszerítenek rá az em berre: a robot
nak tűnő m unka kényszerét, a tökéletes önfeláldozást a haza vagy
a becsület védelmében, s örökös m osolyt az arcra az etikett évezredes
norm ái szerint. E hárm as álarc súlya alatt összetörik s lassan-lassan
megsemmisül a belső ember, az em beri személyiség.
Tapasztalatai alapján írta meg könyvét, m elynek címe: Szentek és
autom aták. (Ez a ném et fordítás címe, eredetileg: Foerster: The
Lotus and th e Robot.) Könyve végén megjegyezte: Ázsia a népek
bölcsője. Mi, európaiak is onnan szárm azunk. S előttünk is ez az al
tern atív a áll: vagy szentek leszünk, vagy autom aták.
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Jóéi próféta azt jósolja, hogy szentek leszünk. Természetesen eschatologikusan gondolkozik, s apokaliptikus esem ényeket vár. Eljön
m ajd az utolsó idő, s akkor Isten kiönti Lelkét. Ez az áradó isteni
Lélek áth at m indent: a term észetet és a történelm et, s ami a legfon
tosabb: az em beri lelket. Zsidók és pogányok, ifjak és vének, férfiak
és nők, szolgák és szabadok m egtelnek ezzel a Lélekkel, ezzel az
isteni élettel, szentekké, átlelkesültekké, isteniekké válnak. Igazán
költői módon fejezi ki a következm ényt: prófétáinak m ajd, álm okat
álm odnak és látásokat látnak. Olyan állapot jön, m elyben valami
anyagtalan vízióvá válik m inden, légneművé, csillogóvá, széppé oldó
dik szét m inden kem ény realitás.
H a az eschatologikus gondolkodásmódot történetivel helyettesít
jük, s az apokaliptikus esem ényeket az evolúció folyam atával, akkor
érdekesen harm onizálnak Jóéi jóslatai egy m odern jezsuita term é
szettudósnak, Teilhard de C hardin-nek a gondolataival. Ez a mai
biológus szinte ugyanazt mondja, am it a régi izraeli próféta mondott.
Íme, Teilhard gondolatai:
Az evolúció során az élet egyre m agasabb szintre emelkedik. Az
előélet (previe) u tán jö tt az élet (vie), ezt követi a felsőbbrendű élet
(survie). Ezt a szintet a bensőségesség és a közösségi kapcsolatok
ereje jellemzi. S végül jön az isteni élet, eggyélétel az Istennel. Talál
kozás a végső Öm ega-pontban, ahogyan ő Istent nevezi. Ennek el
kell jönnie, m ert az isteni erők egyre hatékonyabbakká válnak az
em ber tu d atáb an is, kapcsolataiban is. Am ikor m inden Istenhez jut,
akkor m inden istenivé is válik, átlelkesül, szent lesz. Ez érvényes
m ég az anyagra is. O lyanform án — s ez az ő hasonlata —, m int a
róm ai katolikus eucharisztiában: a papi áldás következtében az ostya
és a bor Krisztus testévé és vérévé lényegül át.
Ilyen konszekrációs folyam at megy végbe az em berben és a világ
ban. Szentek leszünk.
*

*

*

Bárm ilyen szépek is a szentség régi és m ai prófétáinak gondolatai
és jóslatai, legyünk tárgyilagosak. Jóslataik mögött vallási optimiz
m us van, s egyéni tapasztalataink és a statisztikai felm érések alap
ján az optimizm us — legalábbis ezen a területen — irreálisnak lát
szik. Sokkal reálisabb és fenyegetőbb az a m ásik lehetőség, hogy ti.
autom aták leszünk. Nem szentek, hanem autom aták.
Cicerónak 1900 évvel ezelőtt egy em bertelen társadalm i rend su
gallatára az volt a meggyőződése, hogy a rabszolga szerszám csu
pán — mindössze az különbözteti m eg az ekétől, hogy élő instrum en
tum , s az igavonó állattól, hogy beszélő instrum entum .
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Vagy kétszáz évvel ezelőtt La M ettrie m egírta könyvét az em ber
ről, s ezt a jellemző címet adta neki: Az Embergép. Tudományos
meggyőződése az volt, hogy az em ber olyan mechanizmus, melyet a
fizika, geom etria és m atem atika törvényei m űködtetnek.
Mai term észettudom ányunkban és technikai civilizációnkban is
benne rejlik a veszély, hogy autom atákká teszi az em bereket. A gé
pet azért találtu k fel és alkottuk meg, hogy segítőnk legyen a fizikai
és szellemi m unkában. De valam i kísérteties szerepcsere történt. En
nek részben szem tanúi, részben áldozatai vagyunk. A gép urunkká
ak ar lenni s a m aga képére ak ar form álni m inket.
Ma m ár van olyan m unkafolyam at, m elyben az em ber gépalkat
rész, olcsó összekötő két autom ata gépsor között.
V annak olyan Polygraphok, melyek segítségével az em ber igaz
m ondását lem érik, tu d attartalm át kifürkészik, s a gép adatai alapján
alakul az em ber sorsa.
T udunk esetekről, m ikor elektronikus gépekre bízták olyan gazda
sági vagy társadalm i problém ák eldöntését, m elyekben csak erkölcsi
felelősséggel lenne szabad határozni.
Sőt, egy népszerű m agyar tudom ányos könyvben (Csathó István:
A robotem ber) elrettentő lehetőségről olvashatunk. Hátborzongató
példát mond. El lehet képzelni, hiszen m egvan rá a lehetőség, hogy
egy legyőzött nép tagjainak, ifjaknak, leányoknak, véneknek, urak
nak és szolgáknak az agyába a győztesek operáció ú tján fémlemeze
k et helyeznek, s azután bioelektrom os hullám okkal távolról irányít
ják őket, m egszabják gondolataikat, érzéseiket, világnézetüket, m a
gatartásukat, vélem ényüket, mozgásukat, m unkájukat.
ím e, m egjelent közöttünk az autom ata em ber kísértete.
Nem tudom , József A ttila látta-e ezt a kísértetet vagy zsenialitá
sával csak m egsejtette, m indenesetre m egírta az évszázad legaktuá
lisabb versét: Ki veri fel lelkűnkben a lelket?
Szépeket m ond ebben a versben az emberről. Kiem elte a homokból
a csillagvizsgáló gondolatokat. Mozdonyokkal korcsolyázik a földön.
G épeket lök a levegőbe, hajókat a tengerre, s elektromos kábelekkel
m egfékezi a hullám ok vad háborgását.
De kérdései is vannak, szívbe m arkoló kérdései. Em berek — kérdi
—, ki söpri tisztára asztalainkat? Ki ü ltet kerteket, az öröm kertjeit,
asszonyaink szemébe? És végül jön a nagy kérdés: emberek, embe
rek, ki veri fel lelkűnkben a lelket?
*
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A próféták azt jósolják, szentek leszünk. A tudósok m egterem tet
ték a lehetőséget arra, hogy autom atákká legyünk.
Kissé riad tan kérdezzük: nincs harm adik út? Csak a szentség útja,
m ely víziók anyagtalan lebegésébe visz? Vagy az autom atizm us útja,
m elyben elvész minden, am i em beri és személyes? Csak annyit tehe
tünk, hogy vigyázón botorkálunk e két veszélyes szakadék között?
Nincs olyan út, m ely a szakadékok felett visz?
Tovább kérdezzük: csak olyan állapot van, m elyben be kell zár
kóznunk a világ felé, hogy Isten felé nyitottak lehessünk? Vagy
csak olyan, m elyben bele kell olvadnunk teljesen a term észet mecha
nizm usába, nem kérve s nem várva az isteni Lélek egyetlen szikrá
já t sem? Nincs olyan harm adik állapot, m elyben nyitottak lehetünk
Isten felé is, a világ felé is? Nincs olyan állapot, m elyben békesség is
van, aktivitás is van?
Még tovább kérdezünk. Nincs olyan emberség, m elynek m eghatá
rozó jegye nem az, hogy szent s nem az, hogy autom ata, hanem
valam i más?
Figyeljünk most, hogy választ kaphassunk kínzó kérdéseinkre, a
m ásik m ai igére, Jézus szavaira. (Ján 14:23—31.) Ilyen kifejezéseket
hallo ttu n k : Isten — Lélek — Jézus — szeretet — béke — cselekvés.
S h a ezeket m ost Jézus logikája szerint m ondatokká fűzzük, akkor
így h alljuk az üzenetet:
Azok részesednek az isteni létben, az isteni Lélekben, akik Istent
Jézusban ism erik meg.
Azok élnek K risztusban, azaz Jézussal való közösségben, akik szeretetben élnek.
S ahol szeretet van, o tt egyszerre van elvehetetlen békesség és
szüntelen aktivitás.
A mi életeszm ényünk nem a szent és nem az autom ata, hanem
a szeretetben élő jézusi ember. Az az em ber, akinek Jézus a modellje
és Jézus a festője. Az az em ber, aki tékozló fiúként az A tya szívén
megpihen, de Istenben az egész világot szereti. Az az ember, aki ir
galm as szam aritánusként hajol le a szenvedőhöz, de benne Istent
látja és Isten t szereti.
O rtega m ondta: az em ber m indig program a m aga számára. Nos,
a m i pünkösdi program unk nem lehet más, m int ez: kialakítani m a
gunkban a jézusi em bert, aki egy és ugyanazon pillanatban tékozló
fiú, akinek békessége van, és irgalm as szam aritánus, aki szüntelen
szolgál.
Egy és ugyanazon pillanatban nyitott Isten és a világ felé.
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Embersége nem a szentség és nem az autom atizm us jegyét hor
dozza, hanem Jézusét.
Szentek leszünk vagy autom aták? Nem. Jézusi em berek akarunk
lenni.
Ámen.
(1964. m ájus 17. Pünkösd.)

'Szentháromság vasárnapjai
A MEGVETETT IGE
— ApCsel 13, 42—49 —
Ennek az egyszerű antióchiai történetnek az éle azok ellen irá
nyul, akik megvetik, semmibe sem veszik az Igét. Pál és B arnabás
hirdetni ak arják az Igét az antióchiai zsidóknak, de m ivel azok meg
vetik azt és nem ta rtjá k m agukat m éltónak az örök életre, a pogányokhoz fordulnak. A történet sarkpontja teh át az, hogy a zsidók
m egvetették az Igét.
1. Az első, am it erről el kell m ondanunk, az, hogy az Ige megve
tésének ez a ténye csodálatosan biblikus. M intha ez az egész antió
chiai esemény nem lenne más, m int kigondolt illusztráció Jézusnak
a nagy lakom áról szóló példázatához. (Lk 14, 16—24.) Ezeknek az
antióchiai em bereknek az ajkáról szinte várjuk a példázatbeli embe
rek kifogásait: „Szántóföldet vettem — m inek nekem az Ige?” „ ö t
iga ökröt vettem — hagyj békén engem et!” „Feleséget vettem — m it
törődöm én m ost az Igével!” Nincs ugyan egy szó sem arról a Bibliá
ban, hogy Jézus könnyesen vagy szomorúan m ondta volna el ezt
a példázatot, de talán semmi sem volt olyan fájdalm as az ő számára,
m int ennek a példázatnak tragikus m egállapítása: a zsidók m egvetik
az Igét, az Ige éppen azoknak nem kell, akikhez jött, akikért testet
öltött, „övéi nem fogadták b e . . . ” Tragikus ez, de nem Jézus, ha
nem a zsidók számára. A rról sincsen egy szó sem ebben a felolvasott
történetben, hogy Pál sírt volna, m ikor kim ondja a végzést: a pogányokhoz fordulunk, de elgondolhatjuk, m ennyire fá jt ez neki, a zsi
dónak. Hiszen, am ikor a Római levél 9—11. fejezeteiben kifejti az
Isten világtervét, am ely szerint a zsidó nép csak a pogányok meg
térése u tán kerül be az anyaszentegyház közösségébe, annyira fáj
neki ez a kem ény szívű népe fölött elhangzott ítélet, hogy „átok” is
lenne honfitársaiért, csak elfordíthatná róluk a tragikus sorsot. Ez az
antióchiai rövid kis beszéd kínok, vergődések, belső könnyhullatások
kohójában születhetett, de Pál mégis elmondja. El kell m ondania,
m ert így parancsolta az Ür. El kell mondania, m ert így van meg
írva.
Ez az antióchiai kis történet teh át egy nagyon biblikus gondolat
nak, az Isten elgondolt tervének szó szerinti megvalósulása.
2. A másik, am it erről a kis történetről el kell m ondanunk, az,
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hogy ezt a jelentéktelennek látszó eseményt, am ely csak annyi, hogy
a zsidók m egvetik az Igét, teljes joggal nevezhetjük a világtörténe
lem egyik legfontosabb fordulópontjának. Világtörténelm i percek vol
tak azok, am ikor Pál beszéde elhangzott, m ert a keresztyénség akkor
nő tt k i a zsidó fajiság szűk keretei közül, és akkor nőtt bele szinte
kozmikus jelentőségébe: „Rendeltelek téged világosságul a pogányoknak, hogy légy üdvösségükre a földnek széléig.” Világtörténelm i
jelentőségű volt az a beszéd, m ert m egfejtette az üdvösségtörténet
m ú ltjának és jövőjének csodálatos titkait.
A m últ: Izrael története.
Igaz, meg lehet írni Izrael népének történetét úgy is, hogy azt,
am it ez a beszéd mond, kihagyjuk belőle, de ha ilyen történeti m ű
vet olvasunk, nem tudunk m egszabadulni valam ilyen hiánynak az
érzésétől. Az „Ige m egvetésé”-nek gondolata nélkül ez a történet
hiányos torzó. Izrael története szakadatlan hívás az Istennel való
közösségre. Mózestől Keresztelő Jánosig évszázadról évszázadra vé
gig zengett a hívás a választott nép között: térjetek meg, m ert ha
meg nem tértek, bizonnyal meg nem m aradtok. Azután jött a leg
nagyobb próféta, aki nem zord fenyegetéssel, hanem szelíd szóval
hív ta a népet: jöjjetek énhozzám m indnyájan! De Izrael visszauta
sította a hívást, megölte a prófétákat, m egvetette az Igét, m ert mél
tatlan n ak ta rto tta m agát az örök életre. Ezért elhangzott az ítélet:
„ím e, a pogányokhoz fordulunk!”
S a jövő? A keresztyénség világraszóló diadala.
A nagy lakom a áldott eledele, az Ige, a szegényeké, kitaszítottaké,
utcasarkon álldogálóké, a pogányoké lett. Elhangzott a missziói pa
rancs : m enjetek el széles erre a v ilá g ra . . . ! És m entek a hírnökök
a görögökhöz, akik szegények m ár az ism eretlen Istennek emeltek
o ltárt: m entek a róm aiakhoz, akik a hatalom bálványai előtt h aj
longtak; m entek a vallási élet sok-sok vak, béna, koldus népéhez,
akik a lélek asztaláról lehullott m orzsákkal táplálták lelkűket. Men
tek és vitték a drága eledelt: az Igét. M entek, és az Ige megzendült!
Észak jeges honától le a déli pólusig, A frika sivatagjain, Tibet fenn
síkjain, az Amazonas ősrengetegében. „A pogányok pedig ezeket hall
ván örvendezének, és m agasztalják vala az Ü rnak igéjét, és akik csak
örök életre választottak vala, hívének.” A zsidók m egvetették az
Igét, és m a ennek az Igének hajlékot épít a szigetek vad népe, erről
az Igéről álm odoznak csendes tem plom aik m élyén a szemlélődő hindu
bölcsek, ezzel az Igével állanak vagy esnek birodalm ak. A zsidók
m egvetették az Igét, az pedig „terjede az egész tartom ányban”, az
egész világon, és zeng, m int a kürtszó tem plom okban és iskolákban,
kunyhókban és palotákban.
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A zsidók m egvetették az Igét. Tragikus lett ez, de nem az Ige szá
m ára.
3.
Végül a harm adik és legnagyobb, am it erről az antióchiai ese
m ényről el kell m ondanunk, az, hogy reánk tartozik. Nem lehet elsiklani fölötte azzal, hogy csodálatosan biblikus és igazán történelm i
jelentőségű, hanem vállalni kell az aktualitását is. Nagyon kényel
m etlen és kellem etlen dolog, de mégis úgy van, hogy ez a régi ese
m ény egyszerűen leveti m agáról kortörténeti ruháját, és fenyege
tően vészes aktualitással lép elénk: vigyázz, m ert az Ige neked sem
fog m indig rendelkezésedre állani!
B árm ilyen hihetetlenül fenyegetőnek látszik is ez, az az antióchiai
esemény azt m utatja, hogy ennek m egvan a lehetősége. Borzalmas
lehetőség, de kell, hogy összeszorítson m inden népe sorsáért aggódó
szívet. H átha elm últ m ár a kegyelem ideje ennek a népnek a szá
m ára?! H átha elfordult m ár tőlünk az Isten?! H átha m egunta m ár
a mi konokságunkat és kem ényszívűségünket, és levette rólunk a
kezét?! H átha nem akar m ár szólni hozzánk és hagyja, könnyes
szemmel és fájó atyai szívvel, de hagyja, hogy rohanjunk a pusztulás
felé?!
A M agvető szórja a m agot szent tékozlással, de egyszer elfordul
a kemény, sziklás talajtól, m ert nem ak arja hiába elvesztegetni a
drága magot. Nem lehet sokáig ellentm ondani az Igének és károm 
lást szórni rá! Nem lehet büntetlenül m egvetni és visszautasítani az
Igét! M ert egyszer elm úlik a kegyelem ideje, elfordul az Isten, és
nem szól többet. Nem szól többet az Isten, hanem sorsára hagyja
a m egkem ényedett szívet! Tragikus sors ez, de nem az Ige számára.
M ikor Jézus kiküldi a hetven tanítványt, ezt m ondja nekik: „Aki
titek et hallgat, engem hallgat, és aki titeket vet meg, engem vet
meg, és aki engem vet meg, azt veti meg, aki engem elküldött.” És
ahol nem fogadják be, hanem m egvetik őt, onnan kim egy az Űr, és
csak azt m ondja, és ez az utolsó Ige a kem ényszívűeknek, ez az íté
let: „Bizony mondom, hogy a Sodomabeliek sorsa tűrhetöbb lesz
am a napon, hogynem ezé a városé!” (Lk 10.)
Im ádkozzunk, hogy tu d ju k m indig örvendezéssel, magasztalással
és hittel fogadni az Ú rnak Igéjét! Ámen.
(1934.)
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RÁDIÓS IGEHIRDETÉS
— Mk 9, 36—37 —
K eresztyén Testvéreim ! Talán azért, m ert közeleg az új iskolai év
kezdete, vagy talán azért, m ert m áról holnapra sok ezer m agyar csa
lád k erü lt koldussorsra, napról napra jönnek lelkészi hivatalunkba
özvegy édesanyák, állástalan édesapák, aggódó rokonok, kézen fogva
vezetik riad t szemű, sápadt gyerm ekeiket, rájuk m utatnak és fel
vetik a kérdést: Mi lesz velük?
Engedjétek meg, hogy ezek közül a gyerm ekek közül csak úgy
találom ra kiválasszak egyet, idehozzam gondolatban a m ikrofon elé
s m egkérdezzem öt: szegény gyermek, felelj most a nyilvánosság
előtt, s m ondd meg: Ki vagy te?
Felel a gyerm ek s azt m ondja: én áldozat vagyok. A háború ál
dozata. Hogy ki felelős a háborúért, a harcterek pokláért és a hadifogolytáborok kínjaiért, a rom m á lőtt városokért és az összeomlott éle
tekért, a szántatlan földekért és a gránát szántotta mezőkért, a se
beikben vérző férfiakért és a gyalázatukban síró asszonyokért, azt
döntsék el a bíróságok és a kongresszusok; én csak azt tudom, hogy
engem, égő erdőnek tehetetlen m adárfiókáját senki sem tehet fele
lőssé. És mégis én vagyok a háború legszomorúbb áldozata. Volt idő,
am ikor jelvényt tűztek a gom blyukam ba és karszalagot tettek a ka
rom ra, hogy m indenki lássa: édesapám at adtam a hazáért. Most a
szívemet m utatom , arra van felírva: odaadtam édesapám at, odaad
tam édesanyám mosolyát, odaadtam a játékos, gondtalan gyermek
ségemet. Lehet, hogy így szól a gyerm ek: a nyom orúság áldozata
vagyok. Ha m egm utathatnám csontvázterm etem et, elkínzott arcomat,
riad t tekintetem et, tudom, nem esne jól a falat néktek ott a vasár
napi m egterített asztalnál, s ha elm ondanám a sorsomat, nem hinné
tek el, hogy így is lehetett élni: kenyér nélkül, szeretet nélkül. Az is
lehet, hogy így felelne: én a bűn áldozata vagyok. S helyette m ond
ju k el mi, hogy valóban a bűn, a felelőtlenség, a gyűlölet, az esküszegés vagy a paráznaság bűne pusztította el azt a fészket, ahol szü
letett, s azóta nincs helye szegénynek. Isten áldásnak adta, teher és
átok lett belőle itt is, ott is. Vagy szabadulni akarnak tőle, vagy m a
rakodnak rajta. Ő semmit sem ért az egészből, csak azt érzi, hogy
árvább az árvánál.
Igen, ez az első válasz: én áldozat vagyok.
De tud még m ást is mondani. Második válasza ez: én m indnyája
tok gyerm eke vagyok. Isten m indennel ellát engem, de a nékem
szánt ajándékokat nálatok tette le. A kenyerem ott van a ti asztalo-
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tokon, a ruhám a ti szekrényetekben lóg, s van otthonom is: a ti
szívetekben. M indenem van, m ert m indnyájatok gyerm eke vagyok,
de kérlek m indnyájatokat, ne vegyétek el tőlem azt, am it rajtatok
keresztül küld nekem az én m ennyei Atyám . A gyerm ekkel együtt
kérlek én is titeket, próbáljátok meg, egy héten csak egyszer tegye
tek asztalotokra egy terítéket az ism eretlen árvagyerm eknek. Ha be
kopogtat, ültessétek le, kínáljátok szíves szóval, jó kenyérrel. S ha
nem találna oda, tudakozzátok meg a cím ét és küldjétek el neki.
S h a ti, kiknek asztalánál sok éhes kicsi száj v árja a kenyeret, nem
is tudnátok, nem is bírnátok még egy gyerm eket megelégíteni, akkor
hadd forduljak hozzátok, akik szerettetek volna családot alapítani s
nem lehetett, hozzátok, akik im ádkoztatok gyerm ekért s Isten m in
den im ádságotokra azt m ondta: nem — és hadd forduljak hozzátok
is, akiknek volt gyerm eketek, im ádkoztatok is érte, míg lázban gyöt
rődött vagy messzi földön harcolt, és Isten azt felelte: nem. Nektek
hirdetem : van gyerm eketek! Íme, itt van m indnyájunk gyermeke.
Lehet szeretni, lehet áldozni érte, m ert őt küldte Isten ahelyett, aki
nem jö tt és ahelyett, aki elment.
S h a valaki így néz reá, annak még ennél is többet tud m ondani
a gyermek. Vagy talán m ár nem is gyerm ek többé?! Ö, m intha cso
dát látnánk! Kicsiny term ete m agasra nő, rongyos ru h ája arannyá
s bíborrá ékesedik, szomorú szeméből tűzláng csap ki, s az édesen
csengő, vékony gyerm ekhang olyan lesz, m int a vízáradás vagy a
m ennydörgés zúgása. Ezen a hangon felel: Én Krisztus vagyok! Ne
lepődjünk meg, Testvérem. Ne higgyük, hogy ez egy balga gyermek
fennhéjázó, istenkárom ló beszéde. L uther ezzel a felszólítással for
dul a keresztyénekhez: légy K risztusa em bertársadnak! Tanítsd őt
m inden igazságra; járj előtte életed fénylő példájával; áldozd fel
m agad érte a sze retetlen és szolgálatban. Ha így cselekszel, akkor
benned K risztust fogja látni, s a te életedért K risztust fogja dicsőí
teni. De m aga Krisztus sem hágy bennünket kétségben afelől, hogy
a gyerm eknek szabad volt önm agát vele azonosítania. Búcsúszavai
ban ezt m ondja tan ítványainak: Íme, én veletek vagyok m inden na
pon, m ind e világ végezetéig. S mi, keresztyének azóta is érezzük,
K risztusunk velünk van. V elünk van igéjében, velünk van a szent
ségekben, de velünk van az ő kicsinyeinek álruhájában is. Az utolsó
ítéletről szóló példázatban így szól: am it megcselekedtetek eggyel az
én legkisebb atyám fiai közül, énvelem cselekednétek. A mai ige pe
dig egészen világosan a gyerm ekekről szól. „Aki az ilyen gyermekek
közül egyet befogad az én nevemben, engem fogad be.”
Nézd csak, Testvérem , feléd nyúlik egy gyerm eki kéz, kicsiny,
sovány, talán maszatos is. De nézd meg jobban: a tenyér közepén
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o tt van a seb. Nem, nem egy kisgyerm ek, m aga Krisztus nyújtja
feléd a kezét. Ugyanez a kéz a m ennyben is kinyúlik m ajd feléd.
M iért? Ez tőled függ. H a itt el nem lökted, akkor ott bizonyságot
tesz m ajd szeretetedről és szolgálatodról. H a itt elég közömbös, elég
hitetlen vagy elég kem ény szívű voltál ahhoz, hogy visszautasítsd, ak
kor o tt ugyanez a kéz elítél.
Vedd észre, Testvérem , gyermekszem ek néznek rád. Könyörgő te
k in tetük m ögött lásd meg Krisztus töviskoronás, véres arcát. Egy
középkori szentről m ondják, hogy szemében a golgotái kereszt lát
szott a szenvedő Krisztussal. M inden árva szemében ez látszik, m ert
m indegyikből K risztus néz feléd. Ez a szem a m ennyben is reád
tek in t m ajd. Lehet, hogy a kegyelem hívása sugárzik benne: Jöjj,
én A tyám nak áldott ja, m ert én ism erlek téged; lehet, hogy az ítélet
kárhoztatása villan feléd: Távozz tőlem, te gonoszság cselekvője, so
hasem ism ertelek téged.
És m ost jertek, búcsúzzunk el ettől a találom ra választott isme
retlen gyerm ektől és m enjünk el a temetőbe. Á lljunk meg a katona
tem etők acélsisakos fakeresztjei m ellett, a jeltelen tömegsírok mel
lett, álljunk meg m inden sír m ellett, ahol az árvák szülei nyugosznak. Bizonyosan észrevettétek, hogy a tem etőben mindig suttogás
hallatszik. Talán a falevelek suttognak. Talán a szívünkből jön va
lam i halk figyelm eztetés: Te is idekerülsz egyszer. Most határozot
ta n hallanunk kell: a sírokból jön a suttogás. A halottak kérdezik:
mi lesz a gyerm ekem m el?
Jerte k tovább, álljunk meg a legdicsőbb fakereszt m ellett a leg
szentebb tem etőben, a Golgotán. Itt is suttogás hallik. Maga az Ur
kérdezi: mi lesz az én kicsinyeimmel?
Ha szegény és árva gyerm ekkel találkozol, ez a találkozás mind
egy-egy drága alkalom, am ikor felelhetsz erre a kérdésre. Nemcsak
a gyerm ek élete, nem csak néped jövője, a te sorsod is ezen a vála
szon múlik. Ámen.
(Rádiós igehirdetés: 1946.)
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MI A KERESZTYÉNSÉG?
— Mt 5, 13—16 —
‘|
K eresztyén Gyülekezet! A rra a kérdésre, hogy micsoda a keresztyénség, a világ különféle válaszokat szokott adni. V annak olyanok,
akik lelkesedő szívvel azt vallják és azt hirdetik, hogy a keresztyénség a legszebb és a legtökéletesebb vallás. Vannak azonban olyanok
is e világ fiai között, akik a keresztyénséget egy tizenkilencedik szá
zadi filozófus szavaival borzalm as és esztelen legendának, sötét ba
bonának tartják , am ely m ár a huszadik század em berének életében
idejét m últa. Vannak, akik a keresztyénséget érvényesülni akaró po
litikai erőnek tartják , mások világnézetté szegényítik, sőt olyanok is
akadtak, akik a keresztyén jelzőt fajiság, vagy származás jelzésére
használták fel nagyon helytelenül. Testvéreim, m indezeket a vála
szokat m ost egyetlen kézm ozdulattal hárítsuk félre és erre a kér
désre annál a Jézusnál keressünk feleletet, aki a Hegyi Beszédben
elm ondotta tanítványai közösségének, elm ondotta az egész keresztyénségnek, hogy kicsoda ö , hogy ebben a világban, ezen a földön
az em berek között mi a szolgálata, szerepe, hivatása és sorsa?
Jézus első válasza erre a kérdésre az, hogy a keresztyénség a föld
sója. „Ti vagytok a föld savai.” M indannyian nagyon jól tudjuk,
hogy az em beri élet h áztartásában a sónak két fontos szerepe van.
Az egyik az, hogy ízesít, a másik, hogy tartósít. Azt jelenti ez, hogy
a K risztusban hívő keresztyén em berek teszik széppé, jóvá, ízessé
ezt a földi életet, s hogy a K risztusban hívő em berek óvják meg a
rom lástól, a pusztulástól, a kárhozattól ezt a világot. A lbert Schweitzert, a híres orvosprofesszort és nagy orgonaművészt m egkérdez
ték egyszer, vajon mi az igazi oka annak, hogy nem tud megma
radni Európában, ahol szám ára nagyon fényes életpálya kínálkozik
akár az orvostudom ány, akár a zenem űvészet terén. Mi az oka, hogy
itthagyva mindezt, elm egy A frikába? A válasz ez volt: Én tudom
azt, hogy sokan m entek m ár el A frikába. M entek azért, hogy ennek
a sötét földrésznek szerencsétlen lakóit összefogdossák és elhajtsák
rabszolgaságra; m entek hódító szándékkal azért, hogy leigázzák az
ottani országokat és kiuzsorázzák a nyom orult lakosságot. M entek
csaló üzérek, vitték a p álinkát és az üveggyöngyöt és elhozták an
nak a földnek gyém ántját és aranyát. Én csak egyetlen em ber va
gyok, de úgy érzem, meg kell tennem , hogy ahelyett, aki sebeket
ütött, m enjek sebeket kötözni; ahelyett, aki hazudott, m enjek igazsá
got hird etn i; ahelyett, aki korbácsolt, m enjek sim ogatni; ahelyett, aki
könnyeket fakasztott, m enjek könnyeket törölni. Így lett Albert
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Schweitzer egy csipetnyi só A frika életében. Tudom, sokan járnak kö
zöttünk is korbácsos kézzel, kiuzsorázni akaró szívvel; azt is tudom,
hogy te csak egy em ber vagy, de mégis, az a szolgálatod, az a kül
detésed, hogy ott, abban a közösségben, am elyben élsz, légy egy csi
petnyi só. Kötözd be a szívek sebeit, töröld le a sírók könnyeit, hir
desd az igazságot a rászedetteknek, s gazdagítsd a kifosztottakat sze
reteted kincseivel. Hidd el Testvérem, ha a világnak azon a pont
ján, ahol te élsz, nincs szeretet, nincs vigasztalás és nincs rem ény
ség, akkor ennek az az oka, hogy te megízetlenültél, s akkor nem
vagy jó m ásra, csak arra, hogy az em berek eltapossanak. És ha te,
keresztyén lélek, m a úgy érzed és azt tapasztalod, hogy ez a világ
tapos rajtad , akkor elsősorban m agadban keresd a hibát, s vizsgáld
meg m agadat, vajon nem ízetlenültél-e meg?
A mi U runk Jézusunknak második válasza a mai kérdésre az, hogy
a keresztyénség a világ világossága. „Ti vagytok a világ világossága”
— m ondja Jézus régi tanítványainak és m ondja ennek a m ai gyü
lekezetnek is. A keresztyén em ber Testvéreim, olyan gyertya, ame
lyet a Szentlélek tüze gyújtott meg és éppen azért világosságot áraszt
m aga körül. A hitben erős keresztyének leikéből árad az érzelmi vi
lágosság is. A kárhányan hangoztatták évszázadok során át, hogy a
keresztyénség a sötétségnek, a babonának a világa, ha elfogulatlan
lélekkel tek in tü nk végig a m űvelődéstörténet lapjain, azt kell meg
állapítanunk, hogy az igazán nagy tudósok, igazán nagy hívők is
voltak, és hívő lelkűk értelm i világosságát sugározták erre a vi
lágra. De a hívő lélekből nemcsak az értelem nek és a tudásnak a
fénye sugárzik, hanem az erkölcsi világosság fénye is. Lehetetlen,
hogy az a világosság, am elyet a Szentlélek gyújtott meg, ne a tisz
taságot, ne a jóságot, ne az igazságot hirdesse és sugározza. Az nem
lehet, hogy erkölcsi fertőben, sötétségben és hazugságban éljenek ott,
ahol keresztyénség van! De legfontosabb szolgálata a gyertyának az,
hogy az örök életnek a világosságát árassza erre a földre. Hiába lenne
itt m inden tudás, hiába lenne m inden erkölcsi tisztaság, hogyha Is
ten nem adta volna meg azt a nagy kegyelmet, hogy ne csak h átra
felé és ne csak m agunk körül lássunk, hanem felfelé is! Hívő lel
kek, m egújult keresztyén szívek terjesztik ezen a sötét földön az
örök élet fényességét. Am ikor koporsó mellé állunk, am ikor a sze
mélyes m eghalásnak a sötétsége vesz körül, akkor nem m arad más
fényesség, csak ez az egy, az örök élet világossága. De ennél még
többet m ond Jézus. A keresztyén em bernek nem csak az a hivatása,
hogy m eggyújtott gyertya legyen, hanem , hogy a gyertyatartóba ke
rüljön. Nem lehet a m eggyújtott gyertyát véka alá rejteni. Nagyon
szomorú szívvel kell azt m ondanunk, hogy vannak olyan keresztyé-
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nek, akik égnek ugyan a Szentlélek tüzétől, de csak a m aguk közös
ségében ak arn ak világítani, és nem hajlandók vállalni azt, hogy a
gyertya odakerüljön a gyertyatartóba és világítson m indenkinek.
V annak m aguknak élő és farizeusi lelkületű keresztyének is. Olyan
közösségekre gondolok, akik nagyon jól érzik m agukat önmaguk
társaságában, de nem hajlandók vállalni a gyertya misszióját a vi
lág felé. Végül nekünk nem csak a gyertya misszióját kell vállalnunk,
hanem a gyertya sorsát is. Ism eritek, hiszen szemmel látható sors ez.
Készek vagyunk-e a Krisztus gyertyatartójában vállalni ezt a sor
sot? A gyertyák m indig kisebbek lesznek. V ilágítanak, de közben
el kell fogyniuk, semmivé kell válniuk. Tudjuk-e ezt a sorsot nem
keserűséggel, nem könnyes szemmel, nem panaszkodással, hanem
örömmel vállalni?!
Pál azt írta, hogy ő örül annak, ha a Krisztus szolgálatában megáldoztatik. Vele együtt vallja az egész hívő keresztyénség: Uram, ha
m eggyújtottál, én boldogan elfogyatkozom, boldogan eltűnök ebből a
világból, boldogan semmivé leszek Teérted, m ert nekem elég, ha
egyetlen percig is éghettem a Te dicsőségedért és fényesség lehettem
ebben a sötét világban.
És végül, Testvéreim, a harm adik válasz a felvetett kérdésre az,
hogy a keresztyénség hegyen épített város. Azt m ondja az Űr: „Nem
rejteth etik el a hegyen épített város.” Am ikor Istennek angyala Sodom ába megy azzal a küldetéssel, hogy m entse meg az igaz és Is
tenfélő Lótot háza népével együtt, akkor nem a m aga értelm e sze
rint, hanem Isten u tasítására azt m ondja Lótnák és családjának,
hogy a hegyre fussanak. Am ikor a mi U runk Jézus K risztusunk az
utolsó ítéletről beszél, azt m ondja, hogy ha m ajd látják jönni a pusz
tító utálatosságot, am iről Dániel próféta beszélt, akkor mindazok,
akik a pusztában vannak, akik a mélységben laknak, m enjenek a
hegyre. Milyen hegyről van itt szó? Csak egyetlen hegynek az orma
áll ki a pusztából. Csak egyetlen hegy orm án élő em berek kerülik
el a föld sorát, a pusztító utálatosságot, és ez az egyetlen hegy az,
am elyre Isten keresztet tett, a Golgota hegye. És mi azt is tudjuk és
valljuk, hogy nincsen m ás fundam entum , nincsen más sziklaalap,
am elyre várost lehet építeni, csak az Ű r Jézus Krisztus. Mindez azt
jelenti, hogy a Krisztus anyaszentegyháza az a hegyen épített város,
am elyen a pokol kapui sem vehetnek diadalm at. Am ikor Izrael népe
Mózes és Józsué vezetésével elérkezett az ígéret földjére és hozzá lá
to tt ahhoz, hogy Isten parancsa szerint rendezze be országát, állami
és nem zeti életét, akkor a nép vezetői a Jordán jobb és bal partján
h at m enedékvárost jelöltek ki. Ezek a m enedékvárosok azt a célt
szolgálták, hogyha a nép tagjai közül bárki véletlen gyilkosságot kö-
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vet el, akkor a m eggyilkolt vérbosszúló családtagjai elől oda mene
k ü lh etett a város falai közé. És amíg ott volt, addig nem érhette őt
utol a bosszú. De ha csak egy lépést is te tt-a falakon kívül, m inden
szigorával lesújtott rá a törvény. A föld lakosai számára, a világon
élő em berek szám ára Isten állított ilyen m enedékvárost, neve: ke
resztyén anyaszentegyház, s helye a Golgota. M indazoknak a közös
sége jelenti ezt a hegyen épített várost, akik töredelmes szívvel letér
deltek a kereszt alatt és hittel néznek fel a kereszt Krisztusára. S ha
vannak ezen a világon em berek, akik elbuktak, hiszen olyan görön
gyös az ú t; ha vannak, akiknek vér fertőzte meg a kezüket, hiszen
pokoli tűzzel lobognak itt a földön a gyilkos indulatok; ha vannak,
akik hazugsággal szennyezték be az ajkukat, hiszen olyan nehéz igaz
nak lenni; ha vannak szívek, m elyek nem tudnak nyugodni, m ert a
bűn bán tja őket, akkor tu d ják meg, hogy van m enedékváros: a Gol
gota; van Krisztus, aki ennek a városnak nemcsak kapuja, hanem
ő a hívogatás is, m ert m aga m ondja m inden em bernek: Emberek,
akik m egfáradtatok az élet nyom orúságaiban, akik m egterheltettetek
a bűn terh e alatt, jöjjetek m indnyájan énhozzám. Itt a hegyen épí
tett városban békességet, kegyelm et, üdvösséget találtok.
Befejezésül azt m ondja a mi U runk Jézus Krisztusunk, hogy a keresztyénség hódító erő ebben a világban. Nem dinam it, amely rom 
bol, hanem csak szelíden, láthatatlanul, észrevétlenül, elolvadó só;
nem tűzvész, am ely pusztít, hanem csak pislákoló gyertya; nem
ágyúkkal felszerelt páncélerőd, hanem csak város, k itárt kapukkal,
mégis hódító erő, am ely arra kényszeríti a földet, hogy nézzen az
égre, s arra kényszeríti a föld em berét, hogy dicséretet énekeljen
a m enny Istenének. „Ügy fényljék a ti világosságotok az emberek
előtt, hogy lássák a ti jócselekedeteiteket és dicsőítsék a ti mennyei
A tyáto k at.” Ámen.
*

*

*

M indenható Istenünk, m ennyei jó A tyánk! Köszönjük Neked, hogy
szem ünket m egnyitottad, a szívünket fogékonnyá tetted és mi a Te
szent igédből m ost m egérthettük világosan, hogy micsoda az a sors,
am elyet itt a földön a kereszténységnek rendeltél, mi a hivatása a
hívő léleknek. Könyörgéssel fordulunk Hozzád, tégy bennünket iga
zán fénnyé ezen a földön, ahol dolgozunk, beszélünk, tegyük valóban
ízesebbé, szebbé, jobbá az életet és óvjuk a romlástól, a bűntől, a
kárhozattól. M ennyei szent A tyánk, a te Szentlelked gyújtson meg
bennünket, tégy oda a gyertyatartóba. K önyörgünk mindazokért,
akik a sötétségben járnak, akik még nem látták meg az örök élet di
csőségét. Adj nekünk boldogságot és öröm et akkor is, ha látjuk, hogy
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nekünk ebben a világban lassan el kell fogynunk, semmivé kell len
nünk. K önyörgünk továbbá a mi anyaszentegyházunkért, tedd va
lóban hegyen ép ített várossá és add meg ennek az egyháznak, hogy
benne m inden bűnös lélek és m inden összeroskadt szív otthont, bé
kességet, vigasztalást, rem énységet és üdvösséget találjon. Könyör
günk Hozzád a mi m agyar népünkért. Ö, cselekedd meg azt a cso
dát, hogy lehessen a m agyar keresztyénség só és gyertya és hogy
lehessen m inden m agyar tem plom és gyülekezet ilyen hegyen épí
te tt város m inden Téged kereső, m inden utánad sóvárgó szív szá
m ára. M ennyei Atyánk, tekints le rán k és áldj meg bennünket, hogy
ne csak szóval, hanem szívvel, élettel és szolgálattal legyünk keresz
tyének, Krisztus követői, a Te gyermekeid. Ámen.
(1948. június 20. Deák tér.)

KÉT SZOLGÁLAT
— M áté 9; 1—8 —
Ezt a tö rtén etet nem csak M áté evangélista írta meg, hanem M árk
és Lukács is. A három leírás term észetesen nem tökéletesen egy
forma. Az első versben olyan eltérés van, am it m áskor észre sem
vennénk, de m a mégis mond nekünk valam it. Lukács nem említi
meg a helyet, ahol mindez m egtörtént. Márk, ahogy hallotta, leírja
a város nevét: K apernaum . M áté azonban, a szemtanú, a tanítvány,
aki akkor Jézus m ellett ült a hajón, azt írja: Jézus méné a maga vá
rosába.
Jézus szolgálata kiterjed az egész világra. Ördögöket űz a gadarénusok földjén, tan ít Júdeábán, gyógyít Sam áriában, meghal Je ru 
zsálemben. Fájdalm ak Férfia ő: együtt szenved m inden szenvedővel.
Isten B áránya ő: m inden bűnt m agára vesz. A világ m inden helyén
egyedül ő az út, az igazság és az élet. Mikor ott ült a hajón, s fel
tűn tek p alilea szelíd dombjai, M áté mégis látott valam it Jézus ar
cán, m egérzett valam it abból, ami Jézus szívében élt, m ert nem ne
vezte meg a helyet, hanem csak ennyit írt: m éné a m aga városába!
Gyermek, aki anyja ölére h a jtja fejét — vándor, aki viharos út után
otthonába ér —, pásztor, aki ism ét együtt lehet a nyájjal, meg tudja
érteni, m it láto tt M áté Jézus arcán s m iért írja: a maga városába,
szülőföldjére, övéi közé érkezik Jézus.
Aki nehéz ú t és kem ény harc u tán végre megérkezik valahová,
annál term észetes és m egbocsátható lenne, ha pihenni szeretne vagy
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emlékezni, . . . Jézus azért m ent, hogy szolgáljon. G utaütött beteget
hoznak elébe s ő két csodát cselekszik vele, két szolgálatot végez el
az életében.
A nagyobbik csoda, a nagyobbik szolgálat az volt, hogy megbo
csátotta a bűneit. Jézus gyökerében látta meg a bajt, az igazi életproblém át: nem csak a betegség tehetetlenségét vette észre, hanem
a belső lelki nyom orúságot, a gonosz indulatok béklyóit is — nem 
csak a testet gyötrő szenvedést, hanem a lelket égető fájdalm at is.
Nemcsak a beteg em bert látta, hanem az óem bert is. Tudta, nem
elég ezt az em bert egészségessé tenni, — új em berré kell őt terem 
teni: gyűlöletből szeretetre vinni, a hazugság ingoványából az igaz
ság kősziklájára állítani, a gonosz kezéből kiragadva Isten kezébe
adni. Ezért m ondta neki: bízzál, m egbocsáttattak a te bűneid!
Jézusnak ez a szava nem nyerte meg osztatlanul a jelenlevők te t
szését. Elégedetlenek lehettek a felszínes emberek, akik a külső tü
netek mögött nem keresik a belső okot. akik az egészséget többre
ta rtjá k a békességnél, s a sorsot a jellemnél. Voltak ott vallásos aggályoskodók is. Ök így szóltak; am it Jézus mond, az istenkáromlás,
hiszen a bűnöket egyedül Isten bocsáthatja meg. Ezek az emberek
nem vették észre, hogy Jézus az Istennek testet öltött, cselekvő és
személyig ható irgalma. Hogy eloszlasson m inden aggályt, s hogy
m egm utassa Istentől kapott hatalm át, Jézus elvégezte a másik szol
gálatot is. Így szólt a beteghez: kelj fel és járj!
Testvéreim , a tem plom ban, az egyház lelki otthonában jó dolog
m egpihenni az élet harcai után, jó dolog álmélkodni Isten dicsősége
és jósága láttán, jó dolog emlékezni az Ür nagyságos dolgairól, s jó
dolog forró áh ítattal tölteni meg hideg szívünket. Ámde az anyaszentegyház nem a lelki m egérkezés helye, nem a nyugalom kolos
tora. Az anyaszentegyház arra rendeltetett, hogy két csodálatos szol
gálatot végezzen el a világban: hirdesse a bűnösöknek a bűnbocsánat
evangélium át és végezze a szenvedők között a szeretet áldott m un
káját, a diakóniát. Nem az a dolga, hogy akarjon vagy szervezzen
külső életrendet az em berek számára, nem az a feladata, hogy igent
m ondjon az egyik rendre és nem et a m ásikra, hanem az, hpgy h ir
desse a bűnbocsánat evangélium át, személyig vigye az Isten irgal
mát. Ahol Isten szolgái hűségesen elvégzik ezt a szolgálatot, ott meg
történik a csoda: m eghalnak az óem berek és megszületnek az újak,
m eghalnak az em berek az önzés, a harag, a hazugság, a paráznaság,
a vér szava és az ösztönök indulata számára, és újjászületnek igaz
ságra, szeretetre, tisztaságra, becsületre, áldozatkészségre.
S az egyház m ásik szolgálata az, hogy irgalm as szam aritánusként jár
a világban. Amíg em ber lesz a világon, m indig lesz fájdalom is. Amíg
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ta rt a történelem , m indig lesz vihar és lesz hajótörött. Amíg rem ény
ség lesz, lesz csalódás is. Amíg élet lesz, lesz halál is. Ezért mindig
szükség lesz arra, hogy az anyaszentegyház az irgalm asság m unkáit
végezze. Becsületesen segítenie kell m inden em beri jó szándékot.
T estvérnek és m u n k atársnak kell elism ernie m indenkit, aki azt
akarja, hogy kevesebb legyen a fájdalom , kevesebb a történelm i
vihar és biztatóbb a remény.
Ha az egyház csak a bűnbocsánat evangélium át hirdeti, de nincs
szeme, szíve és keze a szenvedők számára, akkor joggal éri bírálat
azok részéről, akik igénylik a szeretetet. Ha pedig kizárólag az irgal
m asság m u nkáit végzi, m agára vonja annak az Istennek a haragját,
aki Egyszülöttjét ad ta bűneinkért és m egigazulásunkért. Ezért az
egyháznak ezt a két m ondatot m indig együtt és egyszerre kell mon
dania: bízzál fiam , m egbocsáttattak a te bűneid — kelj fel és járj!
Az ige utolsó m ondata szerint a jelenlevők csodálkoztak, hogy Is
ten ilyen h atalm at adott az em bernek. Valóban, két roppant hatalom
van a mi gyenge em beri kezünkben.
Az egyik a bűnbocsánat. N ekünk hatalm unk van arra, hogy m in
dent m egbocsátva kezet nyújtsunk azoknak, akik m egbántottak min
ket. Ahogyan Isten m egbizonyította a keresztfán, úgy hirdetjük a
bűnbocsánatot. Ahogyan a kereszt szenvedő K irályáért mi bűnbocsá
natot n y ertü n k Istentől, úgy adjuk tovább ezt a bocsánatot szolga
társainknak és testvéreinknek. A ki akarja, nevezze ezt gyengeségnek,
mi tudjuk, hogy nem a bosszú sújtó ökle, hanem a bocsánat kinyitott
és testvér felé n y ú jto tt keze az igazi erő és igazi hatalom szimbó
luma.
A m ásik hatalom a segítő jóság hatalm a. A kinek tetszik, nyújtsa
ki a kezét és orozzon — m i adunk. Akinek tetszik, nyújtsa ki a ke
zét és üssön — mi sim ogatunk. A kinek tetszik, kerülje el a szeren
csétlent, mi m egállunk előtte és lehajolunk hozzá. S ezt azzal a hit
tel tesszük, hogy a pusztítás és gyűlölet dém onainál erősebb és ha
talm asabb a szeretet.
Most, am ikor ism ét itt lehetek a „magam városában”, abban a gyü
lekezetben, ahová Isten szolgálatra elhívott, első pásztori kérésem
hadd legyen ez: testvérem , fogadd el és add tovább az Isten irgal
m át. Ámen.
(1956. október 7.)
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JÉZUS A HALÁL ELLEN
— Lk 7, 11—17 —
K örülbelül egy éve jelent meg egy nagyigényű m agyar szimbolikus
regény. A címe is furcsa: G. A. ú r X-ben. (Írója: Déry Tibor.) A neve
kezdőbetűvel jelzett G. A. ú r sejtelm es és hátborzongató utazás után
m egérkezik X-be. Olyan országból jön, ahol az em berek az „élet
isten” előtt hódolnak; a szép és „édes” élet érdekében m indent haj
landók feláldozni: becsületet, tisztaságot, hűséget, elveket és eszmé
ket. S olyan városba érkeznek, mely a halálra rendezkedett be;
sem m i sem olyan jó, m int a halál, m inden a halál céljait és hatal
m át szolgálja, a gyilkosság k arita tív cselekedet. Olyan város tehát
X város, m elynek lakói a „halál-isten” előtt hódolnak, m ert az ő
szem ükben a halál a legfőbb jó, a végső valóság, az isten.
Hol van ez a város? W alther Lüthinek, ennek a kitűnő svájci pré
dikátornak a mi m ai textusunkról is van egy szép prédikációja. En
nek bevezetésében azt írja, hogy szinte az egész világ „X-város”, s
hogy m i szinte m indannyian „halál-isten” hívei vagyunk. Az ő di
csőségére em eljük a legim pozánsabb és legszebb épületeket: Cheops
piram isát és a Tadzs Mehalt, ezt a m árványcsipkés mauzóleumot. Ügy
látszik — folytatja Lüthi —, halál-isten ünnepei a legnagyobb ün
nepek; h alottak napján még a hideg svájciak is kim ennek a sírok
hoz, s a kegyelet látszata m ögött halál-isten előtt hódolnak, őt félik
és im ádják. S ha még — L üthit kiegészítve — azt is megemlítjük,
hogy ennek a halál-istennek nagyon elterjedt és divatos dogmati
kája is van, az egzisztencialista filozófia akkor többé-kevésbé minannyian elism erhetjük annak a pesszimista m egállapításnak az igaz
ságát, hogy X városban élünk, hiszen e szerint a filozófia szerint a
létezés karakterisztikum a a „halál-felé-csuszamlás”, s a létező karakterisztikum a a „halál-hatalm as-alá-vetettség”.
S ha m ost m ár egy szimbolikus regény és egy szép prédikáció
u tá n a m agunk tapasztalatai alapján próbálunk ebben a kérdésben
tájékozódni, akkor azt kell m ondanunk, hogy még ebben a keresz
ty én gyülekezetben is alig van valaki, aki halál-isten három ism ert
arca közül valam elyiket ne ta rta n á abszolút valóságnak s ne imádná.
Az egyik arca igazságos. Így m ondjuk: egyedül a halálban van
igazság. Így m ondjuk: igazságot szolgáltató halál. Észrevesszük ha
m ar, még talán gyerm ekkorunkban, hogy az élet igazságtalan. Az
egyik em bernek szépséget, erőt, egészséget, hatalm at, sikert, boldog
ságot ád, a m ásiknak jelentéktelen külsőt, szüntelen betegeskedést,
nyom ort, kínt, kudarcot. A halál igazságos, ő m indenkinek egyfor-
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m án adja ajándékát, m indenkinek koporsót és sírt ád. A halál igaz
ságosságának szép és rettenetes him nusza Villon Haláltánc Balladája.
„Az évek szállnak, m int a percek . . Igen, szállnak környörtelenül
és egyform án, szállnak császár vagy gyermek, orvos vagy bankár,
céda vagy püspök felett, szállnak, m int a percek . . .
A halál m ásik arca félelmetes. így m ondjuk: félelmetes úr, bor
zalm as hatalom . Aki beletekint ebbe az arcba, megremeg. Ha a halál
közeledik, m inden és m indenki megdermed, m ert a halállal együtt
jönnek a testi kínok, s jön a Nagy Titok rém ülete. És — sajnos —
jön a legnagyobb és leginkább elkerülhetetlen fájdalom is, az elválás
fájdalm a. Ennek a fájdalom nak a kínja m egnehezíti az elmenetelt.
„Mi lesz veletek?” — így gyötrődik a haldokló utolsó éber és tuda
tos pillanataiban. Ez a fájdalom összeroskasztja a ravatal m ellett a
búcsúzót: „Mi lesz velem nélküled?” — suttogja könnyek között s
körülnéz kétségbesetten: ki ád erre a kérdésre választ? Az elválás
kín ja nem csak fiatalok tragikus halála esetében kínos. „Ügy szeret
nék még élni, közietek lenni” — suttogta egy szegény 22 éves test
v érünk a halálos ágyon szüleinek, testvérének és menyasszonyának.
Az elválás fájdalm a akkor is ott borong a koporsó és sír felett, ha
öregek m ennek el. „Üres lett az életem ” — m ondta egy asszonytest
vérünk a m inap, 94 éves korában m eghalt édesanyja u rnája mellett.
E nnek a kínnak az éles tőre nem csak az úgynevezett prim itív em
berek szívét já rja át. Azokét is, akik ott vannak az eszmélkedés és
m agatartás csúcsain. S artre élettársa, Sim oné de Beauvoire írja Epi
lógusában: sok m indenen keresztül m entünk ketten, sok mindent
legyőztünk belső tartásu n k szilárdságával és erejével, de előttünk
van valami, am ire gondolni is alig m erünk, az elválás . . . , s hogy
ennek a p ró b áját hogy tu d ju k m ajd legyőzni, azt még nem tudjuk!
Nincs kivétel, m indnyájan rem egünk a félelmetes halál előtt. Ügy
van, ahogy Kosztolányi Dezső írja — aki éppen most lenne 80 éves,
ha m egérhette volna —, szép versében, a H alotti Beszédben:
L átjátok feleim, egyszerre m e g h a lt. . .
s itt hagyott m inket m agunkra. Megcsalt.
Ism ertük őt, nem volt nagy és kiváló,
csak szív, szívünkhöz közelálló.
De ennek ellenére, van a halálnak szép arca is. A halálfélelem
m ellett, m int annak érthető kompenzációja, sokszor megjelenik a
halálvágy is. Ezt is m ondjuk néha: megváltó halál. „Jöjj, szép ha
l á l . . . ” — énekli az öreg, fá rad t és szomorú Bach. Jöjj, szép halál
— m ondják öreg és magános testvéreink, ámde hozzáteszik: ha jössz,
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hirtelen jöjj, m ert h a lassan jössz, ki lesz velem? — s em ber nélkül
mi lesz velem?! Jöjj, szép halál — suttogják a kínlódók, akiknek az
egész teste m ár csak egyetlen fájó idegcsomó. Jöjj — m ondják a
m egkínzottak, akik m indent vallanak és m indent vállalnak m ár a
bíró előtt, csakhogy m inél előbb jöjjön a halál, az sem baj, ha a halál
a semmi, hiszen ha semmi, akkor leaglább negatív örömei vannak:
ebben a sem m iben nincs többé kín, őrület és elviselhetetlen megalázottság. Most olvasom Zola összeom lását. A porosz—francia hábo
rúról szól. Ez a nagy író a valóság és az em beri lélek zseniális isme
retével m egírja, hogy a katonák közül, akik a földre lapulnak s a
csapkodó gránátok, a közöttük süvöltő halál elől szinte a földbe váj
ják m agukat, néha egy-egy felugrik, k itárja m ellét a gránátok előtt
és félőrülten kiabálja: ide jöjj, megváltó halál, legyen m ár vége az
ő rü le tn e k .. .
Valljuk be Testvéreim, hogy halál-isten valam elyik arca előtt mi
is hódolunk.
A halálnak kitett, feléje csúszamló s őt imádó világba jö tt el az,
aki azt m ondta m agáról: Én vagyok az élet. Mit m ondott ö ? Ho
gyan viselkedett Ő? ö , Jézus, aki m eglátta a nyomort, a bűnt és a
halált, az élet nagy ellenségeit, tud-e segíteni rajtunk, halálra szánt
szegény em bereken?!
Jézus és a halál viszonyára tekintve, az első érdekes és kissé kü
lönös vonás az, hogy Jézus nem lázadt és nem lázított a biológiai
halál ténye ellen. Tudom ásul vette és tudom ásul vétette, hogy van
ilyen halál. Ez m indnyájunk életének egyetemes földi vége: meghal
Lázár és m eghal a gazdag is. Az ellen a tény ellen sem lázad és lázit,
hogy ez a halál fájdalm as, ö v é is az volt a kereszten, még fájdal
m asabbá tette az a tény, hogy ott volt az édesanyja is, „kinek meg
tö rt s ja jja l tellett szívét éles tőrnek kellett kínzón általjárnia” —
ahogy egy középkori M ária-énekben olvassuk. Az evangéliumokban
még annak is m egtaláljuk a nyom át, hogy a halál néha vágyott halál
is lehet. Simeon, a jeruzsálem i tem plom agg papja, a kis Jézust tartva
karjaiban, így im ádkozik: m ostan bocsátód el Uram, a te szolgádat. . .
Jézus és a halál kapcsolatára figyelve azt is észre kell vennünk,
hogy Jézus két erkölcsi feladatot m utat nekünk a biológiai halálnak
és a fájdalm as halálnak ebben a világában. Az egyik feladat: késlelteni a halált. Legyen kenyér, legyen egészség, legyen megfelelő
környezet, hogy ne haljanak meg a gyermekek. S legyen békesség,
hogy Jú d ea pusztáit, Galilea füves lankáit és Jeruzsálem utcáit ne
borítsák el zsidó vagy róm ai ifjak tetem ei. A m ásik erkölcsi feladat:
meg kell „szelídíteni” a halált, hogy se testileg, se lelkileg ne legyen
olyan gyötrelmes. „Szomjúhozom” — m ondta a haldokló Jézus, és el-
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fogadta a kivégző osztag egyik katonájától az ecetet. „Ma velem le
szel a paradicsom ban” — m ondta a vele együtt haldoklónak, hogy
enyhítse lelki kínjait.
Ámde a halál és Jézus viszonyában mégis az a döntő, am it a mi
U runk e szerint a textus szerint m ond és tesz. Azt gondolom, az
m ost mindegy, hogy régi teológusokkal, prédikátorokkal és hívekkel
együtt a naini ifjú feltám asztását hiteles történelm i ténynek tekint
jü k — vagy m ai teológusokkal, prédikátorokkal és hívekkel együtt
csak jelképnek, szimbolikus történetnek, az üzenet m indkét esetben
egy és ugyanaz, s ez az üzenet így hangzik. Jézus azért jött, hogy
detronizálja, ledöntse trónjáról a halál-istent! Jézus azért jött, hogy
m egm utassa és kijelentse: nem a halál-isten az isten, hanem az Is
ten az Isten!
Jézus így beszél hozzánk, halál előtt hódoló em berekhez: Ti azt
vallj átok, m indnyájan Mors Im perator hatalm a alatt éltek, én azt
hirdetem : aki bennem hisz, aki rajtam keresztül az igaz Istenhez
kapcsolta életét, soha meg nem hal, m ert m ár átm ent a halálból az
életre.
Ti azt m ondjátok, nincs erősebb kéz a halál csontkezénél, s ha az
egyszer m egragadja áldozatát, nincs többé m entőerő és segítő hata
lom — én azonban azt hirdetem , hogy ti az Atya kezében vagytok,
s hogy ebből az atyai kézből titeket soha senki és semmi ki nem
ragadhat, még a halál sem.
Ti azt valljátok, am it láttok, hogy a kereszten a halál keríti ha
talm ába az én lelkem et, az én életem et is, az enyém et is, aki azt
m ondtam magam ról, hogy én vagyok az élet — de én a kereszten
is így imádkozom: Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet, az
én életemet.
Ti remegve suttogjátok: hiába, m inden hiába, itt m inden a halál
hatalm át m utatja, én ezt kiáltom bele a m úlandóság világába, a sö
tétségbe, a félelembe, a meghódolásba: halál, hol a te diadalmad?!
Ezt m ondja és cselekszi Jézus.
S m it m ondunk mi, Jézus tanítványai? Itt ebebn a furcsa és ab
szurd X városban, ahol élünk, a halál árnyékának ebben a szomorú
völgyében em eljük fel szívünket és szavunkat m indnyájan, ifjak és
öregek, boldogok és gyászolók és ahogyan nekünk adatott, csengő
hangon, vagy könyes suttogással, m ondjuk a halál him nusza helyett
az élet him nuszát, Jézusnak diadalm as kérdését: halál, hol a te dia
dalm ad?!
Nézzünk a kezünkre. Gyenge, em beri kéz. A halál hatalm a alá re
kesztett kéz. Egyszer m egbénul és elporlad. S arra még sincs hatalm a
a halálnak, hogy ennek a gyenge kéznek a nyom át és hatását eltö-
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rölje és megszüntesse. Ez a kéz, az én kezem, gyenge em beri kéz.
Nincsenek nagy alkotásai, csak hétköznapi cselekedetei, csak egy
szerű simogatásai. De e gyenge kéz nyom án is mássá lett a világ, s
m ás is m arad nem zedékről nem zedékre, míg meg nem derm ed m in
denestül.
G ondoljunk elhunyt szeretteinkre. A rra van hatalm a a halálnak,
hogy elszakítsa az édesapát fiatal korban a családjától, s itt hagyja
m agára az összetört hitvestársat és a riad t gyerm ekeket, arra is van
hatalm a, hogy elvigye a m aga idejében vagy idejekorán a szülein
ket, arra is van hatalm a, hogy elszakítsa a szeretett és egyetlen gyer
m eket a m iérteket suttogó árva édesanyától, azt is megteheti, hogy
üressé teszi a helyeket a családi asztalnál, a m unkahelyen vagy a
tem plom padjaiban. Igen, ezek tények, hiszen sorra tem etjük baráta
in k at és testvéreinket, szeretteinket és ism erőseinket, és mégis ezt
k iáltju k : halál, hol a te hatalm ad? A rra elég, hogy megszomorítsd
a szívünket, de arra m ár nem elég, hogy kitöröld szívünkből azok
nak a képét, akiket szerettünk és m ost is szeretünk és mindig sze
retn i fogunk. A helyük üres otthon és itt a tem plomban, — igen lá
tom m ost is az üres helyeket, a helyeket, ahol néhány évvel ezelőtt
m ég m ások ültek, drága hívek, testvérek és presbiterek, de arra m ár
nincs ereje a halálnak, hogy helyüket a szívünkben is üressé tegye.
S most nézzünk és gondoljunk Istenünkre. Ha az én kezem fölött
nem győz a halál, hogyan győzhetne az én m ennyei Atyám erős és
szerető keze fölött? Ha az én szívemen és szeretetem en nem diadal
m askodik a halál, hogyan diadalm askodnék az én Atyám szíve és
szeretete fölött? Én hiszem, higgyétek velem együtt, hogy mindig és
m indenütt, életben és halálban Isten kezében, Isten szeretetében va
gyunk s ott együtt vagyunk és együtt m aradunk!
Kaj M űnk dán lelkésznek, a h it és hazaszeretet m ártírjának van
egy drám ája, a címe: Az Ige. Lényeges tartalm a a következő: egy
dániai keresztyén családban m eghal egy fiatalasszony. Ravatala mel
lett sírnak a családtagok, m indnyájuk szám ára vége a boldogságnak.
O tt áll a rav atal m ellett az orvos s így szól: nyugodjanak bele, ez az
élet rendje. Ott áll a kissé racionalista lelkész és így vigasztal: nyu
godjanak bele, hiszen ez az Isten akarata. Ott áll a család egyik fiatal
tag ja is, egy félbem aradt teológus, akit zaklatott viselkedése, extatikus beszéde m iatt senki sem ta rt egészen norm álisnak, előlép és így
szól: én hiszek az Igében, az Ige ígéretében és hatalm ában, ezért
most Jézus nevében parancsolom néked, te halott, hogy tám adj életre
és kelj fel! S a halott életre tám ad, felkel és beszél.
H ajtsuk le a fejünket elgondolkozva. N ekünk nincs ilyen csoda-
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tevő hitünk. Mi eltem etjük vagy elham vasztjuk halottainkat, sírba
vagy kolum bárium ba helyezzük el koporsójukat vagy urnájukat.
De ha m indezt elgondoltuk, akkor most em eljük fel a fejünket.
Csodatevő h itü n k nincs, de van nagyobb és kockázatosabb. Nekünk
Jézus-hitünk van. Egy halo ttra nézünk, egy sírra nézünk, vagy egy
u rn á ra nézünk s ezzel a h ittel azt valljuk: Jézus él, ő is vele!
S ha jön utolsó óránk, m agunkra nézünk és csendes szóval, vagy
nem is hallható suttogással, de békességet és rem énységet adó hittel
így búcsúzunk:
Jézus él, én is vele! Ámen.
(1965. Szenthárom ság u. 16., vasárnap.)

A z egyházi év végén
ÜJ JERUZSÁLEM
— Jel 21, 1—5 —
Az üdvösség helyét a Jelenések könyve szimbolikusan új Jeruzsá
lem nek nevezi. Ez az állapot, m elyet Isten készített az őt szeretők
nek, azok öröksége, akik Jézus Krisztus által Isten gyermekeivé let
tek. M ielőtt azonban arra a kérdésre keresnénk a választ, hogy mi
v ár reánk az új Jeruzsálem ben, meg kell értenünk és hittel el kell
fogadnunk az egyháznak az igén alapuló két tanítását.
Az egyik az, hogy az új Jeruzsálem nem történelm i fejlődés kö
vetkezm énye, hanem új terem tés eredménye. Nem ez a világ alakul
át fokozatosan mennyországgá, nem ez a világ válik tökéletessé. Ez
a világ m indenestül elmúlik, hogy helyet adjon az újnak. A m ateria
lizmus világnézete ennek a világnak az örökkévalóságát vallja, s azt
tanítja, hogy egyre szebbé, jobbá, tökéletesebbé válik a fejlődés út
ján. Mi azt valljuk és tanítjuk, hogy a világnak volt kezdete és el
jön a vége, tö rténete az időben zajlik le, m elynek kezdete a terem 
tés és vége az ítélet katasztrófája. Azt is valljuk és tan ítju k szemben
a fejlődéselmélet optim ista híveivel, hogy e világ lététől elválaszt
h atatlan a bűn, a szenvedés és a halál, s m indaddig, amíg ezek meg
vannak, önm agunk félrevezetése bárm iféle fejlődésről beszélni.
Egyházunk m ásik tanítása az elsőből következik: az új Jeruzsálem
nem em beri erőfeszítés eredm énye, hanem Isten ingyen ajándéka.
Ügy száll le a mennyből, m int férje szám ára felékesített menyaszszony. Mi keresztyének a m agunk helyén küzdünk teljes erővel, Is
ten irán ti engedelmességgel azért, hogy terjedjen ezen a földön Is
ten országa bennünk és közöttünk, de tudjuk, hogy am a napon ké
szen kap ju k meg m indazt, am iért itt a földi létben annyiszor elbukva
harcoltunk.
De nézzük ezután azt, hogy mi a tartalm a az új Jeruzsálem eljö
vendő állapotának. Elsősorban is az Istennel való teljes közösség.
,,lme, Isten sátora az em berekkel v a n . . . ” Ennek a közösségnek a tö
kéletes megvalósulása a bűn m iatt lehetetlen. M ikor az első em ber
pár elkövette az első bűnt, az engedetlenség, az Isten elleni lázadás
ősbűnét, ennek első következm énye az Istennel való közösség meg
rom lása volt. Isten szólt: „Ádám, hol vagy?” És az em ber így felelt:
„Elrejtőztem , m ert félek.” A bűnös em ber félelemből mindig elrej-
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tőzik az élő Isten elől. A félelem ből és bizalm atlanságból eredő el
rejtőzésnek egyik m ódja a hitetlenség. A hitetlen em ber hasonlít ah
hoz a kisgyerm ekhez, aki a k ét kezével befogja a szemét s azt hiszi,
hogy — m ivel ő nem lá t senkit —, őt se lá tja senki. Aki nagyon han
gosan vallja, hogy nincs Isten, az tulajdonképpen nagyon fél attól,
hogy van Isten. De ne bizakodjunk el: az elrejtőzés m ásik módja
ennek éppen az ellenkezője, a vallásosság lehet, az önm aga jócsele
kedeteiben, önm aga vagy az egyház szertartásaiban bízó kegyesség.
A kárm ilyen különösen hangzik mégis úgy van, hogy a kegyesség is
lehet lepel, m ely m ögött az em ber el akar rejtőzni az élő Isten színe
elől. A félelem sötétségéből, az elrejtőzés bokrai mögül Krisztus hozta
ki az em bert, kézen fogva őt, biztatva őt, hirdetve és m egm utatva
néki az új hírt, Isten irgalm ának evangélium át — s mi em berek se
hogyan m ásképpen, csak Krisztus kezét fogva, reá hagyatkozva, az
ő evangélium át igaznak elfogadva m erünk odaállni bűneinkkel együtt
Isten színe elé. K risztus által m ár m ost m egvan a hitben a közösség
Istennel, de ez valósággá csak az új Jeruzsálem ben válik. A kkor meg
szűnik m inden kételkedés, am ely m ost foltot hagy még a legtisztább
h it aranyán is — akkor megszűnik m inden félelem, mely most a
legerősebb h itű em bert is m egirasztja olykor-olykor, különösen ha
nem K risztuson át tek in t az A tyára —, akkor eloszlik a titkok fátyola, m ely m ost ráborul Isten érthetetlen cselekedeteire. A kkor kö
zöttünk lesz a szent sátor, Isten közelségének bizonyossága, akkor
színről színre láth atju k azt, am i m ost még csak a h it szemével lát
ható, akkor szívére borulhatunk annak az Atyának, aki hazavár
m indnyáj unkát.
Az új Jeruzsálem m ásik jellegzetessége az, hogy ott megszűnik
m inden szenvedés. „Isten letöröl m inden k ö n n y e t. . . gyász és kiál
tás nem lesz többé, sem fájdalom .” A földi lét elválaszthatatlan a
szenvedéstől. J á rju k be a kórházakat, látogassuk meg a börtönöket,
álljunk meg a csataterek jeltelen sírjai m ellett, vagy a tem etők ke
resztjeinél, beszélgessünk a csalódottakkal, em eljük meg egy pilla
n a tra azokat a kereszteket, m elyeket társaink hordanak, éljük bele
m agunkat azok lelkiállapotába, akiket bűneiknek tu d ata mar, és lás
suk be, hogy semmi sem oly jellemző erre a földi létre, erre az em
beri életre, m int éppen a szenvedés. Em bernek lenni azt jelenti, m int
szenvedni. Élni azt jelenti, m int keresztül gázolni a szenvedések ten
gerén. Nincsen em beri tudás vagy erő, m ely az életet szenvedésmen
tessé tu d n á tenni. Ha eljön egyszer az a boldog társadalom , melyben
m indenki szám ára k ijá r az elegendő kenyér és a sérthetetlen emberi
m éltóság és szabadság — ha eljön az a gazdasági élet, melyben a
m unka senkinek a szám ára nem lesz teher —, ha olyan magas fokra
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ju t a tudom ány, hogy a betegség nem já r többé fájdalom m al —, az
em ber akkor is em ber m arad és ütni fog kézzel vagy szóval, hogy
szenvedést okozzon. A S átán akkor is S átán m arad, hogy m egrontsa
az életet és lerom bolja a szép alkotásokat, s a halál akkor is halál
m arad, hogy elragadja szeretteinket. A szenvedéstől való szabadu
lást az Üj Jeruzsálem ben kapjuk Isten ajándékaképpen. Egyedül ott
nem lesz többé könny, sóhaj, gyász és kiáltás. Egyedül ott nyerjük
el az élet békességét, tiszta öröm ét és tökéletes harm óniáját. Meg
értjü k Pál apostolt, aki erre az állapotra gondolva ezt írja: „Amit
szem nem látott, fül nem hallott, em beri elme meg nem gondolha
tott, azt készítette Isten az őt szeretőknek.
H arm adik jellegzetessége az új Jeruzsálem nek, hogy tú l van időn
és elmúláson. M aga János írja: ott idő többé nem lészen. Egyszerűen
kifejezve ez azt jelenti, hogy ott nincs többé halál. Itt a földi létben
a halál véget vet m inden em beri közösségnek. Odaáll kérlelhetetle
nül szülők és gyerm ekek, hitvestársak, testvérek és barátok közé és
a koporsón dübörgő hantok szavával m ondja: nincs tovább! Itt a
földi létben a halál gondolata m egront m inden örömöt, m ert a múló
percekkel ezt a kérdést súgja: m eddig még? Itt a földi létben keserű
cseppeket vegyít az alkotás örömébe is: M iért fáradozol, hiszen úgyis
elmúlik, am it alkotni akarsz. Az új Jeruzsálem helye nem a múló
időben, hanem az örökkévalóságban van. A diadalm as Krisztus le
győzi az utolsó ellenséget, a halált és övéinek örök életet ád.
N éhány bibliai helységnevet m a m ár jelképes értelem ben haszná
lunk. A tem plom ra azt m ondjuk Béthel, m ert ez a név azt jelenti,
Isten háza, Isten lakóhelye. Ahol a segítő irgalom lakozik, azt a he
lyet így nevezzük: Bethesda. Ha egy otthonban a szeretet és a bé
kesség lakoznak, azt B ethániának nevezhetjük: a szeretet házának.
Isten adja, hogy m indnyájan m egtaláljuk földi életünk során ezeket
a helyeket. De m indezek felett ott van, m int egy férje szám ára fel
ékesített menyasszony, a m ennyei Jeruzsálem , az a város, ahol tel
jessé válik az öröm és teljessé válik az élet, m ert nem lesz sem bűn,
sem szenvedés, sem halál.
Nem tudjuk, hogy Isten m ikor látja jónak, hogy szavával véget
vessen az első terem tésnek és elküldje közénk az új terem tés áldott
városát, de addig is úgy akarunk élni, m int ennek az eljövendő vá
rosnak a polgárai: engedelmességben és reménységben.
M ikor Bengel, a bibliam agyarázó tudós, halálos ágyán feküdt, sze
rettei könnyezve álltak m ellette. K önnyeiket látva megszólalt: Ne
sírjatok énfölöttem , hiszen nem történik velem semmi más, csak any-
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nyi, hogy az én földszinti otthonom ból felköltözöm az emeleti haj
lékba, de itt is, o tt is ugyanannak a G azdának a házában maradok.
Ilyen rem énységgel és békességgel v árju k mi is azt az időt, am ikor
az Ü r szól és nekünk át kell költöznünk a m ennyei Jeruzsálem be.
Ámen.

RÁDIÓS IGEHIRDETÉS ÉS IMÁDSÁG
— J n 15, 1—8 —
K eresztyén testvéreim !
Nem missziói beszéd az, am it az im ént hallottunk. Nem a kereső
lelkekhez szól, nem a m egfáradtakat hívja nyugalom ra, nem a szen
vedőkhöz fordul az öröm ígéretével, nem a bűnösöknek kínál ke
gyelmet. Nem, ebben az igében nem így beszél Jézus: Jöjjetek énhozzám !
Ebben az igében a golgotái ú tra készülő Jézus búcsúbeszédet intéz
tanítványaihoz. Azokhoz, akik az övéi. Azokhoz, akik vele járta k há
rom éven keresztül a bélpoklosok között s a kánai menyegzőn, a
köveket ragadozó töm egben és a megdiőcsülés hegyén. Nekik
m ondja: M aradjatok meg énbennem !
Ennek az igének a h allatára talán fel is kellene szólítanunk m ind
azokat, akik nem tartoznak Jézus tanítványi közösségéhez, zárják
el a rádiójukat, hiszen am iről szó lesz, az a K risztusban hívők belső
ügye. Mégse tesszük ezt. Sőt inkább arra k érjü k őket, figyeljenek
velünk együtt arra, am it Jézus mond. Titkok táru ln ak fel ebben a
beszédben, s örök em beri kérdésekre kapunk választ.
Jézus teh át ezt hagyja testám entum ként tanítványaira: M arad
jatok meg énbennem ! Nagy szüksége volt erre a figyelmeztetésre
Péternek, aki akkor még nem tudta, hogy hitének bátor lobogása
csak szalmaláng, s kialszik egészen nagypéntek hajnalán. K ellett ez
Júdásnak, aki akkor m ár m érlegelni kezdte, vajon mi ér többet: ke
resztfára m enni Jézussal, vagy elárulni őt harm inc ezüst pénzért.
Szükségük volt erre a testám entum ra a többieknek is mind, akik
ben titk o lt csalódások és re jte tt szorongások éltek, hiszen akkor m ár
m indnyájukra rávetődött a kereszt árnyéka. Neki m ondta: kísér
tések idején, sötétség óráin, csalódások, szenvedések és félelmek út
ján is m aradjatok meg énbennem !
*

*

*
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Hogyan lehet K risztusban m egm aradni? Miféle kötelék az, melyet
nem tép el kívülről ható erők vonzása?
K ét szál fűzi az em bert Krisztushoz, k ét szál ta rtja meg benne és
ta rtja meg nála.
Az egyik az ige, teh át am a beszéd, m ellyel ő szól hozzánk, — s a
m ásik az imádság, teh át az a beszéd, mellyel mi szólunk hozzá a
m eghallgattatás reménységével. K risztusban m aradni azt jelenti:
m egm aradni ott, ahol az ige hirdettetik, s m egm aradni az imádkozás
állapotában. Nem a külső kényszer vasláncai ezek. Nem úgy kap
csolják Krisztushoz a lelket, m int a béklyó a gályarabot az evezős
pádhoz. Idegek és erek, élő sejtekből felépített rostok ezek, s olyan
közösséget terem tenek, az érzésnek, gondolkodásnak és akarásnak
olyan élő közösséget, am ilyen a fej és a tagok között van, vagy ami
lyenben a szőlővessző él a szőlőtőkével.
M agyar evangélikus egyházunk a világ protestánsainak százmilliói
val együtt a napokban ünnepelte a reform áció négyszáznegyvenedik
évfordulóját. Illő és hasznos arra figyelnünk, am it Luther m ondott
a K risztusban való m egm aradásról:
„Aki keresztyén, annak szervesen a szőlőtőből, Krisztusból kell
születnie és sarjadnia. M ikor m egkeresztelnek, vagy az evangélium
m egtérít, akkor a Szentlélek vesz a kezébe, m int anyagot, és új te
rem tm ényt gyúr belőlem. M egújul és megváltozik szívem alapja és
talaja, úgyhogy új hajtássá leszek, m ert Kisztusba vagyok ültetve,
s belőle növök ki. K risztusban gyökerezem hitemmel, hozzá hasonu
lok, felveszem tulajdonságát s ketten egyterm észetű lények va
gyunk.”
Ugyanebben a prédikációjában m ondja L uther: akik nem Krisztus
nevében könyörögnek, azoknak im ádsága olyan, m int valam i hit
nélküli robot. M ert az im ádság egyedül a hit műve, s ezért imádkozni
egyedül a keresztyén em ber tud. A keresztyén ugyanis nem a maga
em berségére hivatkozik, hanem Isten Fiára.
K ik azok tehát, akik K risztusban m aradtak? K ik az ő tanítványai?
K ik a keresztyének? Erre a nehéz kérdésre ezt az egyszerű választ
k ap ju k : akik m egnyílt szívvel fogadják az igét és hívő szívvel tud
n ak imádkozni.
*

*

*

De m iért jó az nekem, h a K risztusban m aradok? Mi szükségem
van arra, hogy az ő tanítványának találtassam ? Így felel Jézus a mai
igében: Nálam nélkül sem m it sem cselekedhettek.
Botorság lenne letagadni, hogy az em beri tudás és em beri akarat
sokat és nagyot alkotott a történelem évezredei alatt. Kiszárította
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az ingoványokat, városokat épített az őserdők helyére, uralm a alá
h ajto tta a tengert és a levegőt, legyőzte a távolságot, m eghódította
az atom okat összetartó roppant erőt s tudom ányos álm ai m ár ide
gen bolygókon járnak. Ám de van egy hely, ahol mégis éreznie kell
tudásának és ak aratán ak tehetetlenségét. Az elm últ napokban bizo
nyára m indnyájan jártu n k ezen a helyen. A tem ető ez. M egálltunk
egy-egy sír m ellett és em lékeztünk arra, aki abban pihen. Emléke
zetünkbe idéztük a haldoklásnak, a búcsúzásnak utolsó kínos óráit.
O tt álltunk a halálos ágy m ellett. L áttuk az életbe kapaszkodó ke
zek görcsös vonaglását, ak artu k mi is, hogy éljen, — és semmit sem
tu d tu n k tenni.
Am ikor tem etőből jön haza az em ber, akkor m indig tisztább és
féltőbb szeretettel tek in t azokra, akiket Isten neki adott. Ilyenkor
mélyebb, igazabb és remegőbb érzésekkel kívánjuk, bárcsak meg
m aradnának egészségben és életben nekünk és velünk, bárcsak ne
jönne el soha a búcsúzás órája, bárcsak ne jönne olyan idő, ami
kor gyászban és árvaságban kell élnünk nélkülük. Hiába minden!
A halál kem ény szorításában semmivé válik élet és boldogság, m int
a hó a forró tenyérben.
Csak egy realitás van a könyörtelen halálnak ebben a birodalm á
ban, csak egyetlen m ú lhatatlan valóság: Jézus Krisztus. A legna
gyobb jó, am it k ívánhatunk m agunknak és szeretteinknek: m aradj
meg K risztusban! Ő m ondta, hogy „övéit az ő kezéből soha senki
ki nem ra g ad h atja”. S mi azzal a hittel fogadjuk ígéretét, hogy „az
ő szeretetétől sem élet, sem halál soha el nem szakíthat”. Aki Krisz
tusban van életében, K risztusban m arad a halálban is. Aki az ő ta
nítványaként já rja végig élete ú tját, az az ő kezében m arad akkor
is, m ikor sírjára bánatosan hullanak a könnyek és az őszi levelek.
Keresztyén közösségben, keresztyén családban is m egvan a féltő
szeretet, de borongásán tú l ott ragyog a K risztusban való örök meg
m aradás reménysége. Keresztyén em ber is megtesz m indent, am it
em beri tudás és ak a rat m egtehet a halál hatalm a ellen, de ezt azzal
a bizonyossággal teszi, hogy a K risztus kezébe te tt életen nincs dia
dalm a a halálnak.
*

*

He

S még egy kérdés van hátra. Mi haszna van a világnak abból, ha
én m egm aradok K risztusban? M iért jó az az em bernek, ha én Krisz
tus tan ítványaként járo k közöttük? Így felel Jézus: „Aki énbennem
m arad, az terem sok gyümölcsöt.”
Sok rideg és képm utató keresztyén láttán sokan joggal azt vélik,
hogy a keresztyén em ber tüske és bogáncs a világ és az élet nagy
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kertjében. Sok hazug keresztyén élet azt a vélem ényt táplálja, hogy
olyan gyom a keresztyénség az em beriség történelm ében, amelytől
m eg kell szabadulni a jó term és érdekében. Sok üres kegyeskedés
azt okozza, hogy az egyházat, a keresztyének közösségét, szép, de
haszontalan virágoskertnek tartják.
Krisztus azt m ondja, hogy az ő követője gyümölcsöt term ő szőlő
vessző. S őt a rra figyelm eztet m indenkit, hogy a gyümölcsökről is
m erjék meg és ítéljék meg azokat, akik az ő nevéről nevezik m agu
kat.
Igen, mi keresztyének azért vagyunk, hogy gyümölcsöt terem jünk.
Isten dicsőségére és annak a világnak a hasznára, m elyben élünk.
Ahol a kenyerünk terem , vagy ahol a gépek zúgnak, ott a keresztyén
em bernek a szorgalom, becsület és hűség gyümölcseivel kell gazdag
n ak lenni. Ahol háborúság és gyűlölet m érgezi az életet, ott a sze
re te t és békesség gyüm ölcseit kell kínálnia. Ahol önzés és durvaság
sötétlik, ott áldozatkészségének és szelídségének kell fénylenie. Ahol
félelem szorongatja a szíveket, ott bizonyságot kell tennie a Krisz
tusban való élet b átor és bizakodó nyugalm áról.
Nem szeretek az igehirdetésben fenyegető m ondatokat mondani.
Ügy érzem, hogy á szavak mögött m inden fenyegetésben az autodafé
m áglyái lobognak és az inkvizíció kínzóeszközei csörögnek. Az a
meggyőződésem, hogy fenyegetéssel nem lehet lelkeket téríteni, ér
zéseket és gondolatokat form álni s igaz belső m agatartást kialakí
tani. Mégis fel kell hívnom a figyelm et az igének ezekre a monda
taira:
„M inden szőlővesszőt, mely énbennem gyümölcsöt nem terem, le
metsz . . . ”
„Ha valaki nem m arad énbennem , kivettetik, m int a szőlővessző,
és megszárad, és egybe gyűjtik ezeket és a tűzre vetik, és megég
nek.”
De hadd m ondjam ezeknek a fenyegető verseknek az üzenetét ke
resztyén testvéreim nek úgy, ahogy az anya kiált veszni térő gyer
meke után, ahogy a testvér kiálthat testvére után, ahogyan a baráti
szív esenghet a baráthoz:
Hogy el ne pusztulj Isten haragjának tüzében, — hogy bele ne
zuhanj a céltalan élet és a rem énytelen halál szakadékába, m aradj
meg Krisztusban! Ámen.
Im ádkozzunk!
M ennyei A tyánk! B űnbánattal valljuk meg előtted, hogy a magunk
erejében és értelm ében bizakodva sokszor eltéptük azokat a szála
kat, m elyek a szent és igaz szőlővesszőhöz, Jézus Krisztusunkhoz
kapcsolnak m inket. B űnbánattal valljuk, hogy életünkben ott sötét-
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lenek a gyüm ölcstelen napok és haszontalan évek. Valljuk azt is,
hogy sokszor terem tük a harag, gyűlölködés, átok és önzés mérges
gyümölcseit.
K önyörgünk, szent F iadért légy hozzánk irgalmas. Ne vess el m in
k et orcád elől, ne taszíts ki szent Fiadnak és az ő tanítványainak
közösségéből, hanem az A tya irgalm as szeretetével bocsásd meg té
kozló gyerm ekeid tévelygő és haszontalan útjait.
Add Szentlelked segítségét nekünk. A Te Lelked gyűjtsön egybe
m inket ott, ahol igéd hangzik, s igéden keresztül adj nekünk erőt a
hűségre, erőt a Néked tetsző keresztyén életre. Igéd által téríts m a
gadhoz naponként, s tisztíts meg naponként m inden bűntől, — igéd
által védelmezz meg m inden kísértésben, m inden veszedelem ellen,
m inden elbukás ellen.
Add a Te Szentlelkedet, hogy gyerm eki hittel és bizalommal tu d 
ju n k imádkozni, nem a m agunk érdem ében, hanem a Te szent Fiad
ban bizakodva, — s am ikor Hozzád száll könyörgő szavunk, Atyánk,
légy irgalm as hozzánk és hallgasd meg im ádságunkat.
Könyörgünk egyházunkért, m elyet m egtisztítottál a reform áció
ban, hogy tem plom aiban a tiszta ige hangozzék, s a hívek életében
jó gyümölcsök terem jenek.
Könyörgünk, ta rts meg m inket egyházunk szeretetében és szolgá
latában, s add, hogy m indnyájan, akik a Te szent Fiadról és az ő
evangélium áról nevezzük m agunkat, az ige világosságával és az en
gedelmes gyerm ekek gyüm ölcsterm ő életével szolgáljunk a világban.
M egemlékezünk a Te szent színed előtt azokról a szeretteinkről,
akiknek a sírját m eglátogattuk, vagy akiknek a sírjához elszállt a
lelkünk ezekben a napokban. Köszönjük, hogy őket nékünk adtad,
s hogy életük által m inket annyi áldással m eggazdagítottál. Köszön
jü k halo tt hitvesek, eltem etett szülők, elsiratott gyerm ekek m inden
hűségét, szeretetét, jóságát. K érünk, add, hogy az örökélet hitével
és a feltám adás rem énységével járju k m indig a tem etőket. Add, hogy
ennek a hitnek és rem énységnek a fénye világítson bennünk, mi
kor szeretteinkre nézünk és a halálra gondolunk.
A tyánk, ta rts meg m inket K risztusunkban, aki szám unkra erő, bé
kesség, fény, kegyelem és örökélet. ö é re tte hallgasd meg im ádsá
gunkat.
Mi Atyánk, ki a m ennyekben vagy,
Szenteltessék meg a Te neved,
Jöjjön el a Te országod,
Legyen meg a Te akaratod, m int a m ennyben, úgy itt a földön is.
A mi m indennapi kenyerünket add meg nékünk ma,
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És bocsásd meg a m i vétkeinket, m iképpen mi is megbocsátunk az
ellenünk vétkezőknek,
És ne vigy m inket a kísértésbe,
De szabadíts meg m inket a gonosztól,
m ert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.
Istennek, a mi A tyánknak szeretete, a mi U runknak, Jézus Krisztus
nak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen m indnyájatokkal.
Ámen.
(1957. novem ber 3.)

ATYÁK ÉS FIÁK
— Mai 4, 5—6 —
K eresztyén Testvéreim ! Sok átok van rajtunk, em bereken: sze
génység, betegség, gyűlölet, történelm i és term észeti katasztrófák.
Az em beri szenvedés m aradandónak bizonyul, bár form ája válto
zik. Ha legyőzzük az egyiket, m ásik jön a helyére. Ha keresztm etsze
te t lehetne készíteni bárm elyik régi korról, valam i furcsa szociográ
fiai m űszerrel felm érve a kor szenvedéseit, s azután ugyanezt el le
hetne végezni a mi korunkban, akkor azt tapasztalnánk, hogy —
ezzel a különös kifejezéssel élve — a bajok egy főre eső mennyisége
sem m it sem csökkent.
A bajok egyik állandó forrása, valam i m aradandó átok rajtunk,
az úgynevezett nem zedékprobléma, az a feszültség, mely az atyák
és fiák nem zedéke között van. Örök és egyetemes kérdés ez. Már az
ősi mítoszok beszélnek róla. Az egym ást felváltó „isten-nem zedékek”
harcolnak egymással, sokszor véresen és kegyetlenül. S erről a kér
désről olvashatunk, m int kínok és könnyek forrásáról, a mai családregényekben. De eltekintve a mitológiától és az irodalomtól, szemé
lyes tapasztalatunk is van éppen elég. Ügy hiszem, nemcsak a lelkipásztorok, hanem a hívek is ism ernek szülőket, akiknek az életét a
gyerm ekek keserítik meg, és gyerm ekeket, akiknek a szíve a szü
lők m iatt szomorú, akiknek az élete a szülők m iatt megy tönkre. Ki
lépve a családi körből azt látjuk, hogy az öregek és fiatalok ellen
téte a társadalom ban is nagy kérdés, néha egész veszélyesen kiéle
ződő politikai, gazdasági, művészeti vagy etikai probléma. Sőt, világpolitikai m éretűvé növekedhetik ez az ellentét abban az esetben, mi
kor robbanó erejű fiatal népek követik helyüket a nap alatt a bir-
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tokállom ányukhoz, életform ájukhoz és hatalm ukhoz görcsösen ra 
gaszkodó elöregedett népekkel szemben.
Hol van ennek a feszültségnek a gyökere? Talán abban a tényben,
hogy m ás az érdeklődés iránya öregeknél és fiataloknál? Lehetséges,
Az atyák a m últba néznek és em lékeiket őrzik. A fiák a jövőbe néz
nek és terveznek. Micsoda különbség! Az egyik az em lékeit ara
nyozza, a m ásik a terv eit szövögeti, — hogyan is érthetnék meg egy
m ást?
Eötvös József, a m últ századi m agyar k u ltú ra egyik m egterem 
tője azt írta, hogy az ellentét oka az erő és bölcsesség különbségé
ben van. A fiataloknak erejük, az öregeknek bölcsességük van. Mi
csoda tragédia! Az ifjú nak lenne ereje ahhoz, hogy nagy és szép al
kotásokat hozzon létre, de hiányzik a bölcsesség. Az öregnek van
bölcsessége, de m ár nincs ereje.
Ügy hiszem, m élyebben kell keresnünk a feszültség igazi okát: az
em beri egzisztenciában, még közelebbről abban, ahogyan mi, em
berek az élet és halál, lét és nem lét tényeihez viszonyulunk. Ma —
halottak vasárnapján — nagyon hasznos és tanulságos lehet, ha gon
dolatainkat erre irányítjuk.
S m ost kellem etlen és kényelm etlen igazságokat szeretnék mon
dani m indkét nem zedék tagjainak azzal a kéréssel, hogy őszintén
és szégyenkezés nélkül, nézzenek m agukba, sőt bizonyos gondolati
jelekből és érzésfoszlányokból következtessenek a tudatuk alatt meg
búvó vágyakra is. Akárm ilyen nehéz is elismerni, mégis az az igaz
ság, hogy az atyák nem zedéke — tudva, hogy meg kell halnia —,
irigyli a fiatalokról az övét túlélő életet —, a jövőt, mely m ár nem
az övé, a kort, m elyet ő m ár nem ism erhet meg, az éveket, am ikor
ő m ár nem lesz. S bárm ennyire is leplezni igyekeznek, az az igaz
ság a fiáknál, hogy nagyfokú türelm etlenség él bennük az atyák nem
zedéke irán t: m ikor megy m ár el, m ikor engedi m ár át a helyét, ke
nyerét, hatalm át, dicsőségét? S hogy ezek a keserű igazságok nem
néhány rossz tapasztalat pesszimista értékelésének eredményei, ha
nem általános em beri m eghatározottságok, azt archeológia, etnog
ráfia és lélektan egyképpen bizonyítja.
Archeológia. Peking m ellett 1929-ben ötven koponyát találtak.
A félmillió évvel ezelőtt élt pekingi ősem ber m aradványai ezek. Min
den koponyán lék van, ugyanazon a helyen. Mi lehet ennek a ma
gyarázata? A tudósok egy része szerint a m agyarázat abban a mági
kus hitben van, hogy az atyáknak, ha dolgukat elvégezték, enge
delmesen és türelm esen el kell m enniük de úgy, hogy a bennük levő
életerőt — borzalm as vagy kevésbé borzalm as módon — előbb ad
ják át a fiák nemzedékének.
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Etnográfia. Probenius Leó híres A frika-könyvében (Egy földrész
szelleme) leírja az ottani prim itív népek ősi szokását: a fiák megölik
és megeszik az atyákat — nem éhségből s nem haragból, hanem an
nak a m isztikus vágyakozásnak a kényszerítésére, hogy életüket tel
jesebbé tegyék az atyák életének áram ával.
Lélektan. Nem tudóst idézek, hanem írót. De olyan írót, akinél
jobban aligha ism eri bárki is az em beri lelket, Thomas Mannt.
A B uddenbrok ház öreg szenátora összegyűjti családja tagjait s így
szól: az enyém a halál, a tiétek az élet. Látszólag nyugodtan mondja,
beletörődve a m egm ásíthatatlanba, a látszat m ögött mégis ott van
a m érhetetlen szomorúság, a halálra szánt öregem ber keserűsége és
irigysége. A Józsefről írt mitologikus regényciklus pedig nemcsak
azt m u tatja meg, hogyan bontakozik ki az értelm es em beri tudat a
m itikus ősködből, hanem azt is, am it József Egyiptomban, az Izisz—
Ozirisz-kultusz klasszikus hazájában észrevesz: Az Á brahám —Izsák—
Jákób—József nem zedékek egym ást felváltó folyam ában a történe
lem legalapvetőbb törvénye, az élet és halál örök körforgása érvé
nyesül.
Tudatosan, vagy tu d at alatt, bevallva vagy eltitkolva, valami mó
don mégis ez az igazság s itt van a nem zedékprobléma gyökere:
atyák és fiák irigylik egym ástól az életet!
Ha azonban itt van a feszültség gyökere, akkor itt kell keresni a
m egoldást is. Igen, a megoldás ez a prófétai szó: egymás felé kell
h ajlítani az atyák és a fiák szívét. És most a jézusi etika alapján
hadd adjak át egy-egy üzenetet az atyáknak és a fiáknak, hogy a
szívük egymás felé hajoljon.
M it tegyenek az atyák?
Az ő hivatásuk az, hogy életet adjanak a fiaiknak. Nemcsak fizio
lógiai értelem ben, m int szülők, hanem tartalm i értelem ben is, m int
örökhagyók. A m it ők is úgy kaptak örökségül, azzal együtt, am it ők
m aguk alkottak, az anyagi, szellemi, erkölcsi és vallási értékeket, a
nagy és pótolhatatlan em beri kincseket tovább kell adniuk a fiák
nem zedékének, hogy ennek az új nem zedéknek szebb, gazdagabb,
értékesebb legyen az élete. Bennünk, akik az atyák nemzedékéhez
tartozunk, lehet valam i jogos szem rehányás az előttünk járó nemze
dékekkel szemben. Szom orúan szállhat el kérdésünk sok-sok ember
öltő távolába: m iért nem hagytátok rán k például az alexandriai
könyvtárat, m ennyivel gazdagabbak lennének történelm i ism ereteink
s m ennyivel m élyebb lehetne a tudásunk! M egkérdezhetjük ezt is:
m iért irto ttáto k ki az A driát övező fenyőerdőket, m iért tettétek ko
p árrá azt a gyönyörű tá ja t? K ét rettenetes háborúra gondolva jogos
ez a kérdés is: m iért pusztítottatok el annyi m űemléket, az alkotó
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em beri szellem csodálatos bizonyságait? Nagyon félő azonban az is,
hogy egy-két nem zedéknyi idő múlva, halottak vasárnapján a pré
dikációban vagy a sírjaink m ellett az akkori fiák ugyanilyen jogos
szem rehányással teszik fel a kérdéseket nékünk címezve, felénk irá
nyítva: m iért m érgeztétek meg a föld légkörét értelm etlen robban
tásaitok pokoli részecskéivel, nézzétek, m ennyi közöttünk a torz
szülött?! Vagy talán ezt kérdezik m ajd: ti még ism ertétek Jézust és
az ő evangélium át, m iért nem hagytátok rán k örökül?
Ez, igen, ez az atyák nem zedékének dolga? az életet és annak ta r
talm át örökségül átadni a fiáknak!
S m i a fiák hivatása az atyák iránt?
Az atyák nem zedékének az a sorsa, hogy el kell m ennie a m in
den földinek útján. E rre akkor ébred rá tudatosan az idősödő em
ber, m ikor tú lju to tt a csúcson s kezd lefelé haladni. Aki felfelé
megy, m ég nem lá tja a túlsó oldalon levő völgyet, tudja, hogy ott
van, de nincs róla élménye. Aki lefelé halad, látja a völgyet, szo
rongó szívvel figyeli a völgy szürke ködét s m ár keresi a sírt, ahová
megérkezik. A nagy bécsi fizikus, Schrödinger Ervin szerint a hal
doklás nem órák vagy napok dolga, a haldoklás akkor kezdődik,
m ikor elkezdődik az életerők csökkenésének folyam ata. Így m ondja:
az életenergiák feszültsége csökken, az áram lás lassul, a halál (fizi
kai kifejezéssel: az entrópia) pedig növekedik a szervezetben. Az
utolsó pillanatban azután az élet eljut a nullaponthoz, a halál ér
téke pedig végtelenné válik. M indez az Isten rendje szerint törté
nik s mégsem könnyű annak, aki m ár benne van a haldoklásnak
ebben a folyam atában. A halál útjának, a hanyatlásnak sok fáj
dalm a van: testi fájdalm ak és lelki fájdalm ak.
A fiák nem zedéke a norm ális rend szerint ott áll az atyák halálos
ágyánál. Igaz, néha szülő tem et gyerm eket, de az ilyen esetek csak
fájdalm as kivételek. A term észetnek Isten által ak a rt rendje az,
hogy a fiák fogják le az atyák szemét. És ebben van a fiák nagy és
szent feladata. Tegyék könnyebbé, fájdalom m entessé a haldoklás fo
lyam atát. Tegyenek m eg m indent, am it tudás és szeretet m egtehet,
hogy kevesebb fájdalom m al, kisebb szomorúsággal m enjenek el, hal
jan ak meg az atyák.
Olyan egyszerű kérés ez, de sajnos, nem fölösleges. A fiatalok szó
tárá b an annyi csúnya, gúnyos, „hum oros” kifejezés van a halálra.
Hallottam , m ert m agam is éltem ott, ahol közel volt a halál fiatal
hoz és öreghez egyaránt. Az idősek szám ára a halál nagyon komoly
tény, nagyon riasztó és egyre közeledő valóság. Joggal kérik a fia
talokat, tiszteljék jobban ezt a tényt. Vegyék le a kalapot a halál és
a halott előtt! Nem fölösleges ez a kérés azért sem, m ert sok az el-
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hagyott, árva öreg ezen a világon. Talán nem az a baj, hogy kenyér
vagy otthon nélkül kínlódnak, az a baj, hogy a szeretetet kénytele
nek nélkülözni. Elfekvő kórházakban, öregotthonokban és családi
otthonokban ott élnek, ott haldokolnak éveken keresztül olyan öre
gek, akiknek m ár nem ju t semmi a szeretetből s így kétszeresen,
százszorosán érzik a m eghalás fájdalm át.
Nemsokára elhangzik m ajd a kórusról Bachnak egy szép éneke.
Talán m egértjük m ajd a szövegét is a dallam fényfüggönye mögött.
Benne van a szövegben ez a sor is: Ha m ár senki nem lesz velem,
N álad legyen legjobb helyem. A második sor m inden körülm ények
között igaz. Istennél van a m i legjobb helyünk életünkben is, ha
lálunkban is. De sem m iképpen ne legyen igaz az első sor! Senkinek
ne kelljen panaszosan énekelnie vagy elm ondania ezt: ha senki sem
lesz velem! Legyen ott m inden haldokló m ellett valaki, akiben ott
van a fájdalm akat enyhítő, a félelm eket eloszlató, a távozótól bú
csúzó, az em léket megőrző szeretet!
Az atyák életet adnak a fiáknak, s azt kérik, hogy a fiák tegyék
em beribbé a halálukat.
Van valam i rem ény arra, hogy a szívek így összehajlanak? Malakiás, a fogság u tán i kor prófétája úgy látja, hogy jön m ajd va
laki — ő Illésnek nevezi —, aki megteszi ezt s így m egm enti az em
beriséget ettől az átoktól, a nem zedékproblémától. Ez a valaki el
jött. Jézus!
Így szól az atyákhoz: ha a földbe v etett gabonaszem nem hal el,
nem terem gyümölcsöt, h a pedig elhal, sok gyümölcsöt terem . Ha az
atyák Jézus tanítványai, akkor vállalniuk kell a halált, életük el vesz
tegetését a fiakért, a fiák életéért.
Ugyanez a Jézus példát m u tat a fiák nemzedékének. Fiatalon ke
rü lt a halálos keresztre. M ellette haldokolt valaki. Jézus nem for
d ítja el róla ezt a sorsot. De halála k ín ját enyhíti. Sőt! Boldoggá
teszi őt a haldoklás idején, m ert így szól hozzá: „Ma velem leszel a
paradicsom ban!”
A tyák és fiák, Jézus tanítása és példája szerint hajoljon össze a
szívetek, hogy ezzel is kevesebb legyen az átok a földön. Ámen.
(1963. nov. 24.)
%

4$iakóniai vasárnap
ÉRTÉKES ÉS ÉRTÉKTELEN EMBEREK?
— Jn 15, 15—17 —
Kicsoda az értékes em ber s ki az, aki értéktelen?
Lehet erre nagyon személyes választ adni. A kit szeretek, az az ér
tékes, akit nem szeretek, vagy nem is ismerek, az az értéktelen, leg
alábbis az én számomra. Paul É luard-nak (Pól Élüár) van egy sza
bad verse ezzel a tartalom m al. (Mivel „szabad vers”, el lehet mondani
prózában is.) Millió férfi halt meg a háborúban, millió asszony halt
meg a háborúban, millió gyerm ek h alt meg a háborúban!? Egy hír
a többi között! Egy em ber halt meg a háborúban, de ez az egy az
enyém volt, erre felkelsz és küzdeni kezdesz a háború ellen.
Ki értékes és ki nem az? — lehet erre választ adni avult társa
dalm i tételek alapján, körülbelül így: értékes a nemes, értéktelen a
jobbágy, értékes a fehér, értéktelen a színes. (Herczeg Rákóczi-regényének, a Pro libertate-nak legszebb, legmegrázóbb jelenete a kö
vetkező: a labancokkal együtt idegen zsoldosok is küzdenek Rákó
czi ellen.. Egy ilyen zsoldoscsapat elfoglal egy m agyar falut, mely
csakham ar rettenetes, véres orgia színhelye lesz. Részt vesz ebben
egy egyébként szelíd dán fiatalem ber is, ő is gyújtogat, kínoz, gyil
kol. A véres orgia közben rátö r a zsoldosokra egy kuruc csapat, a
zsoldosokat elfogják, s látva, hogy m it m űveltek, sorra felakasztják.
R ákerül a sor a fiatal dánra is. „Az nem lehet, hogy velem ezt te
gyétek!” sikoltja. A kom or kuruc — hadnagy rám u tat áldozatainak
véres tetem ére. „De hiszen azok m á s o k ” — k iáltja még utoljára a
dán, s többet m ár nem tud mondani.)
Lehet politikai választ is adni. Értékes az, aki barátom , értékte
len az, aki ellenségem. Sajnos, ez nem avult nézet. Napilapok örök
szokása m arad: az ellenségem értékeit kisebbíteni, a barátaim csúf
ságait eltussolni!
Az Ür Jézus a Hegyi Beszédben erkölcsi választ ád. (Mt 7, 16 kk.)
V annak szőlő-emberek és vannak bojtorján-em berek. Mai textusunk
ban is erről van szó: Jézus tanítványai nem azért értékesek, m ert
valam i külön hitük, ideológiájuk van, hanem azért, m ert gyümöl
csöt terem nek. Hiába is m ondják: Uram , U r a m . . . Jézus tanítvá
nya, a m ennyek országának polgára csak az lehet, aki cselekszi Is
ten akaratát, teh át: gyümölcstermő életet él, szőlő-ember!
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S itt ju to ttu n k el a textusnak ahhoz az üzenetéhez, m elyet a mai
vasárnapon, a diakónia vasárnapján meg kell értenünk és el kell fo
gadnunk.
1.
A m egértéshez szükségünk van a diakónia fogalmának, terüle
tének és m ódjának tisztázására.
a) M it is jelent ez a szó: diakónia? M agyarul ezt: szolgálat. K ü
lönös, textusunkban éppen arról van szó: nem m ondalak titeket
szolgáknak. Igen, de a görög szövegben „Doulos”-ról van szó. Ez
olyan rabszolgát jelent, aki kényszerből, fogcsikorgatva, gyűlölettel
végzi m unkáját. Jézusnak nincs szüksége ilyenekre. Az ő tanítvá
nyai „diakonos”-ok. Diakonos az, aki szabadon vállal szép és nagy
feladatot, aki érti, hogy arra, am it csinál, m iért van szükség, de aki
azt is tudja, hogy am it végez, azt mások irán ti szeretetből végzi,
m ások jav ára és hasznára. Diakonos a költő, akit m egragad a belső
ihlet s nem tu d m ást te n n i,,ír. Diakonos az édesanya, aki szívesen
adja életét is beteg gyerm ekéért. Diakonos Pál apostol, aki vallja:
jaj lenne neki, ha az evangélium ot nem hirdetné. Igazi diakonos
István, a jeruzsálem i gyülekezet diakónusa, aki — am int a m últ va
sárnap hallottuk —, még a megkövezés idején is tu d szeretni, meg
bocsátani. A diakónia teh át nem szolgaság, hanem szolgálat. S akik
ezt vállalják és végzik, azokat Jézus U runk barátainak nevezi: philos! S ennél nincs nagyobb rang!
b) A m ásik tisztázni való a m egértés érdekében: mi ennek a szol
gálatnak a területe, hol kell ezt végezni? Emlékezzünk az oltári igére:
szeressétek egym ást és szeressetek m indenkit. Eszerint két területe
van a szolgálatnak: a gyülekezet és a társadalom (vagy szélesebb
értelem ben: világ, emberiség). Diakónia teh át az, h a a gyülekezet
tag jai felkarolják a gyenge, tehetetlen, m egkísértett hittestvért. (Mi
lyen szép az, am it L uther m ond egyik prédikációjában: hogy lehet
az, hogy vannak köztetek, akik nyomorognak, h át nektek, többiek,
nincs elég kenyeretek? Hogy lehet az, hogy vannak elbukottak? Hát
nektek, tiszta asszonyok, nincs elég erőtök m egm enteni a megkísér
te ttet? Hogy lehet az, hogy vannak, akik koporsónál kétségbeesnek
s rem énytelenül sírnak? Hát nektek, hívek, nincs elég hitetek?!)
Diakónia az is, h a az erős gyülekezet tám ogatja a gyengébbet. Ámde
az is diakónia, ha egy faluban, városban új lakások épülnek, vagy
új szülőotthonok, az is diakónia, ha valaki hűségesen és szeretettel
végzi azt a m unkát, m ellyel a társadalom megbízta. Diakónia az is,
ha valaki m indent megtesz, am it m egtehet azért, hogy béke legyen,
hogy ne éhezzen kétm illiárd ember, ne legyen faji megkülönbözte
tés. A kik ezt végzik, azokat Jézus m ind barátainak nevezi, még ab
b an az esetben is, ha nem m ondják neki: Uram, U r a m . . .
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c)
Még egy harm adik tisztázni való is van: mi a jézusi diakóniának a jellegzetessége, m ódja, am i m egkülönbözteti az általános ér
telem ben v ett k arita tív vagy szociális m unkától? Erre egyszerűen így
lehet felelni: a teljes em bert ak arja m egm enteni a teljes életre. Aki
éhezik, annak nem lelki kenyeret, hanem a testi kenyeret adja. Aki
bővölködik, attól m egkérdezi: tudod-e, hogy lelki kenyérre is szük
ség van? K orunk keresztyén diakóniájának szép példája s ugyan
akkor modellje, m in tája az, am it az olasz valdeus protestánsok veze
tője, Tullio Vinay végzett Szicíliában. Ennek a nagyon elm aradott
szigetnek egyik kis városkájába m egérkezett Vinay a családjával, a
barátaival együtt, s az előzőleg összegyűjtött pénzzel, hogy segítse
nek ahol tu d n ak s am ennyit tudnak. A viskók helyett egészséges
kis házakat építettek, azután orvosi rendelőt, bölcsődét, óvodát, is
kolát, tanfolyam okat is rendeztek. S m indezt ingyen. S hogy ebben
a m unkában m i volt az igazi „jézusi jelleg”, jézusi diakónia, azt egy
jelenet m utatja. Házépítés, helybeli m unkásokkal, a m unkát Vinay
vezeti. Ebédszünet. Vinay feláll egy asztalra s ezt m ondja: Testvé
rek, ne csak m unkaközösségben éljünk, hanem lelkiközösségben is.
Ebéd előtt vegyünk úrvacsorát. Mi az? — kérdik a m unkatársak.
Vinay elm ondja az úrvacsorái textusok alapján szabadon. Vegyünk
teh át — m ondják a többiek. E rre m indenkinek ád egy szelet kenye
ret s egy ital bort. S azután a szabad idő alatt sokszor és sokan ké
rik : beszéljen nekik Jézusról, az evangéliumról, a lelki kenyérről.
Igen, ez a keresztyén diakónia: teljes em bert m egtartani a teljes
életre.
2.
Ámde, am int m ondtam , nekünk a diakóniát nemcsak m egérte
nünk kell, hanem úgy elfogadnunk, m agunkévá tennünk, hogy ab
ban egész személyiségünkkel és egész életünkkel részt is veszünk.
Nagyon jól tudom , hogy erre sok Testvérem szívében ilyen vá
lasz alakul ki: nekem nincs erőm, lehetőségem arra, hogy a m agam
terhe m ellett a m ásét, vagy m ásokét is felvegyem. Én gyenge va
gyok erre a diakóniára.
K ét egyszerű jelenet tanulságát állítom Testvéreim elé válaszkép
pen.
' Utazás Pesten, csúcsforgalmi időben, autóbuszon. Felszáll egy fá
rad t fiatalem ber, k arjá n bölcsődés gyermeke, viszi haza. Valaki meg
szólal: nagy áldozatot vállal, aki gyerm eket vállal. Egyszerre csak
a kicsike — csak úgy m agától, mégis m intha felelni akarna, kis ke
zével végigsim ítja édesapja fáradt, borostás arcát — s én elgondol
koztam. K ettőjük közül m elyik volt a nagyobb diakónus? Melyikük
adott többet? Gondolkozzunk mi is. H átha ez a kicsi, gyenge, tehe
tetlen gyerm ek adott többet azzal az egyetlen simogatással. S hátha
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sok fárad t em ber van, aki csak erre vár, egyetlen simogatásra?!
E nnyire sincs erőnk?
M ásik jelenet, beszélgetés tem etés után. A halott: 80 éves édes
anya, 30 évig tehetetlen beteg volt, legkisebb leánya azért nem m ent
férjhez, hogy gondozza őt. S különös, nagyon különös — a temetés
u tán a leány nem azt m ondta: m ost m ár könnyebb lesz az életem,
élhetem a m agam ét, nincs többé teher — nem ezt mondta, hanem
ezt: nagyon fog hiányozni az édesanyám, hiányozni fog az imádsága,
a mosolya, békessége és reménysége, ahogy a halált várta. Ki adott
többet, ki volt az igazi diakónus? A leány is, kétségtelen. De az édes
anya is: im ádságával, hitével, mosolyával szolgált! H átha vannak
em berek, akik erre várnak: a h it és rem ény példájára, imádságra,
m elyeket értü k m ondunk, mosolyra, mely feléjük száll?! Gyenge, te
hetetlen betegek is lehetnek diakónusok!
S még egyet befejezésül. Az erőt a szolgálatra Jézustól kapjuk.
T extusunk J n 15-ből való, s ennek a fejezetnek az elején Jézus Urunk
arról beszél, hogy a szőlővessző csak akkor terem het gyümölcsöt, ha
a szőlőtőkén m arad, s ez a szőlőtőke ö maga! K risztusban maradni!
— hogy ez a m isztikus m ondat m it jelent, azt nagyon egyszerűen
és em berien szeretném elmondani. K ét hete ténylegesen, vagy gon
dolatban tem etőben jártunk, elhunyt szeretteinkre emlékeztünk. Nem
láth atju k őket itt e látható világban. De a közösség m egm aradt ve
lük, szeretjük őket, gondolunk rájuk. Jézust sem láthatjuk, m int régi
barátai, nem is hallhatjuk, nem is érinthetjük, m int a vérfolyásos
asszony. De szerethetjük őt, gondolhatunk reá, figyelhetünk üzene
tére és főképpen: követhetjük Öt. Engedjük tehát, hogy ezen a diakóniai vasárnapon és életünk m inden m unkás hétköznapján elvezes
sen a jerikói országút véres, kifosztott áldozatához a kenyér és olaj
és bor ajándékával, s elvezessen egy jerikói hajlékba, Zakeushoz, a
bűnbocsánat és új élet ajándékával. Útközben és otthon, gyülekezet
ben és társadalom ban kenyeret adni a kifosztottnak és bűnbocsána
tot h irdetni az elrontott életűnek: ez Jézus tanítványainak és bará
tain ak igazi diakóniája. Ámen.

fZefortnáció ünnepén
ÖRÖK IGAZODÁS
— Józs — 1, 7 —
K eresztyén Gyülekezet, Testvéreim a Jézus Krisztusban! Sokan
vannak, akik történelm i vagy teológiai meggondolások alapján a re
form ációt revolúciónak, azaz forradalom nak tartják . Azt mondják,
hogy a reform áció egyike azoknak a forradalm aknak, amelyek az
em bert, a társadalm at s az egyházat felszabadították a középkori bi
lincsek alól. Sőt, van egy történész, aki azt mondja, hogy tulajdon
képpen az em beriség történelm ének csak három igazi forradalm i
alakja van: az egyik Luther, a m ásik Rousseau, a harm adik M arx
— m ondván, hogy az első a pápa, a második az egyház, a harm a
dik pedig az Isten igájából szabadította fel az em bert. V annak az
u tán olyanok is, akik a reform ációt evolúciónak, azaz fejlődésnek,
haladásnak tartják . Azt m ondják, hogy a középkorból az újkorba át
lendülő világ új arcához form álta L uther a középkori megmereve
d ett egyházat. Sokat idézik a reform ációnak ezt az elvét: ecclesia
se sem per reform ari debet, az egyház önm agát mindig reform álni
tartozik, és ezt az elvet úgy értelm ezik, hogy ez az örök fejlődésnek,
az örök haladásnak a parancsa a reform áció egyháza számára, s e sze
rin t a parancs szerint a reform áció egyháza kénytelen a maga h it
vallását és egyházi életét a fejlődés törvényei szerint korszerűsíteni
elsősorban és m indig a kor igényei és szükségletei szerint kialakí
tani.
Testvéreim , ez a m ai ünnep nem a forradalom ünnepe, de nem is
a haladásé, ez a nap a reform áció ünnepe. Ez a szó nem forradalm at
jelent, sem fejlődést, hanem visszaalakulást. A lényege és a tartalm a
szerint a reform áció nem más, m int örök igazodás az Isten Igéjéhez.
Am ikor Mózes halála u tán az Ű r kiválasztotta Józsuét, és odaál
líto tta a választott nép élére, azzal a kötelezéssel, hogy ezt a népet
vezesse az ígéret földjére, akkor az Ű r látta azt is, hogy Józsué nem
b írja kiragadni a földet az ellenség kezéből, nem tudja megoldani
azt a lehetetlen feladatot, hogy békében éljen a zsidó nép és a po
gány nép, és úgy éljen békében, hogy közben önm agát el ne ve
szítse: — ezért az Ű r ennek a gyönge Józsuának a kezébe és a szí
vébe odaadta a törvényt, odaadta az igét és azt m ondta n e k i: — Légy
b átor és igen erős és ettől az igétől, ettől a törvénytől, am elyet ke-
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zedbe és a szívedbe adtam , se jobbra, se balra soha el ne térj, ha
nem m indig igazodj ehhez az igéhez.
Ezt az örök reform ációi parancsot kapta meg L uther M árton is.
Istennek választotta volt ő is. A rra választotta ki őt az Ür, hogy az
anyaszentegyház népének m utassa meg az ígéret földjét, az igazi
hazába vezető u tat. De az Ű r nem csak feladatot adott a reform átor
nak, hanem odatette a kezébe az igét, és kiadta az igéhez való iga
zodás parancsát: Ne térj le az ige útjáról se jobbra, se balra! Ami
kor L uthernek vitatkoznia kellett Eck Jánossal, a pápák hatalm áról,
vagy Erasm ussal a szabad em beri akaratról, vagy Zwinglivel, a
svájci reform átorral az Ű r szent vacsorájának értelm éről, akkor
tudta, hogy nem tekinthet m ásra, csak egyedül az Isten igéjére és
m inden érvelésnek ez volt a sum m ája: nem tehetek mást, m ert az
Isten igéjében így van m egírva. L uther tisztelte a pápát. Leveleiben
lelki édesatyjának nevezte, sőt olyan levele is van, amelyben arról
ír, hogy életét és sorsát nagy bizalommal odahelyezi a pápa kezébe,
és mégis, am ikor azt kellett látnia, hogy a pápai tan eltér az Isten
igéjének tiszta tanításától, akkor ez az egyszerű szerzetes kím élet
len erővel tám ad ta a pápát és a pápai tanítást. L uther b arátja volt
K arlstadtnak, szerette őt, szerette őt úgy is, m int w ittenbergi m un
k atársát, és am ikor észrevette, hogy K arlstadt más irányba tér el az
evangélium egyenes útjáról, képeket kezd rombolni, ham is tanításo
k a t kezd hirdetni, akkor L uther eltávolítja őt a szószékről és kím é
letlen erővel prédikál ellene. L uther életét és tanítását az egyetlen
fundam entum ra, az igére építette rá és bizonyságot te tt: Itt állok,
m ásképp nem tehetek, m ás úton nem járhatok, és erről az útról se
jobbra, se balra soha le nem térhetek.
Az örök reform ációnak ezt a parancsát ezen a m ai napon mi is
m egkapjuk. M inket Isten a rra választott ki és arra m éltatott, hogy
az evangélium egyházának hívei legyünk. De csak akkor m aradha
tu n k az evangélium egyházának igaz hívei, csak akkor nevezhetjük
m agunkat evangélium i keresztyéneknek, hogyha az egyetlen evan
géliumtól, am elyet Isten adott nekünk, soha más ú tra nem hajiunk
el. Ne értsük félre ezt az örök reform ációi parancsot; nem politiká
ról és politikai eligazításról van szó akkor, am ikor az Űr m egtiltja
népének az elhajlást. Nem valam i középutas, vagy harm adikutas po
litik át kínál nekünk. Istennek ez a parancsa bennünket, m ai gyüle
kezetei elsősorban is a mi keresztyén hitünk dolgaiban akar eliga
zítani. Testvéreim , a reform ációnak egyik fundam entális tanítása az
az Ige, am it az Ű r Pál apostolnak m ondott: „Elég néked az én ke
gyelmem.” Mi tehát, evangéliumi keresztyének, soha nem térhetünk
annak a keresztyénségnek az ú tjára, am elynek nem elég az Űr ke-
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gyelme, vagy am ely ezt a kegyelm et kiérdem elni ak arja jócseleke
detekkel, de vigyázzunk Testvéreim , mi soha nem térhetünk an
nak a m ásik keresztyénségnek az ú tjá ra sem, am elyik az Istennek
m indenre és m indenkinek elégséges kegyelm ét a választottak kö
rére ak a rja szűkíteni. Mi evangélium i keresztyének azt valljuk a
K risztus keresztjére tekintve: elég nekünk az Ür kegyelme. A re
form áció m ásik alapvető tanítása az az ige, am elyet az Ű r Mózesnek
m ondott: A titkok az Űréi, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a tié
tek. Mi teh át nem térh etü n k azok ú tjára, akiknek nem elég a kinyi
latkoztatás, hanem a gőgös em beri ész vakm erőségével meg akar
já k fejteni az Ű r titk a it; de nem térhetünk azok ú tjá ra sem, akik
racionális, faji vagy világnézeti szempontok szerint, vagy egyszerűen
csak kényelem szeretetből válogatnak a kinyilatkoztatott dolgok kö
zött. A lutheri reform áció erősen aláhúzta az igének azt a tanítását
is, am it az Ű r Jézus mond nekünk: adjátok meg a császárnak, ami
a császáré s adjátok meg az Istennek, am i az Istené. Vigyázzunk te
hát, evangélikus keresztyének, nekünk soha nem szabad azok ú t
já ra tévedni, akik Istent csak azért tisztelik, hogy a császárral el
lenkezzenek; de nem szabad azoknak az ú tjá ra sem tévednünk, akik
a császár irán ti tiszteletből vagy a tőle való félelemből nem akarják
vagy nem m erik m egadni Istennek azt, ami az Istené. Ne térj el az
igétől se jobbra, se balra; és hogyha észrevennéd testvérem , hogy a
te hited más, akkor ezen a m ai napon, a reform áció ünnepén refor
m áld m eg a hitedet, de ne em beri vélekedések szerint, hanem az
Isten igéje szerint. Ne igazodjál senki és semmi máshoz, de igazod
já l m a és m indörökké az Isten igéjéhez. De az örök reform áció pa
rancsa, az örök igazodás törvénye nem csak hitünkben, hanem min
dennapi életünkben is el akar igazítani bennünket. Am ikor köd száll
a tengerre, am ikor nem látszik sehol a part, am ikor a felhőkön nem
hatol keresztül a világítótornyok fénycsóvája, olyankor nincs más
lehetősége a hajónak, csak egyedül az iránytű. Isten kezünkbe adja
ezt az egyetlen iránytűt, az Ö Igéjét és azt m ondja: gyermekem, ha
haza akarsz érkezni, akkor igazítsd életed ú tjá t ehhez az örök irány
tűhöz, az én igémhez. Ha észrevennéd, hogy a te életed nem olyan
élet, am ilyennek Isten ak a rja Testvérem, h a észrevennéd, hogy a szí
vedben nem a szeretet lakozik, hanem a gyűlölködés, ha azt látnád,
hogy a kezed nem tiszta és a lelked szennyes az Isten ellen lázadó
szavak szennyétől, akkor ezen a m ai napon reform áld meg m agadat,
az örök törvény szerint igazítsd életedet az igéhez és ne térj le az
Ige ú tjáró l se jobbra, se balra.
Testvéreim , a Biblia utolsó lapján Mózessel, Pál apostollal, Luther
M ártonnal, a gályarabokkal, a m ai evangélium i gyülekezetekkel
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együtt János apostol így tesz bizonyságot: „Bizonyságot teszek pe
dig m indenkinek, aki a törvényben a prófétálásnak beszédeit hallja,
hogyha valaki ezekhez hozzátesz, a törvényben m egírt csapásokat
veti Isten arra és ha valaki elvesz a próféták könyvének beszédei
ből, az Isten annak részét eltörli az élet könyvéből.” A mai refor
máció ünnepi üzenetének a sum m ája teh át ez: evangélikus egyház,
evangélikus lélek, ne tégy sem m it az igéhez, de el se végy belőle;
ne térj el az igétől se jobbra, se balra, hogy ki ne töröltessék ré
szed az életnek könyvéből. Ámen.
Imádság. M indenható Isten, m ennyei jó A tyánk. Könyörgéssel bo
ru lu n k le a te dicsőséged trónusa előtt. Könyörgünk Hozzád, tedd
ezt a napot a mi szám unkra és az evangélium i anyaszentegyház
szám ára hálás emlékezés napjává — add, hogy ezen a mai napon
m inden hívő lélek emlékezzék a Te engedelmes szolgáidról, akik
nem ak artak mást, m int szólni azt, am it Te m ondottál nekik, hir
detni tisztán és igazán a Te szent igédet. Add, hogy m a m inden hívő
lélek emlékezzék azokról, akiknek a Te szent evangéliumod olyan
drága volt, hogy még az életüket sem sajnálták odaadni érette. Add,
hogy m indnyájan em lékezzünk a hősökről, a vértanúkról, reform áto
rokról és gályarabokról, de emlékezzünk csendes és névtelen ige
hirdetőkről, csendes és névtelen adakozókról, akik építették századok
folyam án a Te országadot, a Te egyházadat.
M ennyei A tyánk, könyörgünk Hozzád, tedd ezt a napot számunkra
a hűségnek és a hitvallásnak napjává. Mondd meg nekünk, hogy a
Te igédnél nagyobb kincsünk nincs. Üzend nekünk meg, tartsd meg,
am i nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat. Adj erőt,
hogy hitünkkel és szeretetünkkel átkaroljuk anyaszentegyházadat és
annak legnagyobb kincsét, az evangélium ot és tudjuk vallani a hit
vallókkal együtt, hogy sem élet, sem halál soha el nem szakíthat
m inket ettől az evangélium tól és az evangélium Urától, Jézus Krisz
tustól.
De különösképpen azért könyörgünk m a Hozzád, Atyánk, hogy
tedd ezt a napot szívünkben és egyházunkban a Te igéd diadalának
napjává. Add, hogy ezen a m ai napon komoly önvizsgálatot tartsunk.
K érünk, hogy Szentlelked erejével Te m agad reform álj meg ben
n ü n k et és form álj m inket a Te hívő és engedelmes gyermekeiddé.
De könyörgünk, hogy ne csak egyházadat form áld ma, hanem for
m áld a mi m agyar népünket és m agyar nem zetünket is. Add, hogy
a Te igéd ennek a népnek a szívében diadalt arathasson, s hogy en
nek a népnek az ú tja a Te u tad legyen és ösvényének világossága
egyedül a Te evangéliumod. Halálban, bűnben, gondban, sötétség-
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ben, tévutak rengetegében a Te Igéd legyen világosságunk, a Te
Szentlelked legyen vezérünk, hogy igédtől soha el ne térjünk és
igédnek ú tján m egérkezhessünk az ígéret földjére, a m ennyei ha
zába, örök boldogságra. Ámen.
(1948. október 31.)

AZ EVANGÉLIUM VILÁGOSSÁGA
— 2Kor 4, 5—7 —
A m agyar protestantizm us ezen a napon kegyelettel emlékezik a
reform áció hőseire. L uther M ártonra, aki a h it bátorságával vette
kezébe 1517. október 31-én a kalapácsot, hogy az evangélium tiszta
tan ítását összefoglaló tételeit kiszögezze a w ittenbergi vártem plom
ajtajára. Ezekkel a kalapácsütésekkel egy halott korszakra szegezte
rá a koporsófedelet, de ugyanakkor új egyháztörténelm i korszak
kezdetét nyilvánította ki. Az egyház kétezer éves történelm ében
aligha volt jelentősebb esemény ennél. L uther m ellett emlékezünk
a genfi reform átorra, K álvin Jánosra is. Igehirdetésének és tan ítá
sának foglalata az Institutiók úgy em elkedik ki abból a korszakból,
m int egy gyönyörű és hatalm as szellemi építm ény, m int egy dóm,
am elyben az egy igaz Istent és az ö tan ítását találhatják meg a
vágyódó lelkek. L uther és K álvin reform ációs tanítása között van
különbség, de m indörökre összeköti őket az a tény, hogy m indket
ten szerelmesei voltak az Isten igazságának, m indketten bizonysá
got tettek erről az ú jra m egtalált igazságról, és összeköti őket az a
tény, hogy a reform áció két történelm i egyháza, az evangélikus és
reform átus egyházak együtt harcoltak h itük igazságáért és szabad
ságáért négy évszázadon keresztül, hogy együtt vállalták a hitükért
üldözött zarándok atyák, vagy a h itü k ért bebörtönzött gályarabok
sorsát.
A m agyar protestantizm us erre emlékezik ezen a napon, de ezt
abban a tu d atb an teszi, hogy ez a nap nem em berek dicsőségének,
hanem egyedül Isten dicsőségének ünnepe. Am it Pál apostol mond
önm agáról: nem m agunkat, hanem K risztust prédikáljuk, az illik a
reform átorokra is. M indketten tudták és vallották, hogy ők csak esz
közök, Isten szolgái. Kalapácsok és tollak az Isten kezében, hogy
Isten velük és általuk zúzza össze a ham is bálványokat, velük és ál
talu k írjon új sorokat a történelem be és az em berek leikébe. Éppen
azért mi m a nem azt a fényt keressük, mely m int az ő bizonyság-
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tételük parányi mécse sugárzik felénk a századok távolából, hanem
azt a m ennyei fényt, m ely felvillant a reform áció korában: az evan
gélium világosságát. A mai nap az evangélium világosságának ün
nepe.
1. Az evangélium fényét az idők teljességében is, a reformáció ko
ráb an is Isten g y ú jtotta meg. ö szólt: fény ragyogjon fel a sötétség
ben. A reform áció nem L uther vagy K álvin nevéhez, hanem a ke
gyelmes Isten nevéhez fűződik. Isten a reform áció végzője, abban
az új történelm i m ondatban, mely akkor hangzott fel, ő az alany.
Isten választása, parancsa és form áló tevékenysége nélkül sem
L uther, sem K álvin nem lettek volna alkalm asokká arra, hogy re
form átorok legyenek. Az egyik alázatos szerzetes volt, aki m agának
— am int írja — csendes életet kívánt és eszébe sem jutott, hogy el
lenkezzék a pápával, akit lelki atyjaként tisztel. Isten gyújtotta fel
benne a kinyilatkoztatott igazság keresésének vágyát, Isten m utatta
meg neki ezt az igazságot, Isten form álta őt, az alázatos szerzetest,
olyan hőssé, aki szembe m ert szállani m ind a pápával, m ind a csá
szárral, aki nem csak azt m erte m ondani: Itt állok, m ásképp nem te
hetek, hanem a neki védelm et felajánló fejedelem nek azt írta: nem
felséged véd engem, m ert én Isten kezében vagyok s nem szorulok
em beri védelem re, hanem felségednek van szüksége az Ige pajzsára.
A másik, szobatudósnak indult, aki m indennél többre becsülte író
asztala nyugalm át és a gondolatok form ába öntését, de Isten bele
nyúlt az életébe, üldözött ember, bizonyságtevő hős, gyülekezet- és
egyházszervező lett belőle. É lettörténetük m indennél világosabban
m utatja, hogy ők csak eszközök az Isten kezében, cserépedények,
m elyek ellenállhatatlanul nagy erőt hordoznak, gyertyatartók, me
lyek valam i más fényt, az evangélium ét sugározzák.
2. Isten dicsőségének ünnepe ez a nap azért is, m ert az evangé
lium fénye nem más, m int Isten ism eretének az a fénye, mely Krisz
tus arcán ragyogott fel. Ez a fény a sötétségből ragyogott elő, az
em beriség történelm ének egyik sötét korszakában világlott fel. Mi a
középkort nem csak azért ta rtju k sötét korszaknak, m ert a politikai
elnyom ás és társadalm i igazságtalanság kora volt, nemcsak azért,
m ert a szabadság m inden rezdülésére, a szabad gondolat vagy véle
m ény m inden bátortalan szárnypróbálgatására azonnal börtönnel és
m áglyával felelt, hanem elsősorban azért, m ert az igaz Isten trónjára
tévtanokból alkotott bálványt ü ltetett és az evangélium tiszta hitét
felcserélte babonás hiedelm ekkel, bonyolult ceremóniákkal. Szá
m u n k ra a középkornak nem csak az inkvizíció kínzókam rája és a
S avonarolákat megsemmisítő lobogó m áglya a jelképe, hanem azok
a zarándoktöm egek is, m elyek egy ham is és em beri vallásosság té-
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vés ú tjain m ind messzebbre kerültek az igaz Istentől, az evangélium
és a kereszt Krisztusától, a tiszta hittől és az isten-gyerm ekség bol
dog állapotától.
Ebben a sötétségben hangzott fel a tiszta tanítás Istenről, az a
régi, de akkor mégis új prédikáció, hogy Isten nem bálvány, akit
töm jénezni kell, nem is Törvényadó, aki elé csak jóvátételekkel, em
beri áldozatokkal, böjtökkel és fogadalm akkal lehet lépni, hanem a
K risztus által szerető és kegyelmes A tyánk, aki ingyen kegyelemből,
h it által m egbocsátja vétkeinket. Hit által — zengte Luther, kegye
lem ből — hird ette K álvin! Szám unkra, akik ebben a hitben nevel
kedtünk, akik felé így hangzik az ige, nincs semmi meglepő újság a
reform áció nagy prédikációjában, de m ennyi ujjongó öröm töltötte
be azok szívét, akik a bűnbánat gyötrelmeitől, az örök tűz fenyege
tésétől em beri jóvátételek ú tján ak artak szabadulni, de nem tudtak,
hiszen soha nem lehettek biztosak afelől, hogy elég-e m ár az áldozat.
Zarándokoltak kegyhelyekre, testüket sanyargatták és ostorozták,
vagyonukat feláldozták, hogy bűnbocsátó cédulákat kaphassanak
vagy áldozati m iséket m ondhassanak m agukért, vagy szeretteikért
a purgatórium i szenvedések m egrövidítésére, s akkor felhangzott az
Ige: Csak egy jóvátétel van, egyetlen áldozat: a Krisztus keresztje,
s aki hisz a kereszt Krisztusában, az kegyelm et és üdvösséget nyer
az irgalm as Istentől. M int a száraz föld a vizet, úgy itta be bűnösök,
szenvedők, haldoklók szíve az evangélium nak ezt az élő vizét. M int
a hajnal az éjszakát, úgy űzte szét ez a fény a kétségek, babonák,
tévelygések sötétségét. Így tö rtén h etett meg ez a csoda, hogy néhány
évtized alatt Európa lakosságának nagyobb része m ár az evangé
lium i h it vallója lett, és ezért m ondhatjuk, hogy Istennek — az idők
teljességétől eltekintve — nem volt olyan nagy ajándéka a szenvedő
és gyötrődő, bűnnel és halállal küszködő emberiség részére, m int a
reform áció és az ő ism eretének a reform áció korában feltündöklő
fénye. Ezért van m a a mi szívünkben a kegyeletes emlékezés m el
lett kim ondhatatlan nagy gyerm eki hála Isten irán t a reform ációért.
3.
Ennek a fénynek, az evangélium világosságának a hordozói ma
mi vagyunk: evangéliumi hitű keresztyének. Ez a fény m a a mi cse
répedény-szívünkben él. Mi nem vagyunk bölcsek, m int e világ tu
dósai, sem gazdagok vagy hatalm asok, m int e világ urai, nekünk
nincsenek olyan szép tem plom aink és ékes ceremóniáink, m int m á
soknak, mi csak törékeny cserépedények vagyunk, de mi vagyunk
az evangélium világosságának hordozói és terjesztői, s ez többet ér
szám unkra m inden tudásnál, kincsnél, szépségnél vagy hatalom nál.
Ez a mi koronánk, büszkeségünk és méltóságunk.
De egyúttal ez a mi elkötelezésünk is. Ezt a fényt úgy kell őriz-
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nünk, hogy egykor annak lábai elé tehessük, akitől kaptuk. Régi le
genda szerint a keresztes háborúk egyik lovagja megfogadta, hogy
szülőfaluja kis tem plom ában az oltári gyertyát annál a lángnál
g y ú jtja meg, m elyet Jeruzsálem ből hoz haza, a Krisztus sírja fölé
em elt kápolna oltáráról. Amíg hozta a tüzet, vadállatokkal és rablók
k al kellett megküzdenie, rátö rt a vihar, gyötörte őt éhség és szom
júság, ru h á ja ronggyá foszlott, de semmivel sem törődött, csak az
az egy volt a fontos: m egőrizni a lángot, hazavinni a lángot abba a
kis tem plomba. Testvéreim , ez az evangéliumi keresztyének feladata.
A K risztus keresztjéről szóló igehirdetés fényt gyújtott bennünk, ezt
a fényt meg kell őriznünk, haza kell vinnünk. Lehet, hogy küzdeni
kell érte és sebeket kapunk, lehet, hogy száz viharon kell keresztül
vinnünk, lehet, hogy sorsunk nyom orúság lesz, de akkor is csak ez
a feladatunk: m egőrizni az evangélium i hit lángját, megőrizni, míg
fá rad tan összeroskadunk m ajd a m ennyei tem plom ban az Isten trónja
előtt. Ez a lángot őrző zarándoklás: ez a mi „Kincsünk, életünk,
nőnk és gyerm ekünk, Mind elvehetik, Mit ér az őnekik? Miénk a
m enny örökre!”.
De van más kötelességünk is. Ezt a lángot tovább kell adnunk az
u tán u n k következő nem zedékeknek. Apostolokon, reform átorokon,
hívő apák és édesanyák hosszú során keresztül ju to tt el hozzánk,
fájdalm asan vetődik fel a kérdés: szabad-e m egakadnia, megszűnnie
nálunk?! Ism eretes dolog, hogy az olimpiai fáklyát stafétafutással
viszik a népek fiataljai a játékok színhelyére. Kézről kézre ju t a
fáklya, s így megy országhatárokon keresztül. Nem szabad lehulla
nia, nem szabad kialudnia a porban. Milyen csalódás lenne annak a
futónak, aki k in y ú jto tt kézzel várja, hogy büszkén és boldogan vi
gye tovább, ha fáklya helyett kialudt csonkot kapna, vagy talán sem
mit, m ert időközben a csonkot is eldobta az, akire rábízták.
Evangélium i hitű édesapák és édesanyák, m ai protestáns nemze
dék! Isten most a mi kezünkbe adta ezt a fáklyát, az evangélium
világosságát azzal a kötelezéssel, hogy vigyük és örökítsük át a kö
vetkező nem zedékre, adjuk oda az utánunk jövők, a gyermekek, if
ja k k in y ú jto tt kezébe. Ahol nem hangzik a tanítás szóban és a bi
zonyságtétel életben a gyerm ekek felé, ahol közönyös szívvel bele
egyeznek abba, hogy a még meg sem született gyerm ekek kezébe
soha oda ne kerüljön az evangélium fáklyája, ott megszakad a lánc,
kialszik a fény.
Ezen a m ai ünnepen a reform átorok emléke, a gályarabok hűsége,
előtted járó nem zedékek hívő példája és m indenekfelett maga az
élő Isten kér, hogy őrizd és terjeszd azt a fényt, mely cserépedény
szívedben lobog: az evangélium világosságát. Ámen.
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Konfirmáció
A SZENTHÁROMSÁG SZOLGÁLATA
— 5Móz 6, 4—7 —
Kedves Gyerm ekeim ! Nagy ünnepe van m a a gyülekezetnek. Ez a
nap Szenthárom ság vasárnapja, a Terem tő Atya, a Megváltó Fiú és
a Megszentelő Lélek ünnepe. Ezen a napon h ittel hódolunk az egy
Isten előtt, aki három személyben nyilatkoztatta ki m agát, hogy te
rem tsen, m egváltson és m egszenteljen m inket. Ezen a napon hálás
szívvel köszönjük meg Isten drága ajándékait: a karácsonyi szere
teted a nagypénteki áldozatot, a húsvéti diadalt és a pünkösdi erőt.
De annál nagyobb és kedvesebb ez az ünnepnap, m ert m a van a ti
konfirm ációtok ünnepe is, m a itt állótok ti is a Szenthárom ság egy
igaz Isten színe előtt, m int bízó gyerm ekek A tyjuk előtt, m int kato
nák a fővezér, K risztus előtt, s m int az apostolok pünkösdkor várva
a Szentlélek ajándékát. H allottátok az igéből, hogy m a ez a parancs
hangzik fe lé tek : Szeresd az U r a t . . . Szeresd az Atyát, aki terem 
te tt és gondot visel rád, szeresd az Ű r Jézust, aki m egváltott, és sze
resd az Isten Lelkét, aki vezérel és megszentel téged. Azt szeretném
elm ondani néktek, m ielőtt még a szeretet konfirm ációi vallom ását
elm ondanátok, hogy m it jelent ez a parancs.
Szeresd az U rat teljes elmédből, ez annyit jelent, hogy nektek meg
kell ism ernetek gondolkodó értelem mel, értelm es elmével a Szenthárom ság egy igaz Istent és m indazt, am it ő cselekedett veletek.
A zért van a gyülekezetben m inden hittanóra, azért van vasárnapi
iskola és azért volt konfirm ációi oktatás, hogy ezt az ism eretet el
sajátítsátok. Ne felejtsétek el soha, am it Isten szeretetéről, az Űr
Jézus kegyelméről, evangélium áról, életéről és haláláról, és a Szent
lélek m űködéséről, az egyházról, az igéről, a keresztségről, úrvacso
ráról, im ádkozásról tanultatok. A felolvasott ige arra figyelm eztet
titeket, hogy m indezt forgassátok szívetekben, am ikor otthon vagy
tok, am ikor úton jártok, reggel és este, életetek m inden napján.
Baedeckerről, aki sok országot b ejárt és az utazók szám ára tapasz
talatai alapján útikönyveket írt, ezt jegyezték fel, hogy bárm erre
járt, m indig a zsebében volt egy különös kis könyv, am it m inden
nap megnézett. Három lapja volt csak: egy fekete, egy piros és egy
fehér. Írás nem volt a lapokon. M ikor m egkérdezték tőle, m it jel
képez ez a különös könyvecske, így felelt: a fekete lap jelenti az én
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régi, bűnös életem et, a piros lap az Ű r Jézus értem kihulló vérét,
s a fehér lap m egtisztított szívemet, új, m egváltott életemet. L átjá
tok, ő talán m indenkinél jobban ism erte a világot, mégis tudta, hogy
van ism eret, mely sokkal többet ér a világ ism ereténél és ez Isten
ism erete, szüntelen emlékezés arra, am it Isten cselekedett érte.
E nélkül az ism eret nélkül lehet ugyan az em ber bölcs, gazdag vagy
hatalm as, de boldog nem lehet soha, m ert m inden örömét m egrontja
a bűn és a halálfélelem . Sok évvel ezelőtt élt egy ném et városban
Bengel, a bibliam agyarázó, hívő lelkipásztor és ellenfele, egy hitet
len tudós, aki sokat gúnyolta őt keresztyén hitéért. S mi történt egy
téli napon? B ekopogtatott Bengelhez a hitetlen tudós, kézen fogva 12
éves fiacskáját, hogy beírassa a konfirm ációi oktatásra. A lelkész
csodálkozva kérdezte: ö n éppen hozzám íra tja be a fiát? A tudós
így felelt alázatosan; Igen, nagyon kérem , tanítsa meg őt Isten is
m eretére, m ert szeretném , ha a fiam boldogabb lenne, m int én!
Isten konfirm ációi parancsában az is benne van, hogy szeressétek
őt teljes erőtökből. Teljes erőből szeretni Istent annyit jelent, m int
neki szolgálni az Ö országát építeni, az ö seregében harcolni. Isten
országában sokféle szolgálat van. Ism eritek az apostolok szolgálatát,
akik elm entek széles e világra hirdetni az evangélium ot és megke
resztelni a népeket. T anultatok a m ártírok szolgálatáról, akik éle
tü k et áldozták az evangélium ért. Beszélgettünk veletek a misszio
náriusokról, akik otthonokat és hazájukat elhagyva idegen népek
közé m entek s ezer veszély között, elszenvedve roppant nélkülözé
seket, v itték a pogányoknak azt az öröm hírt, hogy Isten szereti őket.
De ti nem vagytok apostolok vagy misszionáriusok, ti még gyerme
kek vagytok, m i lehetne a ti szolgálatotok? Mikor az Ű r Jézus be
vonult Jeruzsálem be, s felm ent a tem plomba, a tem plom előtt álló
gyerm ekek dicsérték ő t : Hozsánna a Dávid Fiának! A farizeusok azt
ak arták, hogy Jézus hallgattassa el őket, de az Ű r azt m ondta: Nem
tudjátok-e, hogy nekem gyerm ekek szája által kell dicsőséget kap
nom ? L átjátok, m aga az Ű r Jézus azt m ondja, hogy a gyermekek is
szolgálhatnak neki, h a im ádsággal, énekkel, bizonyságtétellel szolgál
nak néki. Más tö rténet is van a Bibliában arról, hogy a gyermekek
hogyan szolgálhatnak Istennek. M ikor Pál apostolt a vének és írás
tudók orvul m eg ak arták ölni, m eghallotta ezt a gonosz tervet egy
ifjú és elfutott Pálhoz, hogy figyelmeztesse őt a veszélyre. Még en
nél is nagyobb szolgálatot te tt egy kislány, akiről azt hallottam , hogy
m ikor súlyos beteg volt, kérte édesapját, hogy imádkozzék vele. Az
apa hitetlen em ber volt, nem szokott imádkozni, de am ikor kislá
nya így szólt: Édesapám, nem akarsz velem együtt a m ennyországba
kerülni? — könnyezve térd elt le a betegágy mellé és attól kezdve
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h itt Istenben és hitte, hogy együtt lesz m ajd a m ennyben előrem ent
kislányával. Azóta csak úgy em legette kislányát: ö volt az én pa
pom, aki m egtérített engem Istenhez. Isten azt akarja, hogy szeres
sétek ö t teljes erőtökből és am i tőletek telik, azt tegyétek meg az
ö szolgálatában im ádsággal, tem plom ba járással, szüléitek szeretetével, szorgalmas m unkával.
U toljára hagytam Isten parancsának azt a részét, m elyet a felolva
sott Ige elsőnek em lít: Szeressétek az U rat teljes szívetekből. Teljes
szívből szeretni valakit azt jelenti: hűségesnek m aradni hozzá m ind
halálig. Bizony, nem könnyű hűnek m aradni Istenhez és az ö egy
házához. Az életben sokszor jönnek a kísértések és a hűségért cse
rébe boldogulást, kincset, vagy ha m ást nem, előnyös házasságot ígér
az ördög. Jönnek em berek, akik arra biztatnak, hogy ne törődjetek
Istennel és az ö igéjével és tem plomával, hiszen erre semmi szüksé
getek nincs. A kísértések, ígéretek idején jusson eszetekbe ez az
óra, a konfirm áció órája, am ikor azt fogadtátok, hogy teljes szívből
szeretni fogjátok Öt! Egy régi kedves mesében szó van arról az
édesanyáról, aki h ét fiát bocsátotta útra, kenyeret keresni, világot
látni, szerencsét próbálni. A gyerm ekek megígérték, hogy nem felej
tik el édesanyjukat, m indennap gondolni fognak rá és bárhol is
lesznek, bárm ilyen messze is sodorja őket sorsuk, visszatérnek m ajd
a szülői házba. Édesanyjuk akkor bevezette őket a belső szobába, az
asztalon hét gyertya égett és azt m ondta: amíg a gyertyák égni fog
nak, addig tudom , hogy szerettek engem és gondoltok rám , de mi
ko r kialszik valam elyik, akkor ez azt fogja jelenteni, hogy valamelyitek m ár elfelejtett engem, az, akinek kialudt a gyertyája. Gyer
mekeim, m a elbocsátunk titeket a keresztyén életútra, de itt a tem p
lom oltárán láth atatlan u l is itt égnek a ti hűségetek gyertyái is, s ha
valaki közületek hűtlen lesz Istenéhez, egyházához, gyülekezetéhez,
templomához, annak kialszik a gyertyája itt, s bizony szomorú lesz
Isten arca, bizony szomorú lesz a gyülekezet és bizony sötétebb lesz
a templom. Vigyázzatok tehát, m aradjatok meg mindvégig a hűség
ben, szeressétek Isten t teljes szívetekből.
Nem sokára elhangzik ajkatokról a szeretet vallomása, a konfirm á
ciói fogadalom, nem sokára erőt nyertek, kegyelm et kaptok az Űr
szent vacsorájában. Mi, szülők, keresztszülők, nevelők m indent meg
tettü n k m ár értetek, am it m egtehettünk. Kenyeret, szeretetet, ne
velést adtunk néktek, bizonyságot tettü n k előttetek, Isten Igéjét hir
d ettü k számotokra, m ost még egyet tehetünk: im ádkozunk azért,
hogy a Szenthárom ság egy igaz Isten áldjon meg titeket igaz isme
rettel, szolgáló erővel és hűséges szeretettel és legyen veletek m ind
örökre az A tya szeretete. a Fiú kegyelm e és a Szentlélek közössége.
Ámen.

Cskelési beszédek
„A LELKET MEG NE OLTSATOK!”
— 1 Thess. 5:19. —
S zeiler R ózsa és dr. L eg á n yi F erenc esk ü vő je
( J a n k y Z s u z s a j e g y e z t e le)

Keresztyén Gyülekezet, szeretett testvéreim !
Engedjétek meg, hogy először is úgy tekintsek rátok, m int gyer
m ekekre. Itt látom m ellettetek, vagy bennetek: szívetekben, élete
tekben a ti kedves szüléiteket is, akik valósággal vagy lélekben itt
vannak most a ti házasságkötésetek ünnepén és először is a gyer
m ekek A tyjának parancsát adom nektek: „A Lelket meg ne oltsá
to k !” — M inden otthonnak m egvan a m aga különös sajátos lelke és
aki vendégként! lép be egy otthonba, az megérzi a lélek reásugárzását a tárgyakból éppen úgy, m int az otthonlevők szeméből vagy m a
gatartásából. — Beszéljünk arról az otthonról, amely hajlék lesz a
ti szám otokra is. T udjuk erről az otthonról, hogy ez Betfagéb, a
völgy háza, a békesség háza. Olyan m ás az az otthon, am elynek kü
szöbénél megszűnik a hegyeken tomboló, vagy országokat rontó vi
har. Betfagéb a békesség, kedvesség, szelídség háza. — Tudjuk er
ről az otthonról, hogy ez Bethánia, a szeretet háza. A szeretet lelke
sugárzik az otthon m inden tárgyából és m inden szívből, am ely az
otthonban él. — T udjuk erről az otthonról és valljuk, hogy ez Béthel,
az Isten háza, az imádkozó lelkek otthona. Azért mondom nektek
elsősorban itt, hogy ezt a lelket, am ely az otthonotokat Betfagébbá,
Bethániává, Béthellé, a békesség, szeretet és hit otthonává tette, ezt
a lelket meg ne oltsátok, hanem vigyétek tovább. Ez a lélek legyen
a legdrágább örökségetek, hogy m ikor m ár szüléitek nem lesznek,
ez a lélek, am ely bennük élt, tovább éljen bennetek és a ti otthono
tokban.
Engedjétek meg, hogy úgy tekintsek rátok, m int olyan társakra,
akik az esküvel is m egerősítitek szövetségeteket, akik ma elindultok
azon az úton, am ely a házasság útja. Hadd adjam át így is nektek
ezt a parancsot: „A Lelket meg ne oltsátok!” A házasság nem anyagi
érdekek találkozása, nem is testi szövetség, hanem lelki közösség.
Ha nincs meg a hitvestársak szívében a jóságos, áldozatkész, szelíd,
szinte testvéri szeretet, akkor ham ar kialszik a szerelem lángja és
nem m arad u tán a más, m int a keserűség salakja, a kiábrándulás ha
m uja. A nnyi házastársat ism erünk, akiket Isten segítőtársul rendelt
egymás mellé és ellenségek lettek. Annyi házastársról tudunk, akik
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szeretettel indultak el és m a m ár tele van a szívük gyűlölettel.
M iért? Mi történ t? A vér, vagy az arany m egoltotta a lélek tüzét,
elném ította a lélek és a lelki szeretet szelíd hangját. Ezért kötöm
most a szívetekre így is ezt a parancsot, nagyon vigyázzatok, a há
zasságotokban a Lelket meg ne oltsátok!
De hadd tekintsek rátok végül mégis úgy. m int keresztyén hí
vekre, akik nem csak házasságra lépnek, hanem keresztyén házassá
got kötnek. Mi érezzük, hogy ebben az Igében nem az otthon leiké
ről van szó, nem is a ti lelketekről, hanem az Isten leikéről, a Szent
iélekről. A Szentlélek a szeretet lelke és a világon csak ott van sze
retet, ahol a Szentlélek m unkálkodik. A Szentlélek a vigasztalás lelke
és csak ott száradnak fel a könnyek és ülnek el a sóhajok, ahol a
Szentlélek árad. A Szentlélek a békesség lelke és a világon csak ott
van igazi békesség, ahol a Szentlélek m unkálkodik. A Szentlélek az
üdvösség ajándékozója és csak ott van haláltól, halálfélelem től, és a
kárhozat iszonyatától m entes élet, ahol a Szentlélek üdvösséget aján
dékoz. Elindultok m ost az úton, látó szemmel induljatok! Ez az út
kipróbálja szívetek szeretetét. Ezen az úton harc várakozik rátok.
Harc a m indennapi kenyérért, a bűn, a sátán és a rosszindulat ezer
kísértése ellen. Nemcsak rózsák nyílnak az úton, hanem keresztek
is m agasodnak és a keresztre rá van írva a ti nevetek is és a halál
bizonyossága és a kárhozat lehetősége is ott van. Ezért kötöm a lelketekre Isten parancsát: „A Lelket meg ne oltsátok!” — Ha azt akar
játok, hogy szívetekben m indig tiszta lánggal égjen a szeretet, hogy
az életharcban békesség legyen a szívetekben, hogy legyen vigasz
talás a bajotokban és erőtök a szenvedésben, ha azt akarjátok, hogy
az életút vége üdvösség legyen, akkor Isten Szentlelkét, a szeretet,
vigasztalás, békesség és üdvösség lelkét soha meg ne oltsátok!
A keresztes háború egyik hőse m eggyújtotta fáklyáját a Szentsír
tem plom ának oltártüzénél, azzal a fogadással, hogy a lángot haza
viszi és odateszi szülőfaluja tem plom ának oltárára. V itte hegyeken,
sivatagokon, tengereken át, hideg éjszakában leheletével melengette,
kezével védte, ellenségtől óvta, de hazavitte. Testvéreim, itt Isten ol
táránál, Isten áldásával átadom nektek ezt a szent tüzet, a Szent
lélek tüzét. Átadom a szeretet, vigasztalás, békesség és üdvösség lel
két, ennek a léleknek lángját, azzal a kötelességgel, hogy vigyázza
tok, ezt a tüzet meg ne oltsátok. Ez a tűz legyen világosság az ott
honotokban, szívetekben és utatokon, mindaddig, amíg haza nem
érkeztek a m ennyei otthonba. Ámen.
1946. június 15.
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AZ ÚRHOZ MÉLTÓAN!
— Kol. 1:10. —
E sk e té s i b e s z é d O c s k a y F rig y es és J a ls o v ic z k y J a n k a te s tv é r e in k
e s k ü v ő j é n , 1962. m á r c i u s 2 4 - é n ,

a

D eák téri tem p lo m b a n

Szeretett Testvéreim!
É letetek e szép és kedves ünnepén, házasságkötéstek napján itt
állótok az oltár előtt, hogy Isten színe előtt is m egváltjátok szívetek
szeretetét, hogy letegyétek a hitvesi hűség szent esküjét, s végül hogy
Isten áldásával m eggazdagodva induljatok el házaséletetek útjára.
Első gondolatotok Istené legyen. A djatok Néki hálát szeretetéért.
A zért a szeretetért, mely nem akarta, hogy egyedül m aradjatok,
hanem egymáshoz vezetett titek et s egym ásnak is adott, egymáshoz
illő segítőtársakul.
A zután nézzetek a m últba, s gondoljatok m ost azokra, akik éle
tetek elm últ szakaszában Istentől rendelt társak voltak számotokra
m indaddig, míg Isten akaratából haza nem kellett térniük a m enynyei hajlékba. Tiszta szívvel, hálás emlékezéssel és az örök élet hité
vel gondoljatok rájuk!
S végül nézzetek előre, arra az útra, m elyet együtt kell végigjár
notok. Hogyan kell járnotok ezen az úton?
É letetek és egyéniségetek ism eretében hadd m ondjam először is
azt, hogy m agatokhoz m éltóan! Tisztelet és szeretet vesz körül tite
k et azokban az em beri közösségekben, m elyekben éltek. Családi tra 
dícióitok és példam utató keresztyén életetek következtében tisztelet
és szeretet vesz körül titeket az egyházban is. Járjato k teh át úgy,
ahogyan ez hozzátok, tiszta és nemes em berségtekhez a m últatokhoz
illik.
Sokkal fontosabb azonban az az üzenet és kötelezés, m elyet a fel
olvasott ige alapján tolmácsolok: járjato k m éltóan ahhoz az Űrhoz,
akinek a nevét viselitek. M ert nemcsak a családi név és az egyéni
m últ kötelez, hanem Krisztus neve is. Ez pedig kettőt jelent:
Növekednetek kell az egymás iránti jóságban. A mi Urunk jósá
gának m ennyiségét a kereszt méri. Az a kereszt, m elynek függőleges
ága Isten hozzánk lehajló szeretetét szimbolizálja, vízszintes ága pe
dig átöleli az egész emberiséget. U runk jóságának minőségét pedig
ez az ige m u tatja: A m egrepedt nádat nem töri el, a pislogó gyer
tyabelet nem oltja ki. Igen, ez a jóság m egértő és gyengéd jóság volt.
É rtitek m ost m ár, m it jelent ez: m éltóan járn i ehhez a jóságos Jé
zushoz! Növekedjetek teh át a jóságban úgy, hogy ez komoly önfel-
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áldozás, igazi, egym ásért való, szívesen vállalt áldozat legyen. De nö
vekedjék bennetek és közietek a jóság jézusi minősége is. Legyetek
nagyon m egértők és gyengédek egymás iránt. M indkettőtök szívén
és életén o tt van sok régi fájdalom m a is sajgó sebhelye. Ezekhez
nem lehet m ásképpen nyúlni, csak a szelíd jóság finom, fájdalm at
enyhítő érzésével.
U gyanakkor növekednetek kell Isten ism eretében is, a hitben!
M indketten Jézus tanítványai vagytok. Tőle tanultátok meg, hogy
Isten szeretet, s komoly elszánással vállaltátok, hogy ezt a szeretete t elfogadva Jézust fogjátok követni. Házastársi közösségtek tehát
ne csak a hitvesi szeretet közössége, hanem hitközösség is legyen.
Olyan em berek közössége, akik tudnak együtt imádkozni, tudnak
együtt figyelni Isten igéjére, s együtt m unkálkodnak azon, hogy ott
honuk szent tem plom legyen, olyan hajlék, ahol Isten gyermekei él
nek együtt egymással, s együtt szerető m ennyei A tyjukkal.
*

*

*

Így járjato k az úton, az Űrhoz m éltóan, fogva egymás kezét tiszta
jósággal) ta rtv a Isten kezét erős hittel.
K ísérjen titek et ezen az úton a mi szeretetünk és im ádságunk —
s kísérjen Istenünk m egtartó kegyelme. Ámen.

ÖRÜLJETEK!
Fii. 4:4—9.
Igehirdetés Ferenczi Zoltán és Herzog Em őke esküvőjén
1966. szeptember 3-án a Deák téri templomban
Kedves Testvéreim!
A filippibeli gyülekezethez íro tt levél Pál levelei között a legme
legebb hangú. Ebben a levélben a nagy apostol, az evangélium szen
vedélyes hirdetője, a hitből való megigazulás elszánt védelmezője
m egm utatja a szívét, em beri és testvéri arcát.
Tudom, hogy e családi közösségnek is, mely m a összegyülekezett
ebben a szép Deák téri tem plomban, ezen a szép ünnepen, házasságkötéstek napján, nagyon kedves a Fii. levél, s a levélnek éppen az
a szakasza, m elyet felolvastam. Voltak családi alkalm ak, m ikor ép
pen ebben kaptatok Istentől üzenetet, vigasztaló, erősítő, boldogító

173

üzenetet. Szám otokra legyen kétszeresen kedves, hiszen ennek az
igének a fényével, melegével, üzenetével indultok életetek együttes
új útjára.
De nézzük m ost m ár tartalm ilag, mi is ez az üzenet.
ö rü lje te k — kétszer is m ondja az apostol s üzeni az Isten: ö rü l
jetek! Van rá okotok. Egym ásban társa t kaptatok. Nincs nagyobb
fájdalom a mi em beri létünkben, m int a társtalanság, s éppen ezért
nem lehet m élyebb és tisztább öröm, m int az, hogy igazi társunk
van. Van valaki, aki velünk együtt végzi a kenyérkereső, alkotó
m u n k át és segít hivatásunk jó betöltésében. Van valaki, akinek az
arcán felfénylik a mi öröm ünk. Van valaki, aki tud együtt sírni ve
lünk b ánatunkban és szívesen odaáll a mi keresztünk alá. Van va
laki, akivel együtt töprenghetünk az élet értelm e fölött. Van valaki,
akivel tu d u n k együtt hinni és együtt rem énykedni! Igazi öröm ez:
társun k van! ö rü lj, kedves vőlegény-testvérem, kétszeresen is, hi
szen a társ m ellett az ő szüleiben új édesanyát és új édesapát kap
tál. ö rü lj, m enyasszony-testvérem , m ert társadban védelmezőt kap
tál, akinek a hűsége, felelőssége „tűzfal” lehet körülötted életed
m inden idején. Istentől kaptátok egymást, ez a legnagyobb ajándék,
ezért örüljetek!
Ámde ez a m ai örvendetes nap elmúlik, s jönnek m ajd sorra a
szürkeruhás hétköznapok a m aguk hétköznapi feladataival, gondjai
val, jönnek, hogy szürke ködbe borítsanak m inden ragyogást. A prob
lém a teh át nem az, hogy m a örüljetek, hiszen hogyne örülne m inden
tiszta szívű fiatal az esküvője napján — a problém a az, hogyan le
h et m egőrizni a szív örömét, az élet boldog fényét.
Igénk a tartós öröm k ét őrére m u tat rá.
Az egyik a szelídség. A szelídség tulajdonképpen nem más, m int
a szeretet minősége. A szeretet m ennyiségét az önfeláldozás m utatja,
a szeretetből vállalt kereszt, a szeretet minőségének m értéke a sze
lídség. Az Ű r Jézusról egyik régi ism erője azt jegyezte fel, hogy a
m egrepedt nád at nem töri el és a pislogó gyertyabelet nem oltja ki
— azért, m ert az ő szeretete nemcsak Golgotát vállaló szeretet, ha
nem szelíd szeretet is. S ö m aga m ondja: boldogok a szelídek . . .
Testvéreim , ez a szelíd, megértő, megbocsátó, gyengéd jóság m arad
jon meg bennetek és köztetek, s ez lesz a szürke hétköznapok során
is örömötök és boldogságtok egyik őrizője.
A m ásik őr a hit. A szelídség az egymáshoz való viszony jellem
zője, a h it az Istenhez való viszonyé. Az elkövetkező napok sorában
jönnek m ajd a feketeruhás napok is. A könnyek, bánatok, vesztesé
gek, kudarcok, elbukások napjai. De ne aggódjatok! Van Valaki,
akinek a szeretete erősebb, m int a sors, a bűn, a halál, m ert m in-
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dent jav u n k ra fordít, m ert elfedezi bűneinket, m ert m egtart a halál
ban is. Van V alakitek, akinek a szeretete mindvégig hordoz az úton.
Van gondviselő m ennyei Atyátok. Benne higgyetek — s ez a hit lesz
m ásik őre boldogságotoknak, örömötöknek.
M aradjatok meg teh át a szelíd szeretetben és a gyerm eki hitben.
Így m arad meg szívetekben és otthonotokban az öröm és a békes
ség. Ámen.
/

A LEGNAGYOBB A SZERETET!
—

E sk e té s i b e s z é d C o rn elis d e n B r a b e r és B o r o s ty á n k ő i Z só fia

esk ü v ő jé n 1967. jún. 7-én a D eák téri tem plom b a n —

Kedves fiatal Testvéreim , kedves Szülők, kér. Gyülekezet!
S zürkeruhás egyszerű hétköznap a m ai nap, s mégis kedves és
szép ünnep. Ünnepe, Istentől rendelt igazi ünnepe, két fiatal szív
nek, Cornelisnek és Zsófikénak, hiszen azért állanak itt Isten oltára
előtt, hogy m ost m ár ne csak em berek előtt, hanem Isten előtt is
elhangozzék a vallom ás arról, hogy szeretik és az egész életre vállal
já k egym ást; azért állnak itt, hogy Isten színe előtt tegyék le a hit
vesi szeretet és hűség szent esküjét; azért, hogy innen Isten áldásá
val meggazdagodva induljanak el életük együttes új útjára.
Ü nnep ez a m ai nap két család, a den B raber és a Borostyánkői
családok életében is, ünnep különösen a szülők számára. Kezüket,
m elyek annyiszor n y ú jto ttak kenyeret a gyerm ekeknek, melyek anynyiszor sim ogatták őket, m elyek talán fenyítettek is, de im ádságra
is kulcsolódtak a gyerm ekekért, igen, ezeket a szülői kezeket jelké
pes értelem ben m ost áldásra emelik, hogy a gyerm ekek Isten áldása
m ellett a szülők áldását is elnyerjék az új útra.
Ü nnep ez a m ai nap a Deák té ri tem piom gyülekezetének életé
ben is, hiszen együtt örül azokkal, akik hívő, szolgáló, megbecsült
tagjai.
S ez a m ai kedves és szép ünnep a tartalm a szerint a szeretet
ünnepe, ezért mi is lehetne m ás alapigéje az igehirdetésnek, m int a
„szeretet him nuszának”, 1. Kor. 13-nak a záróakkordja, melyben
benne van az egész Bibliát, az egész életet, az egész világot m egha
tározó nagy üzenet: a legnagyobb a szeretet!
Kér. Gyülekezet, nézzetek Jézusra. Istennek az a szeretete, melyet
ő hozott, s m elyről a golgotái kereszten bizonyságot tett, legyőzte az
életrontó hatalm akat, a bűn dém onizm usát és a halál rettenetessé-
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gét — legyőzte, m ert bűnbocsánatot adott és örök életet ígért. Azóta
lehet e földön, a gonosz erők érvényesülésének és a halál diadalm as
kodásának földjén is az új élet, a tiszta élet, a boldog élet és az örök
élet reménységével élni, am ióta e földön felm agasodott a kereszt, s
h irdeti: a szeretet a legnagyobb!
Nézzetek erre az ifjú párra. Egy holland ifjú és egy m agyar leány
állanak itt egymás m ellett ünnepi ruhában, ünnepi érzésekkel, ko
moly elhatározással. K eresztyének és európaiak, de mégis mások,
m ert más az anyanyelvűk, két egym ástól eléggé eltérő kultúra lég
körében, s két rokon, de mégis más egyház lelkiségében növeked
tek fel. M indketten em berek, Isten terem tm ényei, s mégis mások,
m ert Isten m inden em bert külön egyéniséggé terem tett, m inden em
bernek m egvannak a m aga külön jellegzetességei, a m aga zárt ha
tárai. És íme, e k ét kedves fiatal lélek most mégis vállalja, m inden
különbség ellenére is vállalja a házasság Istentől rendelt szent prog
ram ját: eggyé lesznek ketten, egy úton járnak, egy szívvel élnek, el
felejtik e szót: én! — s vállalják a m ásikat: mi! Mi az a csodálatos
erő, mely összeforrasztja őket, s egy szívvé teszi szívüket s egy ú ttá
ú tju k at? A szeretet, ez a nagy, m indennél nagyobb erő!
S m ost azután titeket kérlek, kedves menyasszony, kedves m a
gyar szülők, nézzetek m agatokba, a szívetekbe. Tudom, van a szíve
tekben — az örvendezésnek e kedves ünnepén is — valam i szomo
rúság. El kell válnotok egymástól. Zsófika elmegy messzire, idegen
országba, Istentől rendelt élettársának hazájába, s hiányozni fog ab
ból a kedves családi otthonból, ahol felnevelkedett. Ámde ezen a
szomorúságon, m int a felhőkön a nap, úgy ragyog keresztül a biza
lom a szeretet erejében. Igen, a szeretet olyan erő, mely továbbra is
összeköt titeket, szülők és gyermek, összeköt s igazi közösségben ta rt
m inden távolság, m inden országhatár ellenére is. Ti továbbra is épp
úgy fogjátok szeretni egym ást és érezni egymás szeretetét, m int ed
dig — azért, m ert a szeretet a legnagyobb —, m ert a szeretetet le
nem győzheti, meg nem sem m isítheti sem a térbeli, sem az időbeli
távolság.
Végül: nézzetek a jövőbe, kedves fiatal testvéreim . Hogy mi vár
reátok, azt senki sem tudja. Ki tudja, m ilyen feladatokat, nehézsé
geket, kísértéseket, veszteségeket vagy ajándékokat hoznak nektek a
felétek közeledő napok és évek?! Én csak egyet tudok, s azt hirde
tem m ost néktek, m int testvéretek, lelkipásztorotok: az Isten szeretete változatlan és örök szeretet. Ez a szeretet ta rto tt meg titeket ed
dig is, ez vezetett egymáshoz, ez ölel át a m ai napon s ez vezet to
vább életetek útján.
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M aradjatok m eg ebben a szeretetben. Így m aradtok meg az egy
m ás irá n ti szeretetben is* s így lesztek igazán boldogok!
Így lesznek igazán boldogok a szülők is, akik im ádkoznak értetek.
Így leszünk m i is m indnyájan boldogok, mi, akik e m ai napon
szívből m inden jót és sok áldást kívánunk nektek. Ámen.

AZ EVANGÉLIUMHOZ MÉLTÓAN
— Fii. 1 :27. —
—

Ig e h ird e té s ifj. B o r o s ty á n k ő i M á ty á s és G o m b o c z Z su z sa n n a esk ü v ő jén ,
1 967. j ú l . 1 2 - é n , a D e á k t é r i t e m p l o m b a n .

—

Kedves Testvéreim !
Ha az em ber nem ak ar elidegenedni önmagától, azaz, ha szeretne
m inden szituációban önmagához való hűségben és azonosságban be
szélni, cselekedni és gondolkodni, akkor stabil norm ára van szük
sége. Az állandó norm a szükségszerűsége még nyilvánvalóbb, ha ar
ról van szó, hogy k ét független, önálló, egym ástól csodálatosan meg
különböztetett em ber éljen igazi, harm onikus közösségben. S mivel
ti őszinte szeretettel, komoly és felelős elhatározással vállaltátok
egym ással a közösséget, közös életutatok indulásakor, esküvőtök ked
ves ünnepén, nincs fontosabb kérdés, m int ez: mi legyen együttes
életetek közös norm ája, állandó m értéke?
Elsősorban egy nagyon értékes és jó m értéket em lítek meg: m a
radjatok m éltóak a családi névhez, s ahhoz a lelki örökséghez, me
lyet ebben a családi névben kaptatok szülőktől, távoli ősöktől. Mind
ketten olyan családból származtok, m elyet ebben a városban sokan
Ismernek, sokan tisztelnek, sokan szeretnek. Szabad most m agam at
is ezek közé sorolnom, hiszen a vőlegény családjától meleg b arát
ságot, testvéri szeretetet kaptam , a menyasszony családjától pedig
értékes szellemi kincseket. T ehát m int olyan valaki, aki m indkét
családot ism eri, tiszteli és szereti, kérlek titek et: m aradjatok mél
tóak a családi névhez, m elyet viseltek.
A második m értéket a ti em beri személyiségtek mélységéből és
szerkezetéből veszem: m aradjatok m éltóak önmagátokhoz. Szülők,
rokonok, jóbarátok, mi m indnyájan úgy ism erünk titeket, m int ko
moly és felelős fiatalokat. Eddigi életutatok, m agatartástok, szorgal
m atok, tudástok, hűségetek m indnyájunkat feljogosítanak arra, hogy
sokat v árju n k tő letek : hasznos, alkotó, becsületes, példam utató em-
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béri életet. S m ost ezen a napon azt k érjü k tőletek, hogy házasságtokban is m aradjatok olyanok, am ilyenek vagytok. Legyen házasság
tok két értékes em beri igazi életközössége s példam utatás ebben a
világban, m elyben a divergencia erői annyi közösséget rontanak meg
és rom bolnak össze. Legyetek teh át m éltóak önmagátokhoz a házas
ságban is.
Az igazi norm a azonban mégis az, mely a felolvasott igéből nem
csak apostoli intelem ként, hanem Isten üzeneteként hangzott felé
tek : az evangéliumhoz m éltó módon viseljétek m agatokat! Mind
k etten „keresztyének” vagytok, hordozzátok teh át a legszentebbnek,
Jézus K risztusnak a nevét. M indketten protestánsok, azaz evangé
lium i keresztyének vagytok, nevetekben teh át benne van az evangé
lium is. Jézus K risztus evangélium ának a lényege pedig ez: szeretet!
A kkor lesztek hozzá méltóak, h a ez az evangéliumi fény, a jézusi
szeretet válik közös életetek norm ájává, ha ez lesz az a fény, mely
vezet titek et az együttes életúton.
Az evangélium i szeretet teljességét szeretném az Űjtestam entum
eredeti, görög nyelvének szavaival érzékeltetni számotokra.
Ebben a szeretetben benne foglaltatik az „erős” is, azaz a szere
lem, annak m inden szépsége, öröme és boldogsága.
Az evangélium i szeretetben benne van a „filia” is, azaz két emberi
lélek m egértő barátsága, az egyform a életritm us, a szellemi rokon
ságra való törekvés, a szépségekre egyform a ám ulattal rácsodálkozó
szem, a titk o k at egyform a intenzitással kutató értelem — igen, a
„filia” a m aga legjobb és legm élyebb értelmezése szerint.
S benne van az evangélium i szeretetben az is, am it az Ű jtestám entum az „agapé” kifejezéssel érzékeltet: a társért, a m ásikért
való önfeláldozó élet, a m egbocsátás „hetvenszer hétszer” — ahogy
U runk m ondja —, a hűség m indhalálig — a soha el nem fogyó sze
re te t erejével, s a m ásik boldogságának és előm enetelének akarása —
még saját m agunk életének elvesztése árán is.
Az evangélium i szeretet a m indig érvényes, az egyedül emberhez
méltó, az egyedül boldogító norm a. Ennek a szeretetnek a fénye ra
gyogjon szívetekben, otthonotokban, — ez vezessen életetek útján
a boldogság és örök élet felé. Ámen.
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*Temelési igehirdetések
A HIT VILÁGOSSÁGÁBAN
— Ézs. 2:5 —
I g e h i r d e t é s TJray T i v a d a r r a v a t a l a m e l l e t t
196 2. j ú n . 2 7 - é n a F a r k a s r é t i t e m e t ő b e n .

K eresztyén gyülekezet!
U ray Tivadar elhunyt keresztyén testvérünk és társunk ravatala
m ellett egy láth atatlan fáklya fénye is világít: a szeretető. Lángja
hitvestárs, testvérek, rokonok és jóbarátok szívéből lobog elő, a fé
nyénél látju k őt, az em bert. Az em bert, akiben volt irónia és szo
morúság, önérzet és szelídség, s aki a m aga személyiségének egysé
gében m int a tiszta és nemes em berség példája élt és já rt közöttünk.
Rövid idő m úlva fellobban a rav atal m ellett egy másik fáklya
lángja: az em lékezésé. Ezt pályatársai gyújtják meg, s ennek fényé
ben m eglátjuk m ajd őt, a színészt. A színészt, akinek csodálatos m ű
vészete ú jra és ú jra m egterem tette azokat az alakokat, akiket egy
Shakespeare vagy egy A rtú r M iller zsenije álm odott meg.
Mi pedig Isten szolgáiként azért álltunk meg néhány percre Uray
Tivadar testvérünk ravatala m ellett, hogy m eggyújtsunk egy harm a
dik fáklyát: a hitét. Igen, az Istenben és az Isten örök szeretetében
bízó h itnek a fáklyáját. Ennek a fényében nem csak úgy látjuk őt,
m int a régi pesti evangélikus egyházközség volt presbiterét, — nem
csak úgy, m int Jézus nyájának tagját, aki nagypéntekről nagypén
tek re m indig eljött m ennyei Atyjához a bűnbocsátó szeretet jegyei
ért, — a h it fényében úgy látju k őt, m int Isten gyerm ekét, akit Is
ten szeretetétől nem szakított el az élet s nem szakíthat el a halál.
*

*

*

N éhány nappal ezelőtt — a halálos ágyon — elénekelte élete utolsó
én e k ét: M int a szép híves patak ra A szarvas kívánkozik . . . Elmondta
kedves, nem esen csengő hangján az utolsó szót: ezt a szót: Istenem!
A zután legördült a függöny. K ialudt az élet színpadának rivaldafé
nye.
Vége az előadásnak?!
Nem!
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R avatala m ellett új fény gyullad ki, s ebben a fényben látjuk és
tu d ju k :
U ray T ivadar él tovább szeretteinek szívében, —
él tovább a m agyar színművészet történetében, —
él tovább Isten örök országában. Ámen.

AZ EMBER ÉS A MÜ
(T e m e té si b eszé d T ors T ib o r ra v a ta la m ellett
1 964. j a n u á r

7- é n

a F a rk a s ré ti tem e tő b e n .)

Ige: „Más fundam entum ot senki sem vethet azon kívül, amely
vettetett, m ely a Jézus Krisztus. Ha pedig valaki aranyat, ezüstöt,
drágaköveket, fát, szénát, pozdorját épít rá erre a fundam entum ra:
kinek-kinek m unkája nyilván leszen, m ert ama nap m egm utatja,
m ivelhogy tűzben jelenik meg; és hogy kinek-kinek m unkája miném ű legyen, azt a tűz próbálja meg. Ha valakinek a m unkája
megég, k á rt vall. Ő m aga azonban m egmenekül, de úgy, m intha tű 
zön keresztül.” (I. Kor. 3:11—15.)
Gyászoló Testvéreim!
A 90. zsoltárban van egy m egragadó könyörgés. A múlandóság
sodrában vergődő em ber im ádkozik: a mi kezünknek m unkáját tedd
állandóvá! Isten sokszor m eghallgatja ezt az imádságot, s mi gyak
ran tem etünk em bereket, akiket túlélték alkotásaik. H alott m ate
m atikusok képleteivel dolgozunk.
Ez a szép, szemléletes és mégis m ély páli ige, m elyet felolvastam,
az ellenkező szituáció lehetőségére utal. Ügy is lehet, hogy az épít
m ény tűzben elpusztul, az építő azonban m egm arad. A rím ek köddé
foszlanak, a képletek elavulnak, de a költő és a m atem atikus élnek
tovább. M egm enekültek, de úgy, m intha „tűzön keresztül”.
* * *
Most olyan testvérünk ravatala m ellett állunk, akire nem a zsol
tárvers, hanem a páli ige alkalm azható. Tors Tibor testvérünk túl
élte alkotásait. Túlélte — a szó reális és transzcendens értelmében,
időbeli és időtlen jelentése szerint.
Családja volt, — ám de ez a család még az ő életében szétoldódott
jogilag is, földrajzilag is, lelkileg is.
Újságíró volt. Sőt odakerült az újságírás legmagasabb posztjára:
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lapot szerkesztett, sajtót irányított. S még az életében megszűntek
a lapok, m elyekbe írt s m elyeket szerkesztett. Sőt lényegileg meg
szűnt az a fajta újságírás, m elyet ő m űvelt és irányított.
Politikus volt, s megélte annak a politikának a bukását, m elyet
szolgált. A történelm i fejlődés kényszere folytán összeomlott az a
ház, m elyhez az ő közéleti gondolatai és tettei is téglákat adtak.
Egyházkorm ányzó volt: több egyházi testület tagja és felügyelője.
Ámde m egszűnt az ő korának egyházkorm ányzati m ódja is, m ert új
helyzet alakult ki egyház és társadalom , egyház és állam között.
Igen, am it Tors Tibor testvérünk alkotott, tűzben elégett!
* * *
E nagyon fájdalm as m egállapítás után két kérdésünk van.
Az első kérdés:
Semmi sincs tehát, am it örökségül hagyhatna ránk, akik valam i
lyen módon — vér, lélek vagy szeretet által — hozzátartozunk?
ö nagy örökséget k apott; olyan szellemi fáklyát is, mely valam ikor
egy Szigligeti Ede kezében világított. Ez a fáklya m ost végleg porba
hullott?
Nem! Elhunyt testvérünk hagyatékában vannak etikai értékek,
m elyeket vállalnunk kell. R avatala m ellett tanuljuk meg, hogy lehet
em beri hivatást olyan hűséggel is betölteni, ahogyan ő töltötte be.
Lehet politikusnak lenni olyan lelki nemességgel, olyan tiszta esz
közökkel is, ahogyan ő volt politikus. Lehet egyházat kormányozni
olyan önzetlen szeretettel és olyan őszinte hittel is, am ilyen az ő
szívében élt. A ház összeomlott, de az építő életstílusát — fáklyaként
— tovább kell vinnünk.
A m ásik kérdés:
Neki, az építőnek, aki túlélte m űvét, van-e jövője? Vagy ez a ra 
vatal a teljes és végleges vég?
P ál így vall: az építő m egm enekül. Máshol ezt m ondja: meg va
gyok győződve arról, hogy sem élet, sem halál el nem szakíthat Is
ten szeretetétől.
N ekünk is ez a meggyőződésünk. Tors Tibor elhunyt testvérünk
él tovább a mi szívünk emlékező szeretetében, s él tovább Isten örök
szeretetében.
Isten segítsen m inket, hogy tu djunk ebben a meggyőződésben te
m etni, tovább élni, alkotni és m eghalni. Ámen.
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HAZAHÍVOTT k ö v e t
— II. Tim. 4:7—8. —
D r . A n d o r k a R u d o l f t e m e t é s e 1961. á p r i l i s 6., P a s a r é t

Gyászoló gyülekezet!
Pál apostol írta ezt a m ondatot: olyan em ber tehát, aki Jézus kö
veteként sokat utazott Kis-Ázsiában és Európában; sokat szenvedett
azért az igazságért, m elyet U ra megbízásából hirdetett; rengeteg kí
sértés között is m egtartotta hitét, s élete végén rem énykedett abban,
hogy ígéret szerint övé lesz az örök élet koronája.
Ezt a m ondatot írtátok rá a gyászjelentésre, gyászoló Testvéreim,
s most, am ikor búcsúzunk dr. A ndorka Rudolf elhunyt keresztyén
testvérünktől, ennek az igének a fényében kell em lékeznünk reá,
életére és egyéniségére — ennek az igének a fényével kell elűznünk
a gyász sötétségét —, s ebben a fényben kell m egtalálnunk felada
tunkat.
*

*

*

Emlékezzünk tehát!
Dr. A ndorka Rudolf három vonatkozásban is követ volt.
M agyar hazáját képviselte idegen országban, ez volt a hivatása.
Olyan időben te tte ezt, am ikor az egyéni és közösségi érdekek ka
vargásában nagyon nehéz volt látni és m egtalálni a helyes utat.
Olyan időben, am ikor a szenvedélyek vihara nagyon nehézzé tette
a hűséges m egállást. Nem a mi feladatunk az, hogy követi m űködé
sének történelm i m érlegét elkészítsük, mi csak annyit m ondunk most,
a búcsúzás és emlékezés órájában, hogy „futását elvégezte”, nagy böl
csességgel, páratlan hűséggel, éber lelkiism erettel.
K övet volt ő etikai értelem ben is. A tiszta és nemes emberséget
képviselte családjában, b aráti közösségében s em berek és népek nagy
közösségében. Nem véletlen, hanem sorsszerű következménye volt
ennek a nemes em berségnek az, hogy a második világháború em ber
telen idejében m illiókkal együtt neki is hosszú időn keresztül szen
vednie keleltt azoknak a haláltáboroknak az egyikében, m elyeket a
pusztítás démoni szándéka létesített em berek megsemmisítésére.
Végül követ volt keresztyén értelem ben is. Jézus képviselőjeként
élt közöttünk hitben és keresztyén életben. Ügy gondolom, hogy tu 
data m élyén o tt élt az a meggyőződés, hogy igazi hazája a m enny
ben van, s hogy akik viselik a nagyon szép és nagyon drága „ke-
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resztyén” nevet, azoknak az a kötelességük, hogy ennek a mennyei
hazának a követei legyenek itt a földön, ebben az életben.
Igen, úgy van, ahogy az ige m o n d ja: nem es harcokat harcolt végig
s m egtartotta hitét.
* * *
Az emlékezés u tán keressünk vigasztalást ebben a szám unkra adott
igében.
Szüksége van erre a vigasztalásra a gyászoló hitvestársnak, aki
32 éven keresztül volt szám ára boldogság, segítség, keresztjeinek
vállalója a védelem az utolsó évek szenvedésében. Szüksége van erre
a gyerm eknek, aki itt áll a koporsó m ellett, s annak a gyermeknek,
akinek csak a gondolata és im ádsága lehet itt a ravatal mellett.
Szüksége van a vigasztalásra a testvérnek, aki szegény lett, m ert
jó testvéri szívet veszített, s a barátoknak, akik nemcsak a gyászo
lók irá n ti részvéttel, hanem m élyen átérzett őszinte gyásszal bú
csúznak.
M indannyiunk szám ára legyen vigasztalás és békesség az az ígé
ret, hogy a nemes harc vége az igazság koronája, az örök élet. Ura
hazarendelte a követet az igazi hazába, — a sokat szenvedett, meg
fárad t gyerm ek h azatért Atyjához, a m ennyei otthonba, ahol nincs
többé harc és szenvedés, csak örök békesség, tiszta szeretet. Itt aludt
el csendesen, s o tt ébredt fel boldogan!
* * *
Végül lássátok meg, gyászoló Testvéreim, azt is, hogy mi a felada
totok.
Gondozzátok sírját és ápoljátok em lékét kegyelettel.
M aradjatok meg vele a szeretet közösségében. Szeressétek ö t to
vábbra is, s azokon a csendes órákon, m ikor reá gondoltok, érezzé
tek meg, ő is szeret titeket. Nagyon messziről, valam i egészen más
világból, de felfoghatóan, m egérezhetően felétek száll szívének vál
tozatlan szeretete.
V állaljátok azt a nem es és szép lelki örökséget, am it rátok hagyott:
járjato k az emberség, a szeretet és a h it követeiként itt ebben a vi
lágban.
S rem énykedjetek gyerm eki bizakodással abban, hogy ott van ő a
m ennyei hazában s oda v ár titeket is boldog viszontlátásra.
Ámen.
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ÉN VELED VAGYOK!
— Ézsaiás 41:10. —
T e m e té s i ig e h ir d e té s K la n ic z a y S á n d o r n y. fő g im n . ta n á r r a v a ta la m ellett,
1962. m á r c . 1 0 - é n a F a r k a s r é t i t e m e t ő b e n . ( T a r t o t t a d r . K é k é n A n d r á s )

Gyászoló Gyülekezet!
Négy megszomorodott szívű közösség áll Klaniczay Sándor elhunyt
testvérünk rav atala mellett.
Az első a család, hitvestárs, aki a szeretet és hűség fél évszázados
boldog közösségében élt együtt Istentől kapott társával; — gyermek,
unokák, testvérek és rokonok, akik szegényebbek lettek egy őket
nagyon szerető szívvel.
Itt állanak volt tan ártársai. Nevelők, akikkel együtt szolgált a fa
sori evangélikus gim názium ban, s akiket a hivatás és m unkahely
azonosságán kívül a barátság is hozzáfűzött.
I tt vannak sokan tanítványai közül is. ö k talán most értik meg
igazán, m ilyen kincseket kaptak elhunyt tanáruktól.
S végül itt van a gyászolók között a Pesti Evengélikus Egyház
képviselete is. Ez az egyház ta rto tta fenn a fasori gimnáziumot, s
m ost kegyelettel emlékezik meg Klaniczay Sándorról, az egyház és
iskola hűséges m unkásáról.
* * *
Igen, em lékezzünk m ost: k it is tem etünk? Egy szerény embert,
aki sokkal több és értékesebb volt annál, m int am ennyit emberi
szemmel lá th a tta k ra jta és benne.
T anár volt. Ez azt jelenti, olyan m agvető volt, aki csendesen,
szinte észrevétlenül szórja szét élete és szelleme kincseit, — olyan
m agvető, akire az aratásnál m ár alig szoktak gondolni. Pedig ezer és
ezer életben m agvetése nyom án nőttek fel a tudás és jellem gyü
mölcsei.
Forróbb és fénylőbb volt a szeretete annál, m int am ennyit m aga
tartásával, szavaival, tekintetével meg tu d o tt m utatni. R ajta volt a
ridegség látszata, pedig csak m ásokért élt, önzetlen jósággal csak a
családért, az iskoláért, az ifjúságért élt, — s azért az internátusért,
m elyet ő szervezett meg, hosszú időn keresztül ő vezetett, s amely
nagyon előkelő és fontos szerepet töltött be a m aga idején ifjúsá
gunk nevelésében.
Több volt a szenvedése annál, m int am ennyit láttunk rajta. Nem
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szerette a könnyeket és a sóhajtozást. De a szívében ott sajgott egy
régi koporsó emléke, — elm ondhatatlan fájdalm at okozott neki az a
tény, hogy a történelm i szükségszerűség következtében m egszűnt
a gim názium s az internátus. Ezt az utóbbi fájdalm at talán enyhí
te tte az, hogy volt tan ítványai sok jelét adták hálás szeretetüknek,
s azok, akik közülük orvosokká lettek, hűségesen gyógyították.
S végül: m élyebb h it élt benne, m int am ilyenre annak gyakorlá
sából következtethettünk volna. Nem volt szoros kapcsolata az egy
ház kultikus életével. De egyszer ezt m ondta: Nem tudtam volna
m ás lenni, csak ta n á r vagy pap! Kicsiny jelek, de világosan m utat
já k egy szerény, szemérmes és férfias lélek komoly keresztyén hi
tét.
Igen, a mi elhunyt testvérünk több, sokkal több és értékesebb volt
annál, m int am ennyit em beri szemek láth attak rajta.

BÜCSÜ EGY SZELÍD EMBERTŐL
— Mt 11:28—30 —
—

Ig e h ird e té s dr. S z ilá d y Jen ő le lk é s z te s tv é r ü n k r a v a ta la m ellett
19 65. m á j u s 2 4 - é n a F a r k a s r é t i t e m e t ő b e n .

—

Szom orú szívű rokonok, hívek, barátok és lelkésztársak előtt itt
fekszik a ravatalon dr. Szilády Jenő lelkész testvérünk. Meg kellett
halnia ahhoz, hogy egyszer végre ő legyen a központ, hogy felfigyel
jü n k reá, hogy érdeklődésünk hom lokterébe kerülhessen.
A m íg élt, alig v ettü k észre, hiszen olyan szerény, olyan csendes,
olyan h alk szavú, olyan visszahúzódó volt. Azt hittük, hogy ilyen
az egyénisége, hogy ez valam i veleszületett adottság. Azt hittük, a
sors kényszerítette és tan íto tta őt erre a szelídségre és szerénységre.
Pedig ez nem adottság és nem kényszer volt nála. ö ezt Jézustól
tanulta, attól a M estertől, aki a m egrepedt nádat nem törte el és a
pislogó gyertyabelet nem oltotta ki. Nem vettük észre, hogy a sze
líd jézusi életstílus legszebb példáját m u tatja nekünk; nem figyel
tü n k fel arra a tényre, hogy ez a szelídség volt az ő életének legna
gyobb prédikációja, — nem szlovákul vagy m agyarul, hanem m ind
ny áju n k szám ára érthető nyelven m ondott nagy prédikáció.
Am íg élt, azt sem v ettük észre, hogy ő egyike közöttünk a legmű
veltebb em bereknek, a szó általános és teológiai értelm ében egykép
pen. Alig volt a m agyar kulturális életnek olyan rezdülése, melyre
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ne reagált volna éber és érdeklődő intellektusával s m elyet bele ne
épített volna szellemi életének épületébe. S napról napra gazdagodott
teológiai tudásban is, az átolvasott, átgondolt, átbeszélt könyvek so
kasága révén. A tudás kincstárát hordozta, — s mi nem kértünk,
vagy csak nagyon keveset kértü n k ezekből a kincsekből.
Amíg élt, azt sem v ettük észre, hogy ő súlyos kereszteket hordozó,
szenvedő ember. Mi volt a keresztje? A szegénysége? Nem. Igaz,
szegény volt egész életében, de nem elégedetlen, m ert vágyait a le
hetőségekhez szabta. Mi volt a keresztje? A betegsége? Nem. Igaz,
beteg volt hosszú éveken át, de ez sem békességében, sem m unkájá
ban nem zavarta.
K ét nagy gyötrelm e volt, két súlyos keresztje.
Az egyik a tehetetlenség kínja. Történelm i szükségszerűség kö
vetkeztében fogyott a gyülekezete, s történelm i viharok folytán rom osodott az ősi, szép templom, az elődök drága hagyatéka. És ő
sem az egyik, sem a m ásik baj ellen nem tudott sem m it sem tenni.
M ásik gyötrelm e a feleslegesség érzése volt. Ügy látta, hogy reá
és m un k ájára nincs szüksége senkinek. „Nem kellek senkinek —
m ondta egyszer —, talán észre sem veszik, ha nem leszek.”
Köztünk élt s mi nem vettük észre, m ennyire szenved. Nem áll
tu n k m elléje testvéri szívvel, hogy segítsünk neki, vagy legalább
vele együtt hordozzuk a kereszteket.
* * *
Ez a csendes, szelíd, okos, fárad t em bertestvérünk m egtért Ahhoz,
aki ism erte őt, aki m indig hívta őt, s akinél m ost békességet, nyu
galm at talált.
S mi, testvéri, rokoni, b aráti szívek, lelkésztársak és hívek, búcsú
zunk tőle.
M ár nem tudunk segíteni a szenvedő em beren, — de m ár nem is
kell. Ahol ő van, o tt m ár nincs szenvedés, ott öröm és teljes szeretet
van. Mi m ár nem tudunk adni neki semmit!
M ár kérni sem tudunk tőle semmit. Azt a sok szellemi kincset,
am it gyűjtött, m ind elvitte magával.
De egyet még m egtehetünk: m eghallhatjuk és m egtarthatjuk élete
nagy prédikációját, a jézusi szelídséget.
Ámen.

i
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MEGHOSSZABBÍTOTT é l e t
— II. Kir. 20:1—6. —
—

Ig e h ird e tés dr. E ö tte v é n y i O liv é r ra v a ta la m e lle tt
a F a r k a s r é t i t e m e t ő b e n 1966. o k t ó b e r 1 5 - é n .

—

S zeretett Testvéreink, gyászoló Gyülekezet!
Egy régi királyról, egy régi prófétáról és az örök és változhatatlan
Istenről szól ez a történet. Röviden és egyszerűen ez a lényege:
Valaki három ajándékot kap az Istentől, a hívő élet, a tartalm as
élet és a m eghosszabbított élet ajándékát. Aki ezeket kapta, régen
halott, emléke is színtelenné fakult, de az ajándékozó Isten nem vál
tozott, s nekünk m a szabad azt m ondanunk, hogy az örökké ugyan
úgy szerető Istentől ugyanezeket az ajándékokat kapta az a gyer
meke, ak it hazahívott, — az a testvérünk, akitől m a búcsúznunk kell:
dr. Eöttevényi Olivér.
1. Hívő életet kapott. Ezt a sokszor félreértett, m ágikusan és misz
tikusan m agyarázott kifejezést: hívő élet, szeretném egyszerűbben,
érthetőbben, dinam ikusabban kifejezni és így alkalm azni elhunyt
testvérünkre. Élete az Istennel való szüntelen közösségben végigélt
élet volt. Élet, m elyet hordozója tudatosan és szándékosan „Coram
Deo”, Isten jelenlétében élt végig. Ennek az életnek az ú tja Pozsony
ból indult el, Ipolyságon és Szolnokon keresztül érkezett el Buda
pestre, s még közelebbről: ide, a F arkasréti tem etőbe. Az ú t vándora
körül gyakran változtak az em beri közösségek, a tágabbak is, de a
legszűkebb, a családi közösség is. De nem változott az Istennel való
közösség. A 66 esztendőre terjedő életutat ebben a közösségben, Is
ten színe előtt já rta végig. Igen, ez az élet hívő élet volt. Az volt és
az m arad t a m agasságban és a mélységben, a békességben és a
harcban, a szenvedésben és a kísértésben, a győzelemben és a ku
darcban egyaránt. Istennel járt, és az Isten já rt vele.
2. Elhunyt testvérünk Istentől tartalm as életet kapott. A kereteket
két olyan szolgálat tartalm ával töltötte meg, m elyeknél szebbek, em
beribbek és értékesebbek nincsenek: az igazság és a jóság szolgá
latával. Ez a két csillag ragyogott előtte s ő ezeknek a fényénél tá
jékozódott. Az egyik az igazság csillaga. Az íro tt jog és a lelkiisme
re t által személyes meggyőződéssé finom ult jog norm ái szerint osz
to tta az igazságot és védte az igazságot, míg erre lehetősége volt,
s akkor is m egm aradt az igazi jog és a valóságos igazság szolgálatá
ban, am ikor az igazságért, a lelkiism ereti meggyőződésért keresztet
kellett vállalnia. Életének m ásik tartalm a, életútjának m ásik csillaga
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a jóság volt. Ez szabta meg em berekhez való viszonyát. Azok, akik
találkoztak vele életútján, — azok, akik keresztjei alatt szolidari
tásra, segítségre, em beri m egértésre vágyakoztak —, de legfőképpen
azok, akiket a szó legmélyebb értelm ében „övéinek” nevezhetünk,
m ind m egérezték ennek a jóságnak a melegségét, tartó és boldogító
erejét. Életének erre a kettős drága tartalm ára gondolva elm ondhat
ju k az ige szavaival: elhunyt testvérünk az igazság iránti hűséggel
és jó szívvel já rta végig életútját.
3. A harm adik ajándék, am it elnyert, a m eghosszabbított élet.
Ez így igaz időbeli értelem ben is. A hitvestárs, aki tisztában volt
társa betegségének em berileg legyőzhetetlen halálos hatalm ával, cso
dálatosan erős szívvel és a gondoskodó szeretet csodálatosan gyen
géd cselekedeteivel állott mellette. Gyerm eke az em beri akarat és
a fiúi szeretet tényeivel ostrom olta a lehetetlenség konok kőfalát
édesapja életének érdekében, s ezzel szép példáját m utatta annak,
hogy így is lehet szeretni egy édesapát. Orvosa, aki egyúttal barátja
és lelki testvére is volt, m indent m egtett, am it a tudás és a hűség
m egtehet. Nem, azt nem tudták m egtenni, hogy Mors Im perator ke
zéből k iragadják az áldozatot, de Isten m egáldotta szándékukat s
m eghosszabbította az életét annak, akit úgy szerettek. „Egy eszten
dőt kapott — m ondta az orvosa —, egy esztendőt a szeretet követ
keztében.”
Ezt a nagyon igaz és nagyon m ély m egállapítást hadd egészítsem
k i m ost egy kéréssel és egy bizonyságtétellel.
Jézus K risztus U runk nevében kérlek titeket, gyászoló család, bú
csúzó barátok és m unkatársak, szeressétek őt továbbra is, hordoz
zátok szívetek emlékező szeretetében, amíg csak éltek, s akkor való
sággá válik az, am i lehetetlenségnek látszik: élete meghosszabbodik,
m ert élni fog bennetek, s innen a ravataltól eltávozva, m int élőt vih etitek őt m agatokkal otthonotokba, további életutatokra.
S bizonyságot teszek előttetek Jézus Krisztus U runk ígéretéről. Is
ten örök és változatlan szeretete elhunyt testvérünk életét az em
b eri szeretet ereje által nem csak időben hosszabbította meg, hanem
időt és m úlandóságot legyőző hatalm ával neki örök életet adott. Ez
az élet igazi meghosszabbítása. Ezt nyerte el elhunyt testvérünk. Ott
van, ahol m indig volt: Isten színe előtt, a vele való közösségben, Is
ten kezében, Isten szeretetében, de m ost m ár örökre ott van, s ez az
élet teljessége.
Búcsúznunk kell, de ne feledjük, olyan valakitől veszünk búcsút
egy időre, aki továbbra is él a szívünkben és él Isten örök szerete
tében. Ámen.
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A KEGYELEM ELÉG!
— II. Kor. 12:9 —
Ig e h ird e tés dr. K o v á c s G y ő ző n é, R im á r Ib o ly a te s tv é r ü n k
r a v a t a l a m e l l e t t , F a r k a s r é t , 1971. s z e p t e m b e r ?..

Gyászoló Testvéreim !
H arm inc esztendővel ezelőtt két boldog esemény tö rtén t a Rim ár
családban. A Deák téri tem plom ba b eiktatták angyalföldi lelkészi
tisztébe az édesapát, ezt a hívő és hűséges lelkipásztort, aki gyüle
kezetét szervezett, tem plom ot építtetett, — erre az eseményre jól
emlékszem, hiszen m ellette térdeltem az oltárnál. A m ásik boldog
esem ény: ennek a hívő papnak hitben és szeretetben nevelt leánya,
Ibolyka, férjhez m ent. ö is letérdelt abban az évben az oltár előtt
s örök hűséget esküdött Istentől kapott hitvestársának.
H arm inc évvel ezelőtt nagy vihar, történelm i vihar tö rt ki felet
tünk. A viharba a fiatal férj is belekerült, s akkor egy igés lapot
k apott feleségétől ezzel az isteni biztatással: elég neked az én ke
gyelmem! Ez az igés lap m a is ott van a gyászoló férj szíve fölött,
ez az ige k erü lt rá a gyászjelentésre, s ez az ige hangzott el a ra 
vatal m ellett.
Áldott ige ez. Belevilágít abba a titokba, m elyet életnek nevezünk,
abba is, m elynek neve halál, s abba is, m elyben m int örök életben
hiszünk.
1. Isten kegyelme elég az életre. Ez a kegyelem volt az az erő,
mely képessé tette hivatása hűséges betöltésére elhunyt testvérün
ket otthonában, ahol hűséges hitvesként, gyerm ekeit nevelő édes
anyaként, jó gyerm ekként és igazi testvérként szolgált, s m int nagy
m am a is odaadta a szívét övéinek. M indvégig szolgált, m unkálko
dott, — a szolgálatból k erü lt a halálos ágyra. Ez a kegyelem volt az
erő, mely képessé tette hivatása betöltésére az iskolában. A leg
szebb, de egyúttal a legnehezebb szolgálatot vállalta és végezte év
tizedeken keresztül: pedagógus volt, em bereket form ált. Ezt a cso
dálatos h iv atást nem lehet m ásképp betölteni, csak az isteni kegye
lem, a jézusi szeretet erejével. Ezzel az erővel tu d o tt vigasztalni, mi
kor családba vagy iskolába bekopogtatott a halál. Sok gyászoló szív
emlékszik vissza hálával vigasztalást nyújtó bizonyságtevő szavaira.
A kegyelem adott neki erőt arra, hogy a szenvedés nehéz kereszt
jé t hordozza négy esztendőn keresztül. Nem tö rt össze ez a gyenge
asszony! M iért? M ert elég volt szám ára a kegyelem!
2. Isten kegyelme elég a halálban is. Ott voltam halálos ágyánál.
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A m it láttam , az elszomorító és m egdöbbentő volt: milyen gyenge,
vergődő, tehetetlen az em ber — az is, aki a halál p artjá ra ért —,
azok is, akik tudásukkal, szeretetükkel segíteni szerettek volna rajta.
De am it h ittem — én is, a velem együtt im ádkozok is —, az békes
séget adott: itt is, m ost is kegyelem ben van az, aki a halál kapu
jáb a érkezett. I tt is, m ost is Isten örök szeretetében van, aki oda
érkezett az örök élet kapujához. Elég a kegyelem a halálban is. Ereje
ta rtja a haldoklót és átviszi a sötét kapun az örök világosság orszá
gába!
3.
Végül hozzátok fordulok, gyászoló testvéreim . Itt állótok, férj,
gyermekek, testvér, — vér szerinti és lélek szerinti rokonok, m un
katársak, tanítványok, barátok. Fájdalm atokban, erőtlenségtekben
nektek is elég a kegyelem!

AKI ÁLTALMENT . . .
T e m e té si ig eh ird eté s dr. M o r a vc sik G y u la a k a d é m ik u s tes tv é r ü n k
r a v a t a l a m e l l e t t 1972. d e c . 1 8 - á n a F a r k a s r é t i t e m e t ő b e n .
A l a p i g e : J á n . 5:24.

Amíg ebben a létben volt, három szép világban élt, s m ikor deceber 10-én elköltözött, három szebb világba m ent át.
Földi létének első területe: a tudom ány világa. Szép világ ez. Itt
az igazság fénye világít, s em berek, akik itt élnek, tágra nyílt szem
mel és értelem mel, csodálkozva és boldogan m ennek a nap felé. El
hu n y t testvérünk a classica philologia és a byzantinológia művelője
volt, — nagy tudós a m aga világában: intézetek vezetője, akadém iák
tagja, kitüntetések tulajdonosa. December 10-én m eghalt a tudós?
Nem! Átköltözött a tudom ánytörténelem be, él tovább alkotásaiban,
s a gondolatokban, m elyek az ő m agvetése nyom án csíráztak ki m un
katársainak és tanítványainak szívében.
Létének második világa a szeretet világa volt, s e nagy tudós eb
ben a világban ezt az egyszerű, de gyönyörű jelzőt vívta ki: Jó em
ber! Ha előbb úgy éreztem, nem tudom fel sem mérni, milyen nagy
tudós volt, most még inkább érzem: nem tudom szavakkal elmon
dani, milyen jó em ber volt. Erről a hitvestárs tud vallani, aki évti
zedeket tö ltö tt vele boldogan, m int igazi útitárs, igazi — Istentől
rendelt — segítőtárs. T udnának vallani a gyermekek, akiknek a szá
m ára felelős édesapa volt — és vidám, kedves játszótárs is. Tudna
vallani a testvér, akihez nem csak a vér kötötte, hanem a kettőjük-
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ben együtt rezdülő lélek is. T udnának vallani a tanítványok: milyen
aty ai jó b arát tu d o tt lenni a híres professzor. Arról, hogy jó ember
volt, nem csupán azok a könnyek vallanak, melyek m ost hullanak
a friss fájdalom idején, a búcsúzás szomorú napján, hanem azok a
könnyek is, m elyeket életében le tö rö lt. . . December 10-én ebből a
világból is elköltözött. Hová? Messze tőletek, gyászoló szerettei? Nem!
Közelebb hozzátok: szívetekbe, szívetek emlékező szeretetébe!
A harm adik világ, m elyben élt, a h it világa volt. „H it” — az em
beri személyiség legmélyebb titka, érthető tehát, hogy erről csak
képeket tudok felvillantani. E lhunyt testvérünk gályarabok, papi
ősök ivadéka. Tudom, a h itet nem lehet átörökíteni s nem lehet örö
kölni, de a légkört, ahol a Lélek m űködik, a h itet terem tő Szentlé
lek, azt igen! G yerm ekkorának nyarait a nagyszülőknél töltötte, az
aszódi és a sziráki parókiákon, a tem plomok tövében. Itt formáló
dott ki benne a szándék, ő is prédikátor lesz. Ámde m egállt a lelkészi hivatás felé vezető úton, rabul ejtette őt a görög szellem fénye.
Ifjú még, szenvedélyesen szereti a görög nyelvet, s m int famulus,
együtt h ajlik rá boldogult R affay Sándorral, a püspökkel és biblia
fordítóval az Ű jtestam entum görög szövegére, keresve a szép és jó
m agyar szavakat. M ár apa: kislányát ölébe veszi, s mivel tudja,
lelki kenyérrel is tartozik neki, tan ítg atja őt az evangélium igazsá
gaira. Beteg m ár, nehezére esik a járás, szürkül körötte a világ, de
a szívében türelem és béke van. Igen, a hit világában élt, m int Isten
bizakodó, rem énykedő gyermeke. Igen, ez a nagy tudós, ez a jó em
ber gyerm ek volt, Isten gyermeke, s m indvégig az m aradt.
Ebből a világból hová költözött decem ber 10-én? H add ne szól
jak erről én. Szóljon erről az O r Jézus: „ . . . általm ent a halálból az
életre”. Igen, Istenhez érkezett, az örök életbe.
Oda, ahol az igazság keresője m ár nem tükör által lát homályo
san, hanem színről színre . . .
Oda, ahol a jóság igényével élő em bert körülöleli az örök jóság.
Oda, ahol a vándorló gyerm ek szám ára készen áll az atyai ott
hon.
Ámen.

BETELJESÜLT VÁGYAK
— M t 7,7—8 —
I g e h i r d e t é s a F a r k a s r é t i t e m e t ő b e n , 1973. m á j . 1 6 - á n
M ic h n a y L a jo s e lh u n y t te s tv é r ü n k ra v a ta la m e lle tt

Gyászoló Testvéreim!
Az em ber arról ism erhető meg, hogy m it kér, m it keres, milyen
ajtón zörget; teh át hogy m ik azok az alapvető vágyak, melyek egyé
niségét, gondolkodását, m agatartását, sorsát, törekvéseit m eghatároz
zák. Abból a nagyon szép nekrológból, m elyet egyik gyermeke írt,
azt olvastam ki, hogy M ichnay Lajos testvérünk szívében három
szép vágy élt.
Az egyik: lelkész szeretett volna lenni. Olyan evangélikus család
gyerm ekeként született közel 90 évvel ezelőtt, melynek ősei közt
lelkészek is voltak. A nagyapa soproni lelkész volt, az egyik ős hu
szita prédikátor. Kicsi gyerm ek még, m ikor fellopakodik a pozsonyi
családi ház padlására, ládára áll és „prédikál”. Külső értelem ben ez
a vágya nem teljesedett, hivatása szerint nem lehetett lelkész. Korán
árvaságra ju to tt, szegény volt a család, az érettségi után neki azon
nal m unkába k ellett állnia. Belső értelem ben mégis pap lett: papja
családjának. M ikor az első világháború után távozniuk kellett Po
zsonyból, kezdődött a hányt-vetett élet. Messze kerültek iskolától,
templomtól. Ö tan íto tta gyerm ekeit imádkozni, m egism ertette velük a
bibliai történeteket, s beléjük oltotta az evangélikus egyház hűséges
szeretetét. M agatartása a családon kívül is igazi „papi” bizonyságtétel volt: jóság és tisztesség áradt belőle, — idegenként került ta
nyákra, bányatelepekre s olyan jó volt m egtapasztalnia, hogy bíz
nak benne.
A m ásik vágy: 25 éven keresztül im ádkozott azért, hogy egyik
messzire szakadt gyerm ekét még egyszer láthassa. Ezen a lelki ab
lakon keresztül belenézhetünk a szívébe. C saládját nagyon szerető
s harm onikus családi élet u tán vágyakozó em ber volt. Vágya telje
sedett: boldog volt az élete, boldog családi körben, olyan otthonban,
ahol újból és újból győzött a szeretet. Milyen szép és milyen nagy
hálára ösztönző tény: 61 évet élt együtt Istentől kapott hitvestársá
val! Milyen csodálatos: öt gyerm eke közül egyikben sem kellett csa
lódnia, az édesapa áldozatát hálás szeretettel viszonozták. A múlt
évben találkozhatott azzal a gyerm ekkel is, aki 25 évvel ezelőtt ide
genbe ment. L áth atta 9 unokája növekedését, gyönyörködhetett két
kicsi dédunoka mosolyában. Május 6-án m ár búcsúznia kellett a csa-
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Iádtól. Éppen anyák n apja volt az a nap, beszélni m ár alig tudott,
kezével m egsim ogatta a feleség kezét, tekintetével az arcát, — s eb
ben benne volt a vallom ás: m egtaláltam , am it kerestem , megnyílt
az ajtó, m elyen zörgettem . . .
A harm adik vágy: visszatérni Pozsonyba, a gyerm ek- és ifjúkor vá
rosába, bejárni annak a líceum nak a term eit, ahol 70 éve érettségi
zett, s m elynek P estre szakadt öregdiákjai közt mindig olyan jól
érezte m agát. A líceumot, ahol hite és jellem e form álódott, ahol őt
is a világosság, az em berség és a derű em berévé nevelték. Pozsony
város kapuja, a líceum kapuja nem nyílt meg előtte, vágya mégis
teljesült, — m értéken felül: m ájus 9-én, talán az utolsó olyan napon,
am ikor még ép elmével, tiszta lélekkel és öntudattal m ehetett el,
m egnyílt előtte a „m ennyei Jeruzsálem ” kapuja. S most ott van ab
ban a városban az Isten örök szeretetében. Ott, ahol m inden könyörgő
árva lélek irgalm at talál, s a kereső m egtalálja a végső, boldog ál
lapotot: örök életet.

AZ IGAZ EMLÉKEZETE ÁLDOTT
— Péld. 10:7 —
E m lé k e zé s dr.

R a j f ay

S á n d o r

püspökre,

s z ü l e t é s é n e k 100. é v f o r d u l ó j a a l k a l m á b ó l ,
1966. j ú n i u s 1 2 - é n , a K e r e p e s i t e m e t ő b e n .

Családtagok és hívek, barátok és tanítványok azért gyülekeztünk
össze ebben a régi tem etőben, e m ellett a kedves sír mellett, ezen
a szép, napsugaras nyári vasárnapon, hogy hálás szívvel emlékezzünk
R affay Sándor néhai, volt nagy püspökünkre, a kedves Sándor bá
csira, „atyus”-ra, ahogy h áta mögött, de nem tudta nélkül neveztük.
Bizonyára m egértik és m egbocsátják testvéreim , hogy e m ellett a
sír m ellett, ezen a napon nem tudok objektív elbeszélő m aradni.
Nem tehetem meg, hogy el ne m ondjam személyes emlékeimet.
Emlékszem rá, m int tudós professzorra, hiszen lelkészjelöltként ő
vizsgáztatott a papi vizsgán, felejthetetlen bölcsességgel, hum orral,
jóindulattal. Emlékszem rá, m int püspökre, aki püspöki tisztében
eljárva a Deák téri tem plom oltáránál lelkésszé avatott. Emlékszem
rá, m in t principálisra, hiszen az ő káplánja voltam : m ennyit okta
tott, tanácsolt s bizony feddett is. Emlékszem rá, m int atyai jóba
rátra, akinek a családi asztalánál sokszor ültem szívesen látott ven-
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dögként. Emlékszem rá, m int halálos betegre, aki az utolsó úrvacsora
előtt m egrendítő őszinteséggel gyónt, nem nekem, az akkor még fia
ta l lelkésznek, hanem a velünk levő szent „harm adiknak”, az élő és
szerető Istennek. S emlékszem rá, m int csendes halottra, akinek a
n y ito tt sírja m ellett hatalm as gyülekezettel együtt imádkoztam. Egy
karácsonyi ünnepen ta rto tta utolsó prédikációját a Deák téri tem p
lom ban. A szószékre m ár nem tudott felmenni. Az oltár elől prédi
kált. A papi padban ülve hallgattam őt. M ikor visszatért az oltár elől
a papi padba, csendesen és nagyon szomorúan m ondta: „Olyan szép
befejezése volt a prédikációm nak és elfe lejte tte m . . . , elfelejtet
tem . . . , s m ost m ár soha többet nem tudom elm ondani.” Talán ért
hető, hogy akkor nem tudtam , nem bírtam felelni. A búcsúzó prédi
k áto r fájdalm ának átélése összeszorította a torkom at. Most felelek.
Az a h it és békesség, ahogyan készült a halálra, ahogyan megbékélt
m indenkivel, ahogyan elm ent, prédikációs szolgálatának és egész éle
tének a legszebb és legigazibb befejezése volt.
Ezen a napon velem együtt emlékezik R affay Sándorra a Deák
téri evangélikus gyülekezet. Emlékezik a prédikátorra, aki egyszerű,
biblikus, m agyar nyelven, kristálytiszta logikával és hatalm as meg
győző erővel hird ette az igét a Deák téri tem plom ban négy évtize
den keresztül. Emlékszik az egyházszervezőre, aki lelki és anyagi
téren m egerősítette a gyülekezetei. Emlékszik a hűséges lelkipász
torra, aki nagyon elfoglalt püspök korában is szívvel és felelősség
gel hordozta a gyülekezet és a hívek gondjait. Hányszor hallom még
m ost is ezt a boldog és hálás vallom ást: engem Raffay püspök úr
k e re sz te lt. . . k o n firm á lt. . . , e s k e te tt. . . , ő tem ette az édesapá
m at . . . , ő adott tanácsot, am ikor tanácstalan voltam . . . , ő segített,
m ikor b ajba jutottam . Képe nem csak gyülekezeti term ünk falán lát
ható, o tt van ez a kép a hívek ezreinek szívében is.
Ha talán nem is ezen a napon, de ebben az esztendőben az egész
m agyar evangélikus egyház is velünk együtt emlékezik arra a püspö
kére, aki a k ét világháború közötti neobarokk időben bátran harcolt
egyháza jogegyenlőségéért és b átran bírálta az akkori „keresztyén
k u rzus” elfogult vezetőit. Emlékezik a rra a püspökre, aki a második
világháború idején igazán nagy kockázatot vállalva em elte fel szavát
az üldözöttek érdekében, s nem ra jta m úlott, hogy ez a szó nem lett
hangosabbá és egyetemesebbé. Emlékezik az egyház arra a püspökre,
aki történelm ünkben elsőként karolta fel a szórványgyülekezetek sor
sát, s aki püspökségének ideje alatt harm inc kis templom építésének
szorgalmazója és tám ogatója volt. Az ökumenizmus kivirágzásának
korában emlékezik a m agyar evangélikus egyház arra a püspökre,
aki hazánkban először ism erte fel az ökum enikus mozgalom jelentő-
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ségét s a m aga személyén keresztül ebbe a keresztyén világmozga
lomba a mi kis egyházunkat is bekapcsolta. Emlékezik az egyház a
bibliafordító püspökre, aki ízes, érthető, szép m agyar nyelven írt
Bibliával ajándékozta meg a bibliaolvasókat; emlékezik a liturgusra,
aki ágendát írt, m elyet harm inc évig használtunk, s új istentiszteleti
rendet készített, olyat, mely csekély változtatással még ma is élő rend
tem plom ainkban.
Emlékezik Raffay S ándorra a m ai napon egy kis „lelki család”.
Egy lelki család, m elynek vezetője és tagjai m a m ár nem hordanak
egyenruhát, nem is laknak együtt, de szétszóródottságuk ellenére még
m a is egy családot alkotnak lélekben, s még m a is úgy szeretik
„Püspök U ru k at”, m int akkor, am ikor otthonukba fogadták, amikor
— betegsége és elm enetele idején — a Lélek és a szeretet ezernyi
figyelmes m egnyilvánulásával elárasztották —, m int akkor, amikor
búcsúzó kis csapatként az elhantolás nehéz perceiben csendesen s
mégis annyi bizonyságtevő erővel énekelték itt e sír m ellett: „Az
égbe vágyom, fel az égbe!” Közülük néhányan m ost is itt vannak,
a régi hittel, a régi szeretettel, a régi Lélekkel.
S emlékezik ma R affay Sándorra a vér szerinti család. Gyerm ekek
és rokonok. Szegény szétszórt közösség. Az egyiknek itt hullanak
könnyei a kedves sírra. A m ásiknak a messze távolból, tengereken
túlról száll ide a gondolata és emlékező szeretete. A harm adiknak
nincs m ár könnye, m ert ott van, ahol m aga Isten töröl le m inden
könnyet. Ennek a közösségnek a szívében él a legtöbb szép emlék
róla, aki látszólagos kem énysége és tekintélytartása ellenére na
gyon melegszívű „apa” volt. M erészen villogó bátor szemében csak
szelíd szeretet volt, m ikor rá ju k nézett. A családtagok most vissza
néznek rá, s a szem ükben ott csillog a hála könnye és az emlékező
szeretet tüze.
Eddig m i beszéltünk róla. Most szóljon ő hozzánk. „De h át mi is
az a halál? Ellenség, m ely ott leselkedik rán k szakadatlanul böl
csőnktől egész a koporsóig?
Átok, m elyet az első em berpár szerzett lázadással és könnyelm ű
séggel?
Titokzatos rém, mely nyom unkban jár?
Kínzó rossz, amitől retteg az egész terem tettség?
Büntetés, m elyre rászolgáltunk bűneinkkel?
Titok, mely előtt tanácstalanul áll a tudom ány és a bölcsesség, a
szeretet és a féltés egyaránt?
Álom, m elynek ölére m indnyájunknak le kell hajtanunk fejün
ket?
Vagy talán bíró, aki m indnyájunk fölött ítéletet tart?
Mi is az a halál voltaképpen?
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A halál titk á t egyedül Jézus tá rja föl. Az ő halála ism ertette meg
velünk, hogy a halál nem megsemmisülés, hanem csak átm enet a
földiből az örök életre. Sőt még ennél is több. Hazatérés! Haza, ahol
szeretet v ár és atyai szív fogad, m int egykor a tékozló fiút. Haza,
ahol kedvesekre találok, akiket én sirattam meg. Haza, ahová utá
nam jönnek m ajd azok, akik m ost engem siratnak.” (Idézetek az
Am it az Ű r üzen I. kötetéből, 300. s kk. o.)
Igen, így van. R affay Sándor 100 évvel ezelőtt elindult Ceglédről.
S azután Pozsonyon, a Deák téren, a Modori úti otthonon és a K e
repesi tem etőn keresztül hazaérkezett. Az Atyához, a m ennyei gyü
lekezetbe, s azokhoz, akiket ő siratott meg.
Hisszük, hogy mi, akik m a őt siratjuk, egyszer m ajd m ind ott le
szünk. Ámen.

&'ófdű$ck

vUúltunk
A MAGYAR REFORMÁTOROK
TEOLÓGIÁJA
1973. máj. 22—24.
Három h éttel ezelőtt — igazán csak elnagyoltan — m egism ertük
a m agyar reform átorok teológiájának kötetlenségét és dinam izm u
sát. Ma ennek a teológiának három további jellegzetességével fog
lalkozunk.
Biblikusság
R eform átoraink úgy használták a Szentírást, m int fegyvert, az Ige
kardját, s m int forrást, a hit, az élet és a tanítás tiszta forrását.
Igen, fegyver volt szám ukra a Szentírás a középkori egyház té
velygéseinek leküzdésére. Talán Szegedi Kis István, ez az európai
hírű teológus, az egyetlen, aki roppant történelm i tudással szedi öszsze és hozza nyilvánosságra a pápák bűneit. Voltak pápák, akik a
sodom itaság bűnébe estek, voltak köztük zsarnokok is, s egynéhányat
joggal lehet A ntikrisztusnak nevezni. Más m űveiben azonban nem
történelm i érveket sorakoztat fel, hanem bibliai igékre hivatkozik.
Ezt teszi akkor, am ikor a Szenthárom ság-tagadó Servet ellen ír
(ezt a m űvét Beza T ivadar adta ki Genfben), s akkor is, amikor
Őszinte teológia c. könyvében az úrvacsora helyes értelm ét keresi.
Még a változatos hitű és sorsú Dávid Ferenc, pedig élete végén m ár
inkább filozófus volt, m int teológus, az Ige fegyverét forgatja reform átori harcaiban, s nem ún. észérvekkel küzd. A Szentírásra hi
vatkozva ír az em beri érdem ek ellen, a böjt ellen, a latin nyelv
használata ellen, az úrvacsora egy szín alatti kiszolgáltatása ellen.
Természetesen nem csak fegyver volt a Biblia, hanem a h it és élet
forrása is. Sylvester Jánost sokan — köztük a kortárs Heltai s ké
sőbb Bőd P éter — katolikusnak tartják , de aligha lehetett az, hi
szen vallotta a „sola S criptura” elvet, s Üjszövetség-fordításának
előszavában azt írja, hogy ebben a könyvben Krisztus szól a m a
gyar néphez, hogy m estere és prófétája legyen ennek a népnek is,
s így aján lja ezt a könyvet: itt az élő víz, itt a lelki kenyér.
De szólaljon meg a kétségtelenül lutheránus Szkhárosi Horvát
A ndrás is. Néhány idézet énekeiből, műveiből:
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„Míg a pápa uralkodott, az ördög országa gazdagodott, m ert nem
ism erték a B ib liá t. . . vegyük elő teh át a Bibliát, hogy elkerüljük
Isten ostorát.”
A kétféle hitről ezt írja: „Krisztusé a Biblián alapuló igazi hit, a
pápáé a foltos (toldott-foldott) h it.”
Erről a „foltos h itrő l” így beszél: „Nem K risztust im ádja, hanem
csak a jelképeit és h e ly ta rtó it. . . ” Máshol így: „Ez a h it nem Krisz
tusban bízik, hanem sós vízben, olajban, szentekben.”
S ha m ár arról beszélünk, hogy m ilyen fontos volt reform átoraink
szám ára az addig mellőzött Biblia, nem hallgathatunk Károli Gás
párról, aki az évszázad vége felé a Biblia teljes m agyar fordításával
ajándékozta meg a m agyar reform ációt és a m agyar népet. Szép
fináléja ennek a bibliás évszázadnak.
Gyakorlatiasság
Üjonnan felfedezett igazságokat kellett védelmezniük, új hitvallá
sokat k ellett összeállítaniuk, új egyházakat kellett szervezniük, s a
m agyar reform átorok teológiájának fő iránya mégis az em ber felé
m u tat: a szegény, tévelygő, szorongó em beren akar segíteni.
Hogy társadalm i nézeteik, m ondhatnánk: teológiai szociáletikájuk
a m aga korában forradalm i és kovászként h ato tt a későbbi m agyar
évszázadok folyam án, arról m ár írtu n k ; m ost nem arról lesz szó,
hogy m ilyen b átran harcoltak az em berek kenyeréért, szabadságáért,
megbecsüléséért, hanem arról, hogy új teológiájuk eredm ényeivel ho
gyan ak a rtak vigasztalni, bűn terhétől szabadítani, a halál félelmét
eloszlatni.
A lutheránus Sibolti D em eter 1584-ben adta ki „Lelki harc” címen
azt a könyvecskéjét, m ely form ailag párbeszéd az Ige és a bűnös
em ber között, tartalm ilag pedig nem más, m int a „sola fide” és
„sola g ra tia” evangélium ának hirdetése a m egrettent lelkiism eretű
em bernek. Ja j, m i lesz vele, kérdi a bűnös, re tte n ti őt Saul, Káin,
Jú dás példája, vádolja őt a törvény, az ördög és a lelkiismeret.
A Szentírás felel: nyugodjék meg a bűnös, Krisztus m indenkiért
m eghalt, „az Isten hatalm asabb a bűnnél, az élet a halálnál, az üd
vösség a k árhozatnál” — a kérdés nem is az, hisz-e a megváltó
K risztusban, hanem az: hinne-e, ha hihetne, ha tudna és m erne
hinni, s ha igen, akkor ne féljen, a Szentlélek nem töri el a m egre
pedt nádat, s ha mégis vádolja őt az ördög, felelje neki ezt: nem
ellened, hanem Isten ellen vétettem , s az Isten megbocsát. Micsoda
nagyszerű könyv ez! M ilyen bátor teológus és lelkipásztor ez az em-
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bér! Alig egy em beröltővel a középkori egyház egyeduralm a után így
m eri hirdetni a bűnbocsánatot!
K u ltsár G yörgy alsólendvai prédikátor 1573-ban „ars m oriendi”-t
írt: Előkészület a halálra címen. T artalm a a következő: K ét életünk
van, ideig s örökkévaló — készüljünk a halálra m ár egészséges ko
runkban, lelkileg is, de úgy is, hogy rendezzük földi dolgainkat —
álljunk ellen az ördög kísértéseinek, annak is, hogy nincs örök élet,
annak is, hogy el fogunk k ár hozni — s végül: találjunk vigasztalást
abban, hogy a halál csak álom, s van örök élet.
Hogy abban az évszázadban hány prédikációskönyv s hány éne
keskönyv jelent meg, az szinte felsorolhatatlan, ritkábbak voltak
azonban az im akönyvek, s hogy m iért, azt Heltai G áspár im aköny
vének „élőbeszédéből” tud ju k meg. „lm elbolondult és gyermekké
lő tt az vény H eltai Gáspár, ím esm ét pápássá akar lönni, hogy új
zsolozsmás brevárium ot akar szörzeni. lm a szabad keresztyéneket
újonnan a pápai ketröcbe akarja beszorítani.” Jogosult ez az ön
irónia. A bban a korban protestáns im akönyv írása és kiadása való
ban visszafejlődést jelentett. L uther azt akarta, hogy a keresztyé
nek — az egy M iatyánk kivételével — szívből és szabadon imádkoz
zanak, ne előre m egírt szövegeket olvassanak. Persze, ez az óhaja
nem teljesedett, s m agyar földön H eltai volt az első im akönyvírók
egyike.
H itviták hevében
Nagyon term észetes és érthető, hogy a m agyar reform átorok hite
és teológiai meggyőződése viták hevében alakult ki. Ma nagy és fon
tos tém a a dialógus a keresztyén felekezetek közt, akkor ez nem
tém a volt, hanem állandó gyakorlat, m elyet a történelem kényszeríte tt rájuk, s m elynek hőfokát m egszabta a korszakváltás lelki és
szellemi izgalma.
P éldaként Sztárai M ihályt em lítjük meg, a dél-dunántúli hódolt
sági terü let reform átorát. Skaricza M áté szerint „századunk nagy
teológusa”, s ehhez a kortársi vélem ényhez még azt is hozzátehet
jük, am it ő m aga ír önm agáról: a legnagyobb vitatkozója. 1550 kö
rü l írja egy barátjának, hogy Tolna—B aranyában m ár 120 gyüleke
zetei szervezett és „sok összetűzése volt a pápa em bereivel”. Tolnán
az ő idejében a főtem plom ot felváltva használták a katolikusok és
az evangélikusok. Előbb a plébános, egy Józsa nevű dominikánus
m isézett és prédikált. Sztárai beküldött egy-egy tanulót, hogy je
gyezze fel a szentbeszéd velejét, s m ikor azután az ő prédikációjára
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k erü lt a sor, azonnal cáfolta a katolikus kollégát. „Értelmes és tu
dós em ber volt, írta róla a m ásik kortárs, Bornemisza Péter, ámde
ötét is m egbírja níha az harag, níha az bor is.” A valóságos hitviták
közül néhányat drám ákká dolgozott fel. Ezek közül kettő fennm a
rad t: a Papok házasságáról szóló, és az Igaz papság tüköré című.
Címük jelzi tartalm ukat, de m int érdekességet megemlítem, hogy
Sztárai érvei a papok házasságáról és az igazi papi tisztről ma új
életre keltek, de nem katolikus és protestáns dialógusban, hanem
abban a vitában, mely a m aradi és a haladó katolikus papok és
püspökök között robbant ki.
Ezt a vitatkozó kedvet, m elynek S ztárai csak egyik jellegzetes
m egszállottja volt, 1574-ben meglehetősen lelohasztotta egy rette
netes hitvita. N agyharsány unitárius papja vitába szállt Veresm arti
Illés helvét hitvallású lelkésszel. Döntőbírául a környéken parancs
nokié török béget kérték fel. A bég V eresm artit nyilvánította győz
tesnek, s a győztes teológus kérelm ére a vesztes papot, a szerencsét
len Alvinczi Györgyöt ki végeztette. A harsány! unitárius hívek je
lentést tettek az esetről a budai beglerbégnek, aki B udára paran
csolta V eresm artit s vitapartnerekül m eghívott néhány unitárius pa
pot. A beglerbég szerint ezen a budai vitán az unitáriusok győztek,
s kijelentette, ha akarják, felakasztatja a vesztes kálvinistákat. Az
unitáriusok ezt nem kívánták, úgyhogy Veresm arti bántatlanul tá
vozott. De az esetnek híre m ent, s a vitatkozó kedv lelohadt.
*

*

*

L uther teológiájáról írta egyik m éltatója, hogy az nem is csak
hegycsúcs, hanem egész hegyvonulat, m indenki m egtalálhatja benne
azt, am it keres: zúgó erdőt, zord sziklahasadékot, csobogó patakot,
virágos rétet, é5es m a d á rd a lt. . . Nos, ilyen hegység a m agyar re
form átorok teológiája is. S mi nem turistaként jártu n k ebben a
hegységben, hiszen ehhez olvasnunk kellett volna m űveiket — mi
csak térképről szemléltük meg e bonyolult táj szellemi szerkezeté
nek sajátosságait: a kötetlenséget, a mobilitást, a biblikusságot, a
gyakorlatiasságot és a vitakészséget. Hogy reform átor eleinktől e
jubileum i évben m it tanulnak a m ai papok és teológusok, az az ő
dolguk. Mi m indenesetre próbáljunk meg példájuk nyomán kiala
kítani olyan személyes keresztyén meggyőződést, mely a Szentírá
son alapul, m elynek Jézus Krisztus a központja, m elyet védeni is
tudunk, ha kell, s am elyre rá m erjük tenni az életünket és örök éle
tünket.
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A MAGYAR REFORMÁTOROK
TÖRTÉNELEMSZEMLÉLETE
1973
Az az érzésem — s talán tervem is —, hogy a m agyar protestan
tizm us jubileum i évében még sokszor fogunk visszatérni ahhoz a
nagy évszázadhoz, m elyben a reform áció m egjelent nálunk, s bár
ideiglenesen, mégis győzött az élet m inden területén: lelkekben, csa
ládokban, társadalom ban, kultúrában, s Erdélyre gondolva, még a
politikában is. M a arról a változásról szólunk, m ely a reform áció kö
vetkeztében a m agyar történelem szem léletben tapasztalható.
A m últról lehet k rónikát írni: felsorolni az esem ényeket; s lehet
történelm et: bizonyos szempont szerint rendezni és értékelni az ese
m ényeket. A krónikás akkor érdem li meg a „történész” rangot, ha
van történetszem lélete, s egy nép akkor válik önm agával azonos kö
zösséggé, teh át akkor beszélhetünk egy nép századokon keresztül
m egőrzött identitásáról, ha van történelm i tudata, azaz kollektív em
lékezete.
A m agyar m últról kezdetben a krónikások írtak, első „történé
szünk” Bonfini A ntal volt, M átyás király udvari tudósa, a hum a
nista olasz, aki látogatóba jö tt Budára, de többé nem m ent haza
Ascoliba. Itt halt meg 1503-ban. M átyás kérésére írta meg nagy mű
vét, a m agyarok történetét. (Rerum Hungaricum Decades.) A m a
gyar m últat ez a kitűnő könyv kapcsolta bele egy tágabb közösség
nek, Európa népeinek közös em léktárába. Persze, a könyvnek van
nak naiv részei is: a hízelgő hum anista szerint a H unyadiak M. Valerius Corvinus családjából szárm aznak, m ely term észetesen Ju p iter
től ered — de stílusa nemesen „liviusi”, s az értékrend, melynek
alapján válogat, rendez és ítél, Róma legszebb hagyom ányait idézi:
kifelé pax, befelé ius, a lélek irányában pedig hum ánum .
Míg a hum anizm us elróm aiasította a m agyar történelm et, s a m a
gyar patriotizm ust a róm ai történelem sablonjai szerint alakítgatta,
a m agyar reform áció nem zet- és történelem szem lélete a klasszikus
Rómától a bibliai Jeruzsálem felé fordult, a nagy róm ai történészek
től a próféták felé, s a m agyar m últ m egítélésének m ércéjét Izrael
történetéből vette.
Az első ilyen látású m ű F arkas A ndrás Kisded, verses krónikácskája a zsidó és m agyar nemzetről. 1538-ban jelent meg. A szerzőről
csak annyit tudunk, hogy A ndreas Lupus Strigoniensis néven irat
kozott be 1531-ben a w ittenbergi egyetem re, ahol L uther hallgatója
volt.
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M űvében szakaszonként veti egybe a zsidó és a m agyar nép tör
ténetét. A párhuzam ok a következők:
A zsidók kijövetele Egyiptomból K ánaánba; eleink vándorlása
Scythiából a Kárpát-m edencébe.
Jó királyok u tán a hálátlan zsidó nép hanyatlása a babiloni fogsá
gig; a m agyaroké Attilától, m ajd Szent Istvántól a török hódolt
ságba.
Isten haladékot ád a zsidóknak a m egtérésre a próféták, m ajd
Szent Fia, végül az apostoli evangélium hirdetés által Jeruzsálem
pusztulásáig; mi is haladékot kaptunk, tanítók hirdetik nekünk azt
az igét, hogy Krisztus a mi egyetlen m enedékünk és üdvösségünk.
Ebben az utolsó szakaszban dől el, milyen lesz a sorsunk. Ha meg
hallgatjuk tanítóinkat, ha m egtérünk Istenhez, ő megbocsát nekünk
és „feltám asztja a jó M agyarországot”.
Érdekessége a m űnek, hogy a protestáns szerző milyen nagyra ér
tékeli az Á rpád-házi szent királyokat. Jele ez annak, hogy a jelent
kező protestantizm us nem új kezdetnek, hanem az igaz és szép ke
resztyén hagyom ányok folytatójának tu d ta magát. Az is érdekes, és
ebben Bonfini hatása m utatkozik, hogy történelm ünk csúcspontjá
nak M átyás k o rát tartja.
Ugyanez az ótestám entum i történetszem lélet található a kálvinista
Benczédi Székely István 1559-ben keletkezett művében, melynek
címe: „Chronica ez világnak jeles dolgairól”.
M inthogy a hunokat is m agyaroknak tartja, történelm ünket 367ben kezdi, történelm ünk sodrából A ttilát és azután a Hunyadiakat
emelvén ki. Senkiről annyi jó t nem mond, m int M átyásról, őt Nagy
Sándorhoz hasonlítja, s azt hiszi, ha tovább él, egész Európát „meg
rendíti vala”. Nem elfogult protestáns. Szent Erzsébetről ezt írja:
„Soha egy pápa sem tö tt olyan vallást Krisztusról, m int m ikor Er
zsébet egy aranyos feszületről azt m ondta, hogy jobb lett volna, ha
gazdája a szegényeknek adja az aranyat, K risztust pedig a szívébe
írja.” Szinte korlátlan rokonszenw el emlegeti Húsz Jánost és köve
tőit. Sok püspök volt jelen a konstanzi zsinaton, de nem „Krisztus
pártjáról, hanem az ördögéről”, s ezek m egölték Huszt, „a ham is az
igazat, az ördög a K risztust”. Ezeknél a részleteknél érdekesebb,
ahogy az egész történelem szerkezetét látja. Ez a történelem három,
egyenként kétezer esztendős szakaszra oszlik. Az első a pusztaság
kora, a második a törvény kora, a harm adik az Üdvözítő kora. Eb
ben a keretben helyezi el Izrael történetét, a görög-római, majd
európai történelm et, a m iénket is, s az Üdvözítő korának, mely a
prófétáknál kezdődött, felragyogását a reform ációban látja. Alapté
tele mindvégig ez: „A világot nem a szerencse, a fátum bírja, ha-
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nem az isteni Gondviselés igazgatja.” Korok és népek mércéje m in
dig ugyanaz: viszonyuk Istenhez!
*

He

*

Érdekes lenne nyomon követni a m agyar történetszem lélet további
változatait: a klasszikus Róma és a bibliai Jeruzsálem , a pápák
Róm ája és a reform áció W ittenbergje közti feszültség után jö tt a
Bécs—Debrecen, dunai m agyarság—tiszai m agyarság, Szent István-i
birodalom — nem zeti állam, nemesség—nép történelm i látást és ér
tékelést alakító dialektikája. De mindez messze vezetne. Inkább ke
ressük meg azokat a szálakat, m elyeket — kibontva a 16. századi
szövedékből — ki lehet húzni egészen a máig.
Az első szál. A Dózsa-forradalom ideológiáját kutatva vita tám adt
két történész, Perjés és Vitányi között. (Valóság, 72—11.) De a vi
tázó felek abban nagyjából egyetértettek, hogy a forradalom hoz
csatlakozó haladó szellemű — részben Húsz tan ait is ismerő és kö
vető — m agyar falusi plébánosok és ferences barátok prédikációi és
beszédei nélkül nem alakult volna ki a m agyar parasztságban az a
népi patriotizm us, egyszerű hazaszeretet, mely arra késztette Dózsa
híveit, hogy egyszerre küzdjenek a kenyerükért, jövőjükért, szabad
ságukért, és a haza függetlenségéért. Nos, az az érzés, mely Dózsa
idejében csírázott ki, a reform áció következtében erősödött meg
olyannyira, hogy századok m últán Rákóczi is, K ossuth is építhettek
rá. A hazaszeretet m a is egyik legértékesebb része a közösségi mo
rálnak, s am ikor em legetjük és értékeljük, ne feledkezzünk meg a
m agvetőkről: a 16. századi papokról, reform átorokról.
A m ásik szál inkább szakadt volna el! A zsidó—m agyar párhuza
mosság gondolatából sarjadt ki vadhajtásként az a patetikus-nacionalista gőg, mely a századok során és még 2—3 évtizeddel ezelőtt is
rossz prédikációk és még rosszabb előadások tém ájában így fogal
m azódott meg: Vajon választott népe-e Istennek a m agyar? A refor
m átorok ebben ártatlanok. Ök az OT népét jó meggyőződéssel azért
tarto tták választott népnek, m ert ra jta keresztül kapott egyistenhitet, törvényt és evangélium ot az egész emberiség. A rról azonban
nem tudunk, hogy a m agyar népet is szemlélték volna, ő k m inden
nép hivatását Isten ak aratának teljesítésében látták, s m inden nép
sorsát az Istennel való viszonytól tették függővé. Jellegzetesen ha
zafias ének Batizi András m agyar reform átornak Bornemisza énekes
könyvében közölt v erse: Emlékezzél, mi történék . . . (509. énekünk.)
Nem a választottság tu d ata van ebben, hanem bűntudat. Nem gőg,
hanem alázat. Nem önbizalom, hanem h it Istenben, aki m egtéríthet
és felemelhet.
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S ez az a harm adik szál, a nemzeti sors és az Isten-hit összekap
csolása, mely még m a is él a m agyar protestantizm usban. 150 évvel
ezelőtt, 1823 januárjában, ez ihlette Kölcseyt a Himnusz megírására,
s a Himnusz égette bele nagyon sok nem protestáns m agyar szívébe
is azt a hitet, hogy Istentől jön a „balsors”, de ő hozza ránk a „víg
esztendőt” is. Persze, lehet, hogy van, de én nem ism erek olyan rep
rezentatív nem zeti him nuszt, mely történetszem léletében hasonló
lenne a miénkhez. Illyés Gyula nagyon józan, nagyon realista író.
De a Him nuszról „him nikusan”, lelkesülten ír. Elemzéséből hallgas
sunk meg néhány töredéket:
„Mi te tte a Him nuszt egy nép hivatalos hálaénekévé? Első szaka
sza még küzd a szavakkal, m int az imádkozó, aki Isten színe elé ke
rü lv e m egilletődik vállalkozása merészségétől. . . . A második szakasz
nál kezdi a költő a té r és idő határolta haza ábrázolását: őseinket
felhozád K árp át szent bércére . . . ”
„A zután elborul a láth atár: H ajh de bűneink m i a t t . . . Ami ez
u tán történik, egyre fokozódó vihar, a mi tö rtén e lm ü n k . . . Amikor
m ár nem lehet tovább fokozni a zivatart, hirtelen csend lesz, ijesz
tőbb, m int a zivatar, a halál csendje . . . Olyan, m int az orvos sza
vaira: o tt m ár csak Isten segíthet. Ebben a valóban halotti csend
ben száll fel az utolsó szakasz sóhajtása: rem ényért, vigaszért csak
az éghez lehet fo rd u ln i. . . ebben a behunyt szemű fohászban oldó
dik fel a vers. Különös egy him nusz.”
Az első verset havonként egyszer elénekeljük. Most hallgassuk
meg az utolsót, ezt a m indent feloldó, behunyt szemű fohászt:
Szánd meg Isten a m agyart,
K it vészek hányának,
Nyújts feléje védőkart
Tengerén kínjának.
Balsors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
M egbűnhődte m ár e nép
A m últat s jövendőt!
A m agyar reform átorok nélkül nem született volna meg a Him
nusz, s nem ivódott volna bele tudatunkba az a jellegzetes történetszemlélet, m elynek uralkodó vonása nem a Róma—Jeruzsálem , vagy
a Bécs—Debrecen dialektika, hanem a téren, időn, sorson, történel
m en túlem elkedő örök feszültség, az em beri bűn és az isteni kegye
lem.
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MAGYAR EVANGÉLIKUS PRÉDIKÁTOROK
A 16. SZÁZADBAN
„Az lelki pásztornak egyik dolga az, hogy az ünnep nap Istennek
igéjét tisztán hirdesse, am it az prófétánál m ondja az Ür Isten: kiálts,
meg ne szűnjél. Te em bernek fia, én tégedet őr állóvá töttelek, hogy
hallván az én szájam ból az Igét, én helyem be intsed őket. Ha te meg
nem mondod, hogy az istentelen el távozzék az ő útitól, az istente
len ugyan meg hal az ő istentelen életéért. De ennek vérét a te ke
zedből kérem elő. Idézetünk is azt parancsoló: prédikáljatok pönitenciát és bűnbocsánatot. Szent P ál: Légy érötte alkalm atos és al
kalm atlan időbe, feddj és dorgálj. Ism ét: Vigyázzatok m agatokra és
az egész nyájra. Ezekre noha m indennap köteles, de kiváltkép bizo
nyos ünnep nap nagyobb alkalm atossága vagyon. Azért az község is
erre reá vigyázzon, hogy a lelki pásztort meg keresse, hogy tu d at
lanságába m agát oktassa, hogy el tévelyedettségébe jó útba hozassa,
kételkedőségébe bátoríttassa, gonoszságából meg jobbítsa, meg keseredettségébe biztattassa.”
így olvassuk ezt Bornemisza Péternek, a század legnagyobb pré
dikátorának Postillás Könyvében, s ezek az igaz és komoly szavak
eligazítanak m inket afelől való vizsgálatunkban, hogy m iért, ho
gyan, s m it prédikáltak 16. századi eleink.
* * *
A középkori egyház istentiszteleti gyakorlatában — nálunk is,
m ásutt is — a mise a perifériára szorította a prédikációt. Sőt, ha
volt is „szentbeszéd”, az vagy a kegyes kötelességek felsorolásából
állott, vagy a szentek életét és csodáit ism ertette.
A m ikor a reform áció friss szele eljutott a m agyar keresztyénségbe, egyszerre fontossá vált a prédikáció, s ez valam i hallatlanul
új lelki helyzetet terem tett. Ennek a régi s akkor mégis újszerűén
ható „m ódszernek” az alkalm azása és értékelése alól még a katoli
kus egyház sem vonhatta ki m agát. Telegdi Miklós pécsi püspök,
Bornemisza ellenfele és v itapartnere azt írja, hogy a szegény ország
és szegény m agyar nép sokféle kínjának, vergődésének, az állapotok
rom lásának, a véres m eghasonlásnak az oka az „újszerű prédikáció”,
de m aga sem tu d ja kivonni m agát az új módszer alkalm azásának
történelm i kényszere alól, hiszen Bornemisza prédikációinak s e pré
dikációk nagy ébresztő és evangelizáló hatásának ellensúlyozása vé
gett ő m aga is kénytelen posztillás könyveket írni.
Nagyon term észetes, hogy a lutheri prédikátorok m ásképp ítélik
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meg a helyzetet. Ozorai Im re 1535-ben K rakkóban kiadott könyvecs
kéjében, m elynek címe: De Christo et eius ecclesia, item de Antichristo eiusque ecclesia, a bajok okát éppen abban látja, hogy a ke
reszténységben nem volt kellő helye Isten Igéjének, arra nem hall
gattak, sőt azt nem is hirdették, s folytatja azzal, hogy a bajok még
szaporodni fognak, ha a m agyar nép még most sem hallgat arra az
Igére, m ely m ár h irdettetik neki.
Batizi A ndrás „A zsidó és m agyar nem zetről szóló kisded krónikácskájában” az egész középkori keresztyénséget bűnösnek ítéli azért,
m ert nem volt prédikáció, m ert az igaz Krisztus igaz szava nem
szólt m agyar nyelven a hívekhez.
*

*

*

A prédikáláshoz prédikátorok kellenek. Voltak-e abban az évszá
zadban? Soknak a nevét, életrajzát és életm űvét jól ism erjük, ő k a
nagyok, a jól képzettek, a nagy hatásúak. A nagyurak udvarához
tartoznak. A Bebekek, Nádasdyak, Enyingi Törökök, Perényiek párt
fogolják őket. Nagyon elfoglaltak. Sok törődéssel já r a kisebb-nagyobb papi birtokok igazgatása. Sok gondot ád a család. Nyomdát is
igazgatnak, s a nyom tatásra valót leginkább ők m aguk írják. Ol
vasni is kell. Nehéz ügy a fordítás: latinból, görögből, héberből, hol
landból, franciából. Hiszen m agyar nyelvű irodalom alig van, ezt ők
m aguk csinálják ebben a csodálatos évszázadban. S mindezek mel
lett prédikálni is kell, a hét h a t napján rövidebben, de a hetediken
legalább két óra hosszat. S nem egy helyen, hanem egy egész or
szágrészben, legalábbis a kegyúr birtokának határáig. Akiről szó van,
a század nagy prédikátorai m ind vándorprédikátorok, m ai kifejezés
sel azt m o n d h atn ék : evangelizátorok.
Ámde kik prédikálnak a sok ezer jobbágy faluban és kisvárosban:
Róluk azt tudjuk, hogy elég iskolázatlanok, m ert ők nem m ehettek
sem Pádovába, sem W ittenbergába, sem Leydenbe. Erkölcseikben is
sok a kifogásolnivaló. Bornemissza is, Sztárai M ihály is elég sokat
panaszolkodnak rájuk. De a panasz m ellett segíteni is akarnak ra j
tuk. Ezek a nagy prédikátorok m ajdnem m ind „papnevelők”, „pré
dikátorképzők” is. Posztillás könyveiket jórészben azért írják, hogy
anyagot adjanak a gyengébbeknek. Egyebekben is oktatják őket, két
ségeiket el ak arják oszlatni, hogy jó lelkiism erettel és tiszta meg
győződéssel hirdethessék a reform átori hitet. Sztárai M ihály két dia
logikus form ájú drám ája, A papok házasságáról és az Igaz papság
tüköré ezt a célt szolgálják. Az elsőben a papi nőtlenséget ítéli pápás tévelygésnek, az utóbbiban — még m a is megszívlelhető érvek-
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kel — arról ír, hogy pappá nem az apostol-utód püspökök kezének
érintése, hanem a Szentlélek érintése teszi az em bert. Bornemisza
ágendát ír a papi cselekm ények evangélium i végzéséről, s a többiek
is m ind segítenek, ahogy tudnak: „legyen elegendő igaz prédikátora
a szegény m agyari népnek”.
Persze, m ég a század vége felé is van paphiány a protestáns egy
házakban. B eythe István, aki lutheránusból később kálvinistává lett,
1584-ben kiadott négykötetes P ostillájában azt írja, hogy nagyon
kevés a prédikátor az igaz hitben, ezért terjednek az eretnekségek,
köztük az arianizm us, am i alatt a Szenthárom ság-tagadó irányt érti.
Később azután m egalakulnak a kollégiumok, megszűnik a paphiány
és a papok képzetlenségének problém ája. Olyannyira, hogy a m agyar
k u ltú ra akkori hordozói, a tanítók és tanárok túlnyom ó része is teo
lógiai végzettségű, felavatott lelkész.
* * *
S m ielőtt még prédikációik tartalm a felől érdeklődnénk, hajoljunk
meg tisztelettel a 16. századi neves és névtelen igehirdetők előtt.
Nagyon nehéz kö rülm ények között szolgáltak. Íme, egy kis csokor,
nem virágokból, hanem tüskékből, a kor prédikátorainak keserű pa
naszaiból :
Szkhárosi Horvát, a Perényiek csoportjához tartozó abaúji prédi
kátor, ez a szenvedélyes izzású, szatirikus hajlam ú énekköltő és író,
keserűen írja: Az m agyari urak békét hagynak tolvaj cigánynak,
még a törökkel is pártoskodnak, de megvetik, üldözik az igaz h it pré
dikátorait.
H uszár Gál, ez a csendes és szelíd énekes, egyik levelében, m elyet
M elanchtonhoz intézett, megemlíti, hogy a ném etek és pápisták elől
a prédikátoroknak nincs m áshova m enekülniük, m int a törökhöz.
S a töröknél védelm et találtak? N agyban és egészében igen. A tö
rök vallási kérdésekben közömbös volt, s a protestánsokat inkább
elszenvedte, m int a joggal H absburg-pártiaknak ta rto tt katolikuso
kat. De a török alatt sem volt zavartalan békességük prédikátor
eleinknek. T udunk arról, hogy a török is verte, kínozta, megölte vagy
börtönbe zárta a prédikátorokat. H a ezek esetleg kivételek is, az
szinte szabály volt, hogy m ajd m inden esetben, m ikor kénytelenek
voltak hivatalos ügyekben a török hatóságokhoz fordulni, megaláz
ta tá st k ellett elszenvedniük. A török bégek és basák, néha merő
gúnyból, néha kíváncsiságból, h itv iták at rendeltek el a régi és új
h it papjai között, ezeken ők m aguk elnököltek, s végül ők döntöttek
afelől, hogy melyik részen van az igazság! Erről a dologról s ennek
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fájdalm áról S ztárai M ihály ír, aki m aga is sok ilyen és hasonló csúf
ságot szenvedett el.
A 16. század prédikátorainak igazán szükségük volt arra az erő
sítésre és vigasztalásra, am it nagy példaképüktől és praeceptoruktól, Bornem iszától kaptak: „Ha prédikátor vagy, járj el csak híven
az Isten igéje hirdetésében. Mondd ki az igazat, ne félj senkiiül, az
Istennek gondja lészen a te oltalm adra és életedre.”
S igaza van H eltai G áspárnak, m ikor egyik fabulájában — a ta
nulságok között — azt írja: „A prédikátor olyan, m int a gyertya.
Égnek és m ögem észtötnek önm aguk.”
! ■■ ■
,•
*

*

*

De m iről is prédikáltak ily nehéz körülm ények között a 16.
század m agyar evangélikus igehirdetői? Megkísérlem röviden vá
zolni prédikációik tartalm át.
a)
Az ism ert prédikációk java része dogm atikai jellegű. Különös,
hogy abban a korban szinkronba kerültek egymással a prédikátori
szándékok és a gyülekezeti igények. Mi sem természetesebb, m int
az, hogy a reform átori h it hirdetői terjeszteni, tanítani, megalapozni
és megvédelmezni akarták a Biblia újonnan felfedezett igazságait —
az igazságokat, m elyek m egragadták és szólásra késztették őket —, az
igazságokat, m elyek felől hitték, hogy em berben és népben felfakaszt
ják az új élet erőit. Az pedig csodálatos, hogy a gyülekezetekben mi
lyen igaz és őszinte volt az igény a hiteles teológiai információra, a
Biblia igazi üzenetének m eghallására és m egértésére. Nálunk talán
nem fordult elő az, am i Szászországban, hogy vendégfogadókban ölre
m entek egymással az em berek a dogm atikai igazságok feletti heves
vitákban, de az igaz, hogy — am int Sztárai írja — még a pórnép
is aluvás nélkül hallgatta két-három órán keresztül a hitből való
igazság jó hírét. A szorongás feloldódott. Nem a pokol dantei fan
táziával m egrajzolt kínjai várnak rájuk, s nem kell a földi létben
vállalniuk a böjt, aszkézis, zarándoklás, flagelláció pokoli kínjait,
hogy am azokat elkerüljék. Nem, nem ! Az Isten a törvény cseleke
detei nélkül, hitből igazítja meg gyerm ekeit.
Ozorai Im re — a m ár em lített iratban — határozottan lutheri el
veket vall: egyedül a Biblián alapul a hitünk, és egyedül h it által
igazulunk meg.
Dévai Bíró Mátyás, a m agyar Luther, k átét ír és kátéprédikáció
k a t ta rt lutheri szellemben. R eform átori működése első szakaszában
sokat prédikál a szentekben való bizakodás ellen. Ezeket foglalja
össze a Szentek aluvása c. művében. Nem a szentek segítenek raj-

210

tünk, m ert bár élnek Istennél, segíteni nem tudnak a bűnösön. A bű
nösön egyedül a kegyelem segít.
Bornemisza felveti egyik prédikációjában a szónoki kérdést: mi
az igaz h it? És így felel: „K iváltképpen ezben áll az igaz hit, hol azt
m ondjuk az h itnek ágazatjába: hiszem bűneim nek megbocsánatját.
K it el hívén, meg nyugszom Istenben, a K risztusért te tt igaz ígíretekben, hogy nem m ásnak, hanem énnekem bocsátta meg ingyen
bűneim et.”
H eltai Gáspár, aki hum anista is volt, a reform áció egyik nagy ér
dem ét abban látta, hogy véget vetett a fanatizm usnak, az inkvizíciók
sötét korának. Háló című v itairatát, m elyben a pápaságot főképpen
az inkvizíció m iatt tám adta, Erazm us is írh atta volna.
Az évszázad m ásodik felében a lutheri prédikátorok szám ára a
dogm atikai harc többfrontúvá válik. S ztárai M ihálynak m ár a kálvinizmus ellen is prédikálnia kell, s kénytelen A thanasiusról írni,
hogy m egvilágítsa az ariánusok, a korabeli antitrinitáriusok tévely
géseit. K ultsár György 1574-ben kiadott posztilláiban pedig m ár
többségben vannak azok a prédikációk, melyek a reform áció igazsá
gait nem a középkorral szemben bizonyítják, hanem az új eretnek
ségek ellen védelmezik.
A szituációból adódóan teh át sok a dogm atikai tartalm ú prédiká
ció. De egyet tisztelettel kell észrevennünk. Hiányzik ezekből a pré
dikációkból a „furor theologicus”. Ezt még Szekfű Gyula is m éltá
nyolja, pedig ő Bécs és Róma szemszögéből nézve írta meg m agyar
történelm ét. Eleink teologizálása mögött igaz meggyőződés áll s nem
elvakult fanatizm us. Ez a fanatizm us és vele együtt a kibírhatatla
nu l durva hangnem csak a század végén tör be a m agyar egyházi
irodalom ba — együtt a jezsuita ellenreformációval.
b)
A prédikációk individuáletikai tartalm a. K i csodálkozhatnék
azon, hogy a 16. századi M agyarország erkölcsei rom lottak voltak.
Van a szenvedésnek olyan mélysége, am ikor az erkölcsi norm ák szét
oldódnak, s van olyan szituáció, m ikor az egyetlen perspektíva a
nihil.
A fertőt, a norm ák elvetését, az úttalanságot, a nihilt nagyon jól
látják és plasztikusan rengeteg konkrét példát alkalm azva kiprédi
kálják és leírják a mi prédikátoraink. Ebben a tárgykörben a legke
m ényebb szavú igehirdető Sztárai Mihály, a legfordulatosabb kipel
lengérező H eltai G áspár (lásd a Részegek ellen írott szellemes m ű
vét), a legmélyebb pedig, igazán a m odern mélypszichológia irgal
m atlan és ijesztő igazságait feltáró Bornemisza Péter.
Prédikációiban sokat foglalkozik a démonok által megkötözött em
ber szomorú és tehetetlen állapotával. De van egy külön műve er-
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ről a kérdésről: Ördögi K ísértetek. Nagyszombat elesik, a hitvalló
polgárokat bebörtönzik, felesége és négy gyerm eke meghal pestis
ben — nem b írja tovább. L uther a tin ta ta rtó t vágta az ördöghöz —
írja Schulek Tibor —, Bornemisza k iirtja magából a kísértéseket,
hogy m egszabaduljon az ördögtől. Valami rettenetes könyv ez. A bű
nös em ber olyan leleplezése, mely még b arátait és m unkatársait is
elidegenítette tőle. Görbe tükör: Nem — csak éles tükör, s ha va
laki tudni akarja, mi lakozott akkor az em berek szívében, s tudni
akarja, m i kavarog az örök em ber m élytudatában, jól teszi, ha be
lenéz ebben az éles tükörbe.
Ám de olvasgatva a korabeli prédikációkat, traktátusokat és egy
házi énekeket, az em ber meglepődve jön rá arra, hogy ezek a pré
dikátorok, sem Sztárai, sem Heltai, sem Bornemisza, nem morál
prédikátorok, s különösen nem középkori szabásúak, akik a bűnöst
az iszonyú büntetések fenyegetésével próbálnak m egjavítani. Ezek
az em berek, a felsoroltak is, a többiek is, evangéliumot hirdetnek,
s bíznak a bűnbocsánat szabadító, új életet terem tő erejében.
Az individuáletikai jellegű prédiákciók alaphangja m ajdnem
m indegyiknél a vigasztalás. Jól m egértették azt, am it MásodikEzsaiásnak m ond az Isten: vigasztaljátok az én népemet. Erre volt
szüksége a szegény „m agyari népnek”. Százezreket hajto tt át a tö
rök az eszéki hídon szomorú, örökös fogságba. Harácsoltak, gyújto
gattak, asszonyt gyaláztak a vallon zsoldosok. A halál árnyéka min
denre rávetődött. S az ördög szabadon szedte áldozatait. Igen, ezt a
népet vigasztalni kellett. Milyen m eghatóan szép Heltai G áspár Vi
gasztaló könyvecskéje, azoknak írta, akik a halál előtt állnak. De
jellemzőbb, az egész akkori prédikációs irodalom ra jellemző Sibolti
Dem eternek, M átyus-föld püspökének, később Győr lutheránus pap
ján ak könyvecskéje, a Lelki Hartz. E könyvecske — tulajdonképpen
kis prédikációgyűjtem ény — azt a célt szolgálja, hogy a bűnös em
ber szorongásait eloszlassa. A bűnös em bert ugyanis jobban nyomja
a lelkiism eret, m int az élet egyéb látható nyavalyái. Kialakul a dia
lógus a bűnös em ber és a vigasztaló isteni Ige között. A bűnös: ag
gódik, hogy kárhozatra kerül. Az Ige: Jézus Krisztus azért jött, hogy
a bűnösöket m egm entse a kárhozattól. A bűnös: hátha az ő hite
nem olyan erős, hogy ő is m egm entetést érdem elne! Az Ige: a hit
ereje és m ennyisége nem fontos, a fontos, hogy erős az Isten Fia, a
h it fundam entum a, s ő nem töri el a m egrepedt nádat sem, s nem
oltja ki a pislogó h itet sem.
Gyönyörű, magvas könyvecske ez, írja róla H orváth János:
A Szentírást arra használja, am ire való, a vergődő em beri lélek vi
gasztalására.
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S van még egy jellegzetessége a kor etikai tartalm ú prédikációs
irodalm ának: arra is intették a hallgatókat, hogy m egújult életük
belső tartalm át szép form ák között juttassák kifejezésre. A durva
ság, harc, em bertelen kínzások korában arra is gondjuk volt, hogy
az etikum m ellett az „etikett” is terjedjen. Íme, egy m eghatóan szép
példa.
Batizi A ndrás k átéja a jó m odorra is felhívja a figyelmet. Példát
is ád. Így köszöntsétek egym ást: Tanítvány: Üdvözlégy, én tiszte
lendő Mesterem. M ester: Isten megáldjon, én tanítványom , m it kí
vánsz ?
c) A prédikációk szociáletikai tartalma. Nem hiányoznak a kor
prédikációs irodalm ából a nem zet és a társadalom kérdései sem. Mi
az oka az ország rom lásának? Mik az elöljárók igazi kötelességei?
M iért kell annyit szenvednie az elnyom ott pórnépnek? Ezek a kér
dések gyötrik p rédikátorainkat — s bár, am int m ondtuk, főúri patrónusaik vannak, egzisztenciájukat három féle irányból is fenyege
tik. a ném etek is, a pápások is, a törökök is — bátor válaszokat ad
nak a kor szociáletikai problém áira.
Ozorai Im re még határozottan etikus. Em lített latin iratában antikrisztusnak nem a törököt tartja, s nem a pápát, hanem az ördögöt,
m ely a m aga kísértéseivel bűnbe és rom lásba v itte a népet.
F arkas András — ugyancsak em lített iratában, mely verses pré
dikáció — m ár határozottan politikus és kicsit történetfilozófus is.
Összehasonlítja a zsidó és m agyar nép sorsát. Isten engedett ele
gendő időt Izraelnek, de m ivel nem ism erte fel m eglátogatása ide
jét, ráküld te a róm ai császárt, hogy pusztítsa el városait és űzze szét
népét. Isten nekünk is adott kegyelm i időt, a keresztyén középkor
évszázadait. De mi nem hallgattunk reá, s íme, jö tt a török, hogy
betöltse ra jtu n k Isten haragját.
A szenvedélyes Szkhárosi H orvát Ádám m erészen beszél a társa
dalm i problém ákról. Elítéli a feudális viszonyokat: Hol vágynak
m ostan jó fejedelm ek? Szegény népet nyúzni, ehhez értenek. De el
ítéli a korai kapitalizm ust is, m ely a m agyarországi városokban kez
dett kialakulni. „Pénzt gyűjteni: bűn, azon felül, ami családodnak
és a szegényeknek kell istápolásra. Szegény nép zsírján hízni, bűn.”
Heltai G áspár közvetve és szellemesen figurázza ki és leplezi le a
feudális viszonyokat. Száz F abulájának prédikációszerű tanulságkiíejtéseiben még azt is megemlíti, hogy az urak gonoszsága egyenes
arányban van a szegények szenvedésével, ámde — kérdi bátran —
elvesznek m ajd a nagy urak, m ert Isten így végzett, s boldogok lesz
nek a szegények.
Bornemisza így prédikál az ország sorsáról:

213

„Isten el u tált m inket a mi sok fertelm ességünkért, és m int Sodom át és Jeruzsálem et, úgy vesztötte el B udát is.”
S az urakról így p réd ik ál:
„Nézd az világot s nyilván látod, hogy sok fejedelm ek többet költnek tékozolva zabálódásra, játékra, friss cifrára, sok építésre, hogy
nem m int az m ire kellene, m int Isten igéjének terjesztésére, ország
ótalm ára, szűkölködők segítségére.” Egy m ásik idézet ugyanebből a
tárgykörből: Tanulják meg az nyúzó, fosztó urak, nemesek, tiszt
tartó k és egyebek, m int járn ak végre, kik jobbágyit sok képpen meg
terhelik sok m unkálkodással és egyéb álnok fosztással.
* * *
E tartalm i ism ertetés után, a 16. századi prédikációk némi is
m eretében, még két megjegyzés kívánkozik dolgozatom végére, s két
komoly tanulság levonása.
Az első megjegyzés: prédikátor eleink mindazt, am it elmondtak,
szép m agyar nyelven m ondták el. K itűnik ez talán a felsorolt rövid
idézetekből is. Szekfű Gyula különösképpen Bornemisza stílusát be
csüli sokra. Leírásai olyanok, mondja, m int egy-egy színes Brueghelkép. N ekünk a stílusról szólva, meg kell em lítenünk azt a m agyar
reform átort, akiről eddig még nem szóltunk: Erdősi Sylvester Já 
nost. Ű jtestám entum -fordítása stiláris szempontból is hallatlan ér
ték. S ő volt az, aki tudatosan és tudom ányos szinten m űvelte a
m agyar nyelvet. M agyar nyelvtanában összehasonlítja a m agyar és
latin nyelvet, s kim utatja, hogy am iben a m agyar eltér a latintól,
abban van éppen a mi nyelvünknek különleges értéke és szépsége.
Merész m egállapítás ez egy latin m űveltségű országban és korban.
Az m indenképpen vitathatatlan, hogy a 16. századi m agyar pro
testáns prédikátorokkal kezdődik a m agyar irodalom.
A második megjegyzésem az, hogy fel kellene tárni a 16. szá
zadi prédikációk, vitairatok, traktátusok és énekek mögött kibonta
kozó sajátos magyar teológiát. Schulek Tibor szép m unkát végzett,
de csak Bornemisza teológiáját elemezte ki. Pedig a többieknek is
van. S ztárait például H orváth János a „kor teológusának” nevezi, de
ő irodalm ár, s nem foglalkozik ezzel a tém ával. Van valam i érdekes
abban, hogy önálló m agyar evangéliumi teológia kidolgozásával,
vagy legalábbis átgondolásával csak a lutheriek foglalkoznak. Méliuszék erősen K álvin hatása alatt állanak. A népi reform ációk em
berei nem teológusok, vagy csak mellékesen azok. A lutheri prédi
kátorok — különös módon — L uther m inden nagyraértékelése mel
lett is külön utakon akarnak járni. A szlovák és ném et lutheránusok
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az „invariancia” hívei, ők elfogadják a meg nem változtatott Ágos
tai H itvallást. A m agyar lutheriek gondolkodására talán jellemző,
am it a m ár sokszor em legetett Szkh. H orvát Ádám ír: „Luther meg
halt, benne nem bízhatunk. M eghalt a pápa is, benne sem bízhatunk.
Ámde a megölt Krisztus feltám adott és él. Benne higgyünk!” {Két
féle h it c. traktátus.)
Befejezésül k é t kom oly tanulság.
Az egyik m inden m agyarnak szól. A 16. századi m agyar protes
tantizm us haladó szelleme olyan kulturális, társadalm i, gazdasági és
politikai fejlődést indított el, m elynek dinam ikája még mindig hat.
Ügy hiszem, aki becsüli a hatást, annak e hatás előidézőjét is mél
tányolnia kell.
A m ásik tanulság nekünk szól, evangélikus igehirdetőknek. Külön-külön is érték az igeszerűség és a korszerűség. De ha azt akar
juk, hogy az örök ige hasson a m ában, akkor egyszerre kell igeszerűeknek és korszerűeknek lennünk prédikációinkban. Eleink ilye
nek voltak. S prédikációik nyom án új élet tám adt egy szorongatott
ország alvó keresztyénségében.

\Alaqyjaink
SÖRÉN KIERKEGARD —
A KÉPMUTATÓ KERESZTYÉNSÉG ELLEN
1973-ban ünnepli az evangélikus világ a kis dán nép nagy fiának,
D ánia m agister m agnusának 150. születésnapját. Aabye Sörén Kierkegaard, a dán Szókratész joggal szólal meg „A keresztyénség a m ér
legen” című előadás-sorozatban, ö is m érlegre te tte a keresztyénséget, éles szemmel lá tta meg hibáit, kem ény szóval hívta fel a figyel
m et bűneire és döntésre, határozott m egtérésre inspirált. A bban volt
ő más, m int a sorozatban elhangzott nagy nevek viselői, hogy ő nem
szállt ki az egyházból, hanem belülről bírált, és nenr zsenijének fé
nyében, hanem Bibliával a kezében ostorozta a bűnt egyházában.
Talán senki nem beszélt még az egyház ellen olyan szenvedélyesen,
m int ő — ez a különc, keserű, búskom or em ber —, aki mégsem volt
a keresztyénség ellensége, hanem egyik legodaadóbb híve, a Krisz
tus odaszánt életű követője.
M ielőtt k ritik ájára térnénk, életét és jellem ét kell megismernünk,
m ert ezektől elválaszthatatlan m unkássága. Am it ír, szíve vérével
írja, m inden szava m ögött tapasztalat áll.
É letrajza rendkívül egyszerű — élete mégis rendkívül bonyolult,
m ert a külső eseménytelenség m ögött viharos, belső események,
szűnni nem akaró harcok játszódnak le; ez az em ber szinte elég az
önemésztődésben.
É letrajza annyira semmitmondó, hogy 5 m ondatban össze lehet
foglalni.
K oppenhágában született 1813. m ájus 5-én.
Egyetem re 1830-ban iratkozott be Koppenhágában.
K oppenhágában 1840-ben eljegyezte Regina Olsent, kivel jegyes
sége felbomlott.
K oppenhágában írta könyveit és cikkeit.
1855. novem ber 11-én, 42 éves korában h alt meg m agára hagyottan Koppenhágában.
Szülővárosából alig m ozdult ki. Rövid ideig háromszor volt Ber
linben, néhányszor a tengerparton és a jüttlandi barna pusztákon,
ahova apjának egy megrázó élm énye v itte ki ú jra meg újra.
E sovány életrajz azonban szellemiekben rendkívül izgalmas életet
tak ar. E rre rávilágít a fenti öt adathoz tartozó néhány epizód.
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1. Különös családba született bele. Jóm ódú kereskerőcsalád hete
dik, öreg szülők késői gyermeke. Édesapjáról sokat ír, anyjáról soha.
A gyenge fizikum ú gyerm eket még a széltől is óvják, kényeztetik.
Nehogy m eghűljön, levegőre sem viszik, hanem apjával otthon kép
zeletbeli sétákat tesz, s közben el kell mondania, m it lát, kikkel ta
lálkoznak, s m it tan u lt a m ai sétából. 25 éves koráig elveszti szüleit
és 5 testvérét. Sokszor állanak koporsó m ellett. Gazdag örökség vár
rá, ez teszi lehetővé azt, hogy egész életében m agánzóként éljen.
2. Egyetemi éveivel megkezdődik egész életre szóló studírozása,
vizsgálódása, m elyet az életben legfontosabbnak tart. Teológiára ira t
kozott be, de szaktudom ányán kívül sok m indennel foglalkozik. Mű
velt em ber, akinek m űveltsége term észetesen tartozik egyéniségé
hez. Jól ism eri Hegelt, Schellinget, a ném et idealista filozófusokat,
a katolikus teológiai irodalm at. B aadert, Arisztophanészt becsüli bűn
ism erete m iatt, hatással van rá Eckehardt, Tauler, Arndt. Egyaránt
szereti L u th ert és Böhne Jákobot, Shakespeare-t ugyanúgy olvassa,
m int a rom antikus költőket. Beszélni csak az anyanyelvén tud, de
kedvtelésből lefordítja az új testám en tum ot görögből latinra.
3. Eljegyzése a fiatal, még diáklány Regina Olsennel boldog h á
zasságot ígért. Maga m ondja, hogy egész életében csak ebben a kor
szakban volt néhány boldog pillanata. Egy esztendő m úlva azonban
felbontja eljegyzését, m ert becsületesen m egállapítja magáról, hogy
különc term észetének nem való a házasság, nem tehet boldogtalanná
egy egészséges, fiatal terem tést. M ikor halála u tán kinyitják a fiók
ját, két levelet találnak benne. Az egyikben m inden m űvét volt
m enyasszonyának ajánlja, a m ásikban pedig m inden ingó és ingat
lan vagyonát annak hagyja, akihez — a záradék szavai szerint —
m indvégig hűséges m aradt. Ez a magányos em ber haláláig hűségesen
s z e re t. . .
4. 1838-tól haláláig, teh át 17 éven át állandóan ír; valósággal
ontja könyveit és cikkeit. S aját költségén adja ki műveit. M ikor va
laki megjegyzi, hogy legkiválóbb m unkáját a „Vagy-vagy”-ot csak
60 példányban tu d ták eladni, ő Szókratészre hivatkozik, aki szerint
m ár akkor is érdem es valam it elmondani, ha csak egyetlen em ber
hallgatja.
Lázasan és önfeledten dolgozik. Négy szobája éjjel ki van világítva,
m inden szobában egy-egy íróasztal, ő fel, s alá járkál, hol egyik, hol
m ásik íróasztal mellé ül és írja le gondolatait. Egyik m unkáját 3 nap
és 2 éjjel írta meg. Stílusa gyönyörű, néha valóságos költem ény pró
zában. Szóképei váratlanok, újszerűek, plasztikusak. Tömören ír, m int
Ady, em lékeztet a francia szürrealistákra is. Szép stílusa ellenére
nagyon nehéz olvasmány, ném ely m ondatát három szor is el kell ol-
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vasni, míg világossá válik. M ondanivalója a mélységekig hatol: fel
ad atát a „keresztyén” fogalom revíziójában látta. R ám utatott arra,
hogy keresztyénnek lenni nagyon nehéz.
Írói fejlődésében két korszakot szoktak m egkülönböztetni: első
korszakában álnéven adja ki írásait, m elyekben az elméleti okos
kodás, a puszta szemlélődés ellen ír, a második szakaszban az egy
ház ellen tám ad azért, m ert az túlságosan enyhén kezeli a keresztyénséget. Ez utóbbi m unkásság a jelentősebb.
K ierkegaard írásai olyan szenvedélyesen lobognak, hogy valóság
nak érezhetjük vallom ását: „Tűzhányón állok én — ez a tűzhányó
kitör, és a láva m indenkit elér.” Nemcsak táncolt a vulkánon, ő maga
is vulkán. Egy m indent m agába ölelő Goethe is válhatott volna be
lőle, ő inkább Nietzschéhez hasonló kérlelhetetlen kritikussá lett ke
resztyén változatban.
Írásainak egyetlen tárgya van, s ez: önmaga. Minden írása önki
fejtés. Nemcsak nagyszerű naplója, m elyről azt lehet m ondani: uta
zás, egy lélek utazása önmagába, hanem a többi írása is. Egyik élet
rajzírója szerint K ierkegaard könyvei hatalm as színpadot alkotnak,
am elynek egyetlen szereplője ő maga. önm agáról ír a szíve véré
vel.
5.
Magányos em berként halt meg. Koppenhága utcáján esett öszsze október 2-án. A F rederik kórházba vitték, ahol azt m ondta: „El
jöttem m agukhoz m eghalni.” Több m int egy hónapig szenved a kór
házi ágyon. Egyetlen barátja, Boesen lelkész m eglátogatja, kérdi:
„Tud-e im ádkozni?” — „Igen.” — „A kar-e úrvacsorát venni?” —
„Igen, de csak laikustól.” — „Azt nem lehet.” — „Akkor meghalok
anélkül” — mondta. Tem etése botrányba fulladt, m ert nemcsak test
vérbátyja, a jónevű lelkész búcsúztatta, hanem unokaöccse is a ko
porsó mellé állt, a Jelenések könyvéből olvasott fel részleteket, m ajd
hangos szóval helytelenítette, hogy egy ilyen em bert az egyház ün
nepélyesen tem et el.
Jellem ét — m int gondolatait is — csak dialektikus ellentétpárok
ban lehet kifejezni:
Lelkész volt — de nem szolgált szószéken.
K ötetekre menő beszédet írt — de mindössze négyszer prédikált.
Lelki vezető ak a rt lenni — de nem volt gyülekezete.
Gyönyörű stílusa volt — de harcolt a szép ellen.
Elméleti em ber volt, szobatudós, könyvm oly — de a gyakorlati
keresztyénségre tanított.
Vérbeli filozófus volt — de a legnagyobb veszélyt a bölcselkedés
ben látta.
Zord, mogorva em ber volt — s gúnyos élclapot szerkesztett.
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Harcolt a költők ellen — pedig írásai költem ények prózában.
Félénk, szelíd em ber volt — elveiért m indenkivel halálraszántan
harcolt.
Rövidlátó em ber volt, aki botladozva já rt — mégis két emberöltő
vel megelőzte korát.
A papokat élesen b írálta — azért, hogy m egm entse őket.
T ám adta az egyházat — m ert rajongásig szerette.
Gyenge fizikum ú — hihetetlen m unkabírású.
A végtelenségig folytatható ellentétpárok m ellett egyéniségét ér
zékeltetni lehet azokkal a jelzőkkel is, m elyeket részben ő m ondott
m agáról, részben mások írták róla:
Viharmadár — ijedten röppent fel, jelezve, hogy baj van az egy
ház élete és a h it körül. Csak röptében lehet ábrázolni.
Protestáns szerzetes — nemcsak kolostori szigorúsággal nevelke
dett, hanem oda is vágyakozott vissza, ahonnan Luther — szerinte —
túlságosan h am ar jö tt ki.
Nemes hangszer — M estere játszott ra jta egyedül. M artensen sze
rin t ezen a hangszeren repedés volt, mely az évekkel egyre inkább
szélesedett. S aját vélem énye szerint ez a hangszer egy hanggal m a
gasabbra volt hangolva az átlagosnál. (Míg mások feleséget válasz
tottak, ő a házasságról elm élkedett, míg mások a hivatásuknak meg
felelően tevékenykedtek, ő a hivatásról gondolkodott.)
K özépkori alak az újkorban — Assisi Ferenc meleg szeretet nél
kül, vagy Savonarola Jerom os, a szigorú firenzei fönn a magas észa
kon.
Tántorgó, imbolygó em ber — fölötte magasság mered, alatta mély
ség tátong, ég és pokol között lebeg.
Hegymászó — veszély fenyegeti, mégis vonzzák a csúcsok, m ert
m agasból szeret a mélybe nézni.
Ki volt K ierkegaard? Költő, tudós, filozófus, vallásos zseni, pszi
chológiai rejtély, kultúrtörténész, vagy nyelvzsonglőr? Egyik sem:
magányos hívő keresztyén ember, aki halálos kom olyan vette a keresztyénséget.
Kierkegaard kritikájának lényege: baj van a képm utató keresztyénséggel!
Ez a szó; „képm utató”, nagyon gazdag tartalm ú nála. Jelent seké
lyességet, kom olytalanságot, felületességet, külszínt, üres csigahéjat,
díszes kultuszt etikum nélkül, okoskodást egzisztenciális döntés nél
kül, könnyelm űséget m inden felelősség nélkül. A könnyebb érthe
tőség kedvéért szólítsuk meg a dán egyház három rétegét különkülön így:
Lelkész urak! Baj van a keresztyénséggel az államegyházban.
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Professzor urak! Baj van a keresztyénséggel: fej vallás lett.
Hívek! Baj van a keresztyénséggel: nyárspolgárivá lett.
1. Lelkész urak! Baj van a keresztyénséggel az államegyházban.
Az állam egyház nem alkalm as forma. A dán állam 1000 lelkészi ál
lást ta rt fenn — ez lehetetlenné teszi a keresztyénséget. Kívülről
fe n n tarto tt egyházban lehetetlen keresztyénnek lenni. Lelkész urak,
vasárnap bevonultok a tem plomba, m int egy szalonba, teátrális ru 
hában, komoly arccal beszéltek, de hétfőn m ár megalkuvók vagytok.
Istentisztelet ez? K irályi hivatalnokok lettetek, s m int ilyeneknek
nincsen m ár semmi közötök a Krisztushoz. Nem Ö az uratok.
Ügy látszik, D ániában m ár csak úgy lehetnénk keresztyénné, ha
felrobbantanánk az állam egyházat és a hivatalos papokat. Lelké
szek, vegyétek észre, hogy m ögöttetek nem a Krisztus tekintélye, ha
nem a rendőrség és a javítóintézet tekintélye van. Díszes kultusz he
ly ett ú jra ajánlok egy könyvet — nekem is megvan, s csak ezt ve
szem kom olyan —, az Ü jtestam entum ot, Urunk, Üdvözítőnk evangé
lium át.
Lelkész urak! Szónokoltok! Ez lehet, hogy elandalít, de biztos,
hogy elvonja a híveket a döntéstől.
Külső reform okkal nem lehet segítem az egyház nagy baján;
ágenda és énekeskönyv-javítás, állam és egyház tárgyalása még nem
oldja meg a belső bajokat.
T ám adja a papokat — hogy felébressze őket. Állítólag a kopor
sója m ellett valaki azt m ondotta: „No m ost ism ét jó dolguk van a
papoknak!” Valóban nehéz és gondterhes órákat szerzett K ierkegaard a dán papságnak — s mégis hálásak neki.
2. Professzor urak! Baj van a keresztyénséggel: észvallássá tet
tétek. Az intellektus ügyévé tettétek, s ezzel nagyot ártottatok neki.
A gnosztikus eretnekség az első századtól kísért. Nem lehet tagadni
az értelmesség, k u ltúráltság szerepét, de mindezzel nem lehet azo
nosítani a keresztyénséget. Isten több, m int m egism erhető igazság.
Eszes, okos em berek, büszkék vagytok, hogy Isten is ism eretetek
tárgya lett, aki a hatalm atokba került. Isten ilyen tárgyiasításából
elveszett a személyes kapcsolat. Aladdin a szellemet a csodalámpával
korm ányozhatta, ti nem tehetitek ezt Istennel.
Több figyelm et fordítotok a hegeli m etafizikára, m int a keresztyénség etikai követelm ényeire.
Intellektualizm usotok, rendszeretek dogmatizmusba csapott és nem
törődik az ak arat világával.
Az absztrahálás m enekülés a valóságból (az életben m inden konkrétf. Ti azt hiszitek, hogy a legrosszabb: elm életileg tévedni — én
azt hiszem, hogy Istentől távol élni a legrosszabb.
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Azt váltjátok, hogy egy bizonyos intelligencia kell a keresztyénséghez, pedig az első keresztyének között nem sokan voltak bölcsek.
Míg a filozófia Athénben, a teológia pedig Jeruzsálem ben tanácsko
zott, addig B etlehem ben m egszületett az Űr Jézus.
Az első keresztyének nem voltak sem professzorok, sem m agán
tanárok. Ne feledjétek: az istenism eret: kapcsolat — nem tudomány.
A keresztyénség nem a tudom ány, vagy a filozófia folytatása, ha
nem kapcsolat az élő Istennel, aki előtt összeomlik m inden objektív
ism eretünk, s nem csiszolt intellektusunkkal öleljük őt át. A fele
lősség nem elvi kérdés, hanem személyes kérdés Isten előtt. A teoló
gia sokszor kacérkodott azzal a gondolattal, hogy filozófia legyen,
okoskodás, m etafizikai spekuláció, nem pedig bizonyságtétel.
A keresztyénséget nem kell argum entum okkal védelmezni. Ez fel
ségsértés, hiszen az élő Isten ügye. Isten nincs zavarban és minden
pillanatban győz.
3.
K eresztyén H ívek! Baj van a keresztyénséggel. Nyárspolgárivá,
term észetessé, könnyűvé vált. Pedig keresztyénnek lenni nem könynyű, hanem nagyon is nehéz.
Ti kom olytalanul veszitek, pedig Isten szigorú. Ti felületesen ve
szitek, pedig a keresztyénség mély. Kényelmesek vagytok, pedig a
keresztyénség nagy erőfeszítéseket követel. Figyelmeztetek m inden
kit: am it általában keresztyénségnek tartanak, az csak kism érték
ben az, m ert nagyon nehéz keresztyénnek lenni.
M inden szorgalm am at és tehetségem et arra használom fel, hogy
bensőbbé tegyem a keresztyénséget m agam ban is, m ásokban is.
Legyen saját vélem ényetek! Lehet, hogy ez kényelm etlen, de — higyg yetek! A h it nyugtalan dolog, annak pulzusát érezni kell az éle
tünkön. Ha nem ver, akkor baj vari.
A hit egyedüli m egtartónk, nélküle a szalmaszálban is m egbot
lunk. vele hegyeket m ozdíthatunk meg.
M erjetek hinni: ez nem ismeret, hanem az a meggyőződés, hogy
sem élet, sem halál nem választhat el Isten szeretetétől.
G yakoroljátok a keresztyén életet! Nem több ismeret, hanem több
cselekedet változtatja meg az életünket. Jakab levelét Luther mellé
kesnek tarto tta, pedig m ilyen cselekvő keresztyén volt! Ma ő is
hangsúlyozná: „Az igének ne csak hallgatói legyetek!” Az a józan
em ber, akinél a m egértést m in d járt te tt követi. K risztust nem bá
m ulni kell, hanem követni. A K risztus-követésből nem létezik ol
csóbb kiadás, csak a K risztust követő tanítvány. A szimpatizálás nem
elég.
Ti nem szeretitek a keresztyénséget, m ert olyan, m int egy radiká-
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lis kúra. H alogatjátok az alkalm azását, pedig az em beri élet teljes
sége a keresztyénség.
Csak szem élyesen dönthettek. Sem hiteteket, sem életeteket nem
pótolhatja senki, semmi. M indenkinek m agának kell átélnie a keresztyénséget.
K ierkegaardot, ezt az idegen hangú, prófétai egyéniséget, a ko
moly keresztyénség apostolát érthető módon nem szívesen hallgat
tá k a kortársak, ö m int h atárő r arra ügyelt, hogy a keresztyénség
m egm aradjon keresztyénségnek, ne vesszen el intézményességben,
fej vallásban, nyárspolgárságban. A 19. század magabiztos emberei
között ő m ert alázatos lenni, nem parolázott Istennel, hanem meg
h ajlo tt előtte. M inden szavát teljes szívéből m ondta, m inden monda
tá t végigkínlódta, gyötrődte. M int Milton, aki „Elveszett paradicsom á”-t vakon írta, vagy m int Madách, aki „Az em ber tragédiájá’ -t
saját szerencsétlen sorsában töprengve vajúdta világra, Kierkegaard
saját nyom orúságában és felem eltetésében éli át az em ber drám á
ját, elbukásait és üdvösségét. Elég szerencsétlen volt ahhoz, hogy
nagy jellem legyen, hívő ember, igaz keresztyén — m inden képm u
tatás nélküli jézusi tanítvány. K ierkegaard gondolatainak az európai
szellemi életre k ifejtett h atására nem térhetünk ki, de megem lítjük
Björnson, Ibsen, Lagerlöf, Strindberg, Thomas Mann, Heidegger, Jaspers, Camus, S artre, Unamuno, Berdjajev, s Mereskovszkij nevét.
Mi, evangélikusok tisztelettel és egy kicsit büszkén gondolunk a
dán egyházra, m ert elfogadta a K ierkegaard kritikáját. Nem kiál
to tta ki eretneknek, nem tette indexre a könyveit, hanem teológusai
kezébe adta: „Kem ény beszéd, de hallgassátok, épültök belőle, m ert
csak az igazság épít, m ert az igazság m egaláz.” A lakja szobrot ka
pott a dán fővárosban Koppenhágában. K ierkegaard az az ember,
akiről eszünkbe ju t a Zsidókhoz írt levél 11:4., ott Ábelre, itt Kierkegaardra vonatkoznak a szavak: „Hit által holtában is prédikál.”

TOLSZTOJ
A KLERIKALIZMUS ELLEN
(Előadás a Deák téri szeretetvendégségen, 1963. június 9-én)
1910. novem ber derekán érdekes hír futott végig Európán:
Tolsztoj, a nagy orosz író elszökött otthonából, és menekülése köz
ben m egbetegedett. Most Asztapovo vasútállom ás egyik szolgálati la
kásának szobájában fekszik. A szenzáció a kontinens m inden orszá-
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gából odacsalogatta a riportereket. Asztapovo kis falucska, neve is
m ert lett egy csapásra m inden újságolvasó előtt. Izgatottan várták
napról n apra az újabb értesüléseket Tolsztoj állapotáról. A kis el
függönyözött szobában a haldokló Tolsztoj azt hitte, végre kikerült a
világhír reflektorának fényéből, m aga mellé csak orvosait, leányát
és néhány b arátját engedte. A kis szoba falain túl azonban a ripor
terek és újságírók hada megrohamoz m indenkit, akiről csak sejtik,
hogy tu d valam it „Róla”. A falucska m inden szobája foglalt, vasúti
kocsik sorát állítják be a hirtelen érkezett vendégek elszállásolására.
— Ha m ár a fényképezőgépek lencséi nem irányulhatnak arra, akiért
mindez történik, a riporterek beérik a szobaablakon beleső feleség
képével. Ez is elég a hírvágyó újságolvasóknak. A cári rendőrség
készültségben. Lázadástól tartanak. Naponta kérnek a kirendelt őr
söktől jelentéseket a töm eg hangulatáról, a rendről és T. esetleges
tetteiről, szavairól. A vasúti távírász is állandóan jelentést ad, pa
rancsot vesz. Megmozdul a Szent Szinódus, az oroszországi ortodox
egyház vezetősége is: kiküldenek egy m egbízottat, akinek feladata
az, hogy T.-jal vonassa vissza tan ait és térjen vissza az egy igaz egy
házba.
Mi késztette arra T.-t, hogy elhagyja családját? Mi áll a különös
te tt m ögött? M inderre feleletet akkor adhatunk, ha egész életét rö
viden felvázoljuk. S akkor tettében nem a különc viselkedést lát
juk, aki szenzáció hírével akar meghalni, hanem élete egyenes és
konzekvens következm ényének fogjuk ítélni T. döntését.
Tolsztoj Leó 1828. augusztus 28-án született. Apja nyugdíjas alez
redes volt, aki a hozom ányba kapott birtokon, Jasznaja Poljanán
gazdálkodott. A birtokhoz 1500 jobbágytelek tartozott. Így a grófi
család gondtalanul, sőt jóm ódban élhetett. Leó szüleinek negyedik
gyerm eke volt. A nyját alig ism erte, kétéves korában vesztette el.
Édesapját pedig 10 éves korában. M ár az anya halála után Tatjána
Alekszandrovna Szeregolszkaja, egy távoli rokonuk vállalta a gyerme
kek nevelését. A kis Leó az ő közelében érezte meg az anyai szeretet
melegét. Noha csak T atjána néninek szólította, egy életre m egtanulta
tőle, m it jelent, ha az em ber a szeretet atm oszférájában él. Erről az
első 12 évről nagyon m eghatóan és meleg szívvel emlékezik meg
G yerm ekkor c. könyvében. G yerm ekkorának ezt a szakaszát később
úgy tekinti, m int életének legboldogabb periódusát. A jómódú csa
lád a többi birtokosokhoz hasonlóan élte életét. A gyerekeknek szol
gák és tanítók hada állt rendelkezésére: zenemester, lovaglómester,
nyelvm ester. A gondtalan, derűs élet nem vetett fel problém ákat.
Természetes volt m inden: a jómód, a tanulás, a szórakozás, term é
szetes volt a muzsikok nyomora, rongyos öltözete, nem volt kérdés,
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hogy a kis grófi gyerm ek előtt m eglett parasztem berek m iért áll
nak meg levett kalappal. A gyerm ek Leót először talán apja halála
gondolkoztatta meg. Nem akarta hinni, hogy meghalt. M induntalan
várta, h áth a mégis él és fog vele találkozni. M iután meggyőződött
a halál kérlelhetetlenségéről, feltám adt benne a kétely. Ettől kezdve
m ár töprengett a hit és az élet dolgai felett.
Később K azánba költöznek. Az új körülm ények, városba kerülé
sük, a kazáni társasági élet m egváltoztatta T. életét és m agatartását.
Egyik nagynénjénél kapott otthont. B átyjai is itt tanulnak az egye
tem en. Ö a keleti nyelvek fakultására készült. A felvételi vizsgát
sikerrel teszi le, orientalista lesz: arab, török és ta tá r nyelvet ta
nul. Az egyetem en azonban semmiféle eredm ényt nem ér el. Nem
tu d levizsgázni. Az új életform ába került serdülő ifjú t nem tudja
lekötni a tanulás. Olyan életm ódot kezd, ami term észetes volt m in
den K azánban tanuló diák számára. A téli hónapokban elárasztot
ták a várost a környező falvak és kisvárosok földbirtokosai, mág
násai. Az unalm as, hosszú falusi estéket felcserélték a mozgalmas
társasági élettel. Nem volt este, hogy az aranyifjúság ne lett volna
hivatalos egy-egy estélyre, m ulatságra, bálra. A féktelen éjszakai
élet T.-t is m agával rántotta. Később ezt a 20 évet rettenetesnek
ítélte, a durva bűnök és féktelenség korának nevezte, am ikor a hiú
ságnak és az élvezeteknek szolgált. B ár voltak időszakok a húsz
éven belül, am ikor m egpróbált más életet élni, de házasságáig ezen
az életstíluson változtatni nem tudott végérvényesen. Sikertelen ta
nulm ányai arra az elhatározásra késztetik, hogy hagyja ott Kazánt
és térjen haza a családi örökségből neki ju to tt birtokra: Jásznaja
Poljánára. Itt figyel fel először parasztjai nyomorúságos állapotára.
M egdöbbenti az a kiáltó ellentét, ami a gazdag körök és a szegény
muzsikok élete között van. Ekkor tűzi ki élete céljául, hogy paraszt
jainak boldogságáért fog küzdeni. Az egészségesebb életmód hatá
sára a tanuláshoz is m egjött a kedve. Le is vizsgázik jogból és meg
kapja a kandidátusi címet. P ár évvel később egy szerencsétlen k ár
ty ajátékban annyit veszített, hogy össze kellett húznia magát. B átyja
u tán megy K aukázusba, ahol katonatiszt lesz. A társasági élettől tá
vol m ost az irodalom nak kezd élni. Több írásával együtt itt írja meg
G yerm ekkor c. elbeszéléskötetét. M ár ez a m ű is nagy feltűnést
keltett. B iztatást kap, hogy írjon tovább. Később a Krím be kerül,
részt vesz Szevasztopol ostrom ában, átéli a háború borzalmait. Ezek
az esem ények olyan mély hatással voltak rá, hogy otthagyja a ka
tonaságot, sőt ebből az élményeiből születnek meg nagy regényé
nek, a H áború és békének csatajelenetei. Á ltalában nagyon jellemző
Tolsztojra, hogy bárm it ír, m indig egy darab ját írja meg életének.
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Noha önéletrajzot nem írt soha, regényeinek alakjai közt ott talál
ju k őt magát, nevelőanyját, rokonait, barátait. Személyes élm ényeit
dolgozza fel az epizódokban, és a nagy alkotások főszereplőinek lelki
fejlődése sem más, m int saját m aga lelki fejlődésének tükre.
Ebben a korszakban hol P étervárott, hol Moszkvában találjuk.
Az írók társaságát keresi, velük levelez, sokat ad véleményükre.
Hogy m aga is ir, azt később hiúságból és dicsőségvágyból folyó te tt
nek minősíti. Tudásszom ját azonban a könyvek nem elégítik ki. Vi
lágot ak ar látni, Varsóba megy, m ajd Párizsba. Párizsban lát egy
guillotine-os kivégzést. Lelkét ez is mélységesen felkavarja. Írásai
közben m induntalan erre a borzasztó élm ényre emlékezik. Svájcban
és Ném etországban is m egfordul. Am ikor hazatér, sok m indent sze
retne m egvalósítani a látott jóból: zenei társaságot alapít, koncer
tek et rendez. Felveszi a küzdelm et az analfabetizm us ellen. Tanítani
ak arja a Jasznaja Poljana-i gyerekeket, parasztokat. Másodszor nagy
k ö ru tat tesz Európában. Most m ár célját is kitűzi utazásának. A köz
oktatást, a szociális viszonyokat és a nép erkölcsi életét figyeli, ta
nulm ányozza. Most Németország—Párizs—London tan u lm á n y ú já 
nak főbb állomásai. Odahaza m egint nagy fába vágja a fejszéjét.
Tíz iskolát alapít Jásznaja Poljána körül. S aját maga is tanítja a
gyerekeket. Sajátos pedagógiai elveket vall. Szerinte egészen helyte
len, hogy az iskola a fenyítéstől való félelem ben neveli a gyerm eke
ket. „A gyerm ek csak bizonyos ösztönzött állapotban fogékony a be
nyom ások irán t — hirdeti. Ezért egészen goromba hiba, ha a vi
dám ság szellemét a tanító az iskolában ellenségének ta rtja és on
nan szám kiveti.” D iákjai vidám ak, jókedvűen töltik el az iskolai órá
k at a tanítóval együtt. A tananyag is más. A sok haszontalan elmé
leti tárg y biflázva tan u lt szabályai helyett az életre tan ít T. Gya
korlati életre nevel. (Maga is szereti a fizikai m unkát. Parasztjaival
együtt dolgozik. M aga által készített cipőben jár.) A gyerm ekek nem
kapnak házi feladatot. Nincs számonkérés. Nem kell félniük semmi
től sem. Így jobban tud a tanító hatni rá ju k és jobban tudja ne
velni jellem üket ebben a kötetlen közösségben. Pedagógiai elveinek
terjesztésére m egjelenteti pedagógiai szaklapját, a Jásznaja Poljanát. M egjelent 12 szám ában kéri a pedagógusokat, hogy kritikájuk
kal segítsék az új iskolai oktatás és nevelés kialakítását.
A pedagógia m ellett más feladata is van: békebírónak választják
meg. A békebíró kötelessége, hogy igazságot tegyen a földesurak és
parasztjaik között. T. itt a kisem m izett parasztság mellé áll és szem
bekerül a birtokosokkal. Békebírói tevékenységével hívta fel először
m agára az állam i hatóságok figyelmét. H ázkutatást is tartan ak la
kásán, de forradalm i irato t nem találtak nála. Parasztok között azt
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a h írt terjesztették el róla, hogy ham is pénzt gyártott, ezzel akar
ták a parasztok bizalm át aláásni.
T. harm incnégy éves, am ikor megnősül. Egy ném et származású
moszkvai orvos leányát vette el. Házasságának első évei nagyon
boldogan teltek. Feleségében nemcsak jó hitvestársat, hanem jó m un
k atársat is talált. A birtokkal járó m inden gondot ezután felesége
hordozza, ő osztja be a jövedelm et úgy, hogy az a legnagyobb hasz
not hajtsa. Ö m ásolja le a kiadó szám ára T. könyveit. A Háború és
béke két vastag kötetét hétszer m ásolta le, m ert T. mindig talált
még benne valam i javítanivalót.
A kiadóval felesége tárgyal, a szerződéseket ő köti meg. Minden
lehetőséget megmozgat, hogy férje m inél híresebb legyen és hogy
m unkája gyümölcsét m inél gazdaságosabban kam atoztassa. Ezeket az
éveket családi és hivatásbeli harm ónia jellemezte. A felfelé ívelő
k a rrie r és családi boldogsága korszakában, házassága negyedik évé
ben történik valami, am i gyökeres fordulatot idéz elő T. életében.
M egkérik, hogy legyen védője egy katonának, aki m egsértette szá
zadosát. T. készséggel vállalja a feladatot és a tárgyaláson hatalm as
védőbeszédet mond a katona m ellett. Biztos volt benne, hogy vé
dencét felm entik. Az ítélet m egdöbbenti: a katonát halálra ítélik.
Ezzel a kivégzéssel ak artak elrettenteni m ásokat a katonai fegyelem
m egsértésétől. T.-t ez az esemény annyira m egrendíti, hogy most m ár
nyíltan szembefordul m ind a halálos ítélettel és m inden olyan rend
del, am ely ezt a büntetést lehetőnek és szükségesnek tartja. Így
kezdi revízió alá vonni a fennálló állam i rendről és az azt szentesítő
keresztyén egyházról vallott általános nézeteket. Ettől az esemény
től szám ítja T. életének harm adik szakaszát, az önző és dicsvágyó
életből való m egtérését. Később így fogalmazódik meg benne élet
célja: „Életem nem az enyém, s nem lehet a célja az én jólétem,
hanem azé, aki engem küldött, s célja: az ö m űvének teljesítése.”
Nagyszerű küldetése tudatában ku tatn i kezdi a jót és m inden jónak
a forrását.
Az igazság k u tatását m ár fiatal korában is feladatának tudta.
A könyveket m ohón olvasta. Ifjú éveiben különösen Rousseau, Schil
ler és Dickens írásait kedvelte. Idősebb korában pedig sok drám át
olvas. Hogy a görög tragédiákat eredeti nyelven olvashassa, m egta
nul görögül. Az általa elolvasott, könyvtárat kitevő könyvek között
szép számmal vannak teológiai m unkák is: az akkoriban divatos
Jézus élete könyveket jóform án m ind olvassa. O jra kézbe veszi a
Bibliát. Igazságot kereső szellem Isten és az egyház felé fordul. Amit
nem te tt 16 éves kora óta, azt teszi m ost: tem plom ba jár, böjtöl, ke
resi a kapcsolatot a pópákkal. Az Ű jtestam entum olvasásakor úgy
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érzi, m egtalálta az igazság és a jó forrását: Jézust. Legjobban a he
gyi beszéd ragadja meg. Ebben a beszédgyűjtem ényben m indenre
választ talál. Ügy látja, a világon rossz csak azért lehetséges, m ert
az em berek nem a HB szerint élnek. A HB üzenetét öt parancsban
foglalja össze: 1. Éljetek m indenkivel békében. 2. A testi szépséget
ne tekintsétek gyönyörűségtek eszközéül. 3. Egy férjnek csak egy
felesége legyen, és viszont. 4. Őrizkedjetek az eskütől. 5. Ne álljatok
bosszút, szenvedjetek el m inden bántalm azást. Ebből az öt paran
csolatból építi fel T. elm életét, vallásos filozófiáját és erkölcstanát.
Noha tételesen nem fogalmazza meg tanítását, írásai, népszerű el
beszélései, színdarabjai és cikkei m ind egységesen egyet vallanak.
Ezt a HB-en felépülő rendszert nevezték el T. ismerői és kutatói
,,tolsztojiánizmus”-nak. T. állítja, ha eszerint élnének az emberek,
akkor valóra lehetne váltani Isten országát itt a földön. A kkor bol
dog lenne az emberiség, ha kom olyan vennék Jézus szavát. Jézus
tanításának sum m áját a szeretetben jelöli meg. Maga is a szeretetet
vallja m inden dolog lényegének. A „Miben rejlik az én hitem ” c.
írásában ki is m ondja, hogy az ő vallása a szeretet vallása és ő en
nek alapján áll. A szeretetet és az Istent olyan közel érzi egymás
hoz, hogy szinte jánosi értelem ben „cserefogalm aknak” tartja. J á 
nosnál: „Az Isten szeretet.” Tolsztojnál: „Főgondolatom, hogy a sze
retet m ásokban is szeretetet ébreszt, — az Isten, aki tebenned életre
ébredt, más em berekben is életre kelti az Istent.” A szeretetben ta
láljuk meg az élet értelm ét. A krisztusi szeretet tisztaságánál és vi
lágosságánál látju k meg m indennek igazi értékét és értelm ét. Az
em berek is csak a szeretet által közelíthetők és ism erhetők meg.
Szükséges, hogy a szeretet irányítsa életünket. Nem szabad, hogy
bárm iféle ürüggyel a szeretet parancsa ellen vétsünk. Sok m inden
van, am it m inden em ber term észetesnek ta rt és elfogad a fennálló
rend alapján. De m indent felül kell vizsgálni. M indenféle rendnél
és rendszernél drágább az ember, az em ber élete. Am ikor halálos
ítéleteket hoznak, valam i olyan rettenetes dolgot művelnek, aminek
sokkal több a rossz következm énye, m int am ilyen hasznot tulajdo
nítanak neki. „Többet á rt egy kivégzés a közerkölcsöknek, m int
am ennyit egy évszázad bűnként elkövet.” A Háború és békében két
szer is leír kivégzést. Leírja, hogy milyen rettenetes hatással van ez
a nézőkre, milyen állati érzéseket hoz felszínre. Leírja, hogy a ki
végzőosztag, vagy a kivégzést teljesítő egyes katona milyen ször
nyű lelki m egrázkódtatáson megy keresztül, m ennyire szégyenli bru
tális tettét, és hogyan undorodik meg saját magától. Leírja azt is,
hogy akit kivégeznek, hogyan néz a halál szemébe, hogyan kényte
len m egadni m agát annak, hogy a következő pillanatban m ár nem
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él. Ezekkel a regényrészletekkel és írásaival mind a társadalom lel
kiism eretét ak arja felébreszteni. Hogy a közvélemény tegye lehetet
lenné a halálos ítélet szükségesnek kim ondott szokását. Ha a jog
szolgáltatás azon az alapon épül fel, hogy a rosszat meg kell torolni,
és a büntetést azért keik kiszabni, hogy az em berek féljenek a roszszat azután elkövetni, akkor ez az alap egészen helytelen. „Amint
a tűz nem olt tüzet, gonoszt sem lehet gonosszal elfojtani” — írja.
„Csupán a jó győzi le a gonoszt.” Így a bűnnek és a gonosz tettnek
is csak akkor állhatnak az útjába, ha a gonoszt a szeretettel győz
zük meg. Az erőszaknak nem szabad erőszakkal állni az útjába. Ha
az erőszakot meg ak arju k törni, akkor csak egyet tehetünk: elvisel
jü k és ez a passzivitás m egtöri a gonosz erejét. Ezt az elvet is a
HB-ből vette T. M áté 5,39 ezt m ondja: „Ne álljatok ellene a gonosz
nak, hanem aki arcon üt téged jobb felől, fordítsd felé a másik or
cádat is.” T. m egfogalmazása és értelmezése világszerte hat. Pl.
G andhi T. nyom án a HB tanítását valósította meg, am ikor elnyomott
népe az angol gyarm atosítók által szabadságukat vesztett indiaiak
élére állt. A felszabadítási mozgalomban sokan követelték, fegyve
rekkel kell az angolok erejét m egtörtni. Gandhi viszont a m indent
elszenvedés gyakorlatára buzdítja népét. Hirdette, hogy a túlerővel
szemben csak ezzel az egyetlen fegyverrel győzhetnek.
T. tanítása szerint a népek közötti területi vitáknak sem a háború
a megoldása. Maga is részt vett csatákban, tudja, hogy milyen ott a
katonák lelkülete. Tapasztalta, hogy a csata előtt m ennyire lehan
golt m indenki, m ennyire közel érzik magukhoz a halált. Tapasz
talta, hogy a lövésre és szuronyroham ra indított fiatal fiúk nem
ak arn ak gyilkolni. Még az ellenségre sem tudnak haragudni, hi
szen a csata u tán szóba tudnak állni egymással az előbb még egy
m ásra lövöldöző emberek. Nem a katonáknak van bajuk a másik ol
dalon állókkal. Am ikor 1904-ben az orosz—japán háború idején egy
philadelphiai újságtól azt a kérdést kapja, kinek a pártjára áll, azt
válaszolja: „Sem Oroszországot, sem Jap án t nem pártolom, hanem
m indkét ország dolgozó népét, m elyet korm ánya megcsalt és arra
kényszerített, hogy harcoljon lelkiism erete, vallása és érdeke ellen.”
Nem is lehet más a vesztes, m int m aga a nép. Háborús regényrész
ietekben leírja, hogy míg a katonák nyomorúságos állapotban van
nak, addig azok, akik a háborút m egindítják, hogyan dőzsölnek, s
m ennyire nem gondolnak honfitársaik szenvedésével. A tábornokok
és hadvezérek k a rá t is nagy em berism erettel jellemzi. Napóleon az
ő szemében nem hős. Nem hős az, aki a győzelem után végigjárja
a harcteret, csakhogy a szavára m egindított gyilkolás áldozatait, halottait és haldoklóit végignézze. A fanatikust m utatja be személyé-
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ben, aki őrületében végigtipor a népeken. Kutuzovnak, az orosz tá
bornoknak, aki mindvégig kerüli az összecsapást, a felesleges vér
ontást, noha környezete elítéli, Tolsztoj teljes igazságot szolgáltat.
De még K u tu zo w al szemben is állítja: nem a hadvezérek győznek
a háborúkban, hanem a közlegények. És a közlegényeknél sem az
úgynevezett hősiesség a döntő. A hősök, akik a legveszedelmesebb
helyre vágtatnak, sokszor ijedtségükben, félelm ükben tesznek így.
A háború pszichológiáját aligha k u ta tta valaki ilyen mélyen, m int
Tolsztoj. Félti is a világot a háborútól. És m intha próféta volna, a fél
századdal későbbi veszedelmet jósolja meg „Mi a vallás” c. iratá
ban: „Ha az em berek nem viselkednek vallásosan egymás iránt,
azaz, ha nem az em beri életet tekintik a legszentebb dolognak, me
lyet nem szabad megsérteni, akkor meg fogják semmisíteni egy
m ást.” Nem kell ehhez az idézethez kom m entár, Tolsztoj nem túl
zott, am ikor az emberiség m egm aradását csak úgy ta rtja lehetséges
nek, ha az em beri életet többre fogják becsülni m inden más úgyne
vezett állam i és társadalm i érdeknél.
Az élet védelm ében te tt nyilatkozatain túl azért is síkraszáll, hogy
az em beri élet jobb és szebb legyen. Az emberiség egyetlen nagy fel
adatává teszi, hogy az erkölcsi törvényeket m egism erje és ezek sze
rin t éljen. Ezeket az erkölcsi törvényeket Jézusnál látja megvaló
sulni. A Krisztus-eszm ényt állítja az egész emberiség, de az egyes
em ber elé is. így ír erről a K reutzer-szonátában: „A Krisztustól ka
pott tökéletességeszmény az em ber erkölcsi életének legnélkülözhe
tetlenebb és közérthető vezérfonala, m int iránytű a hajósnak.” Ez
zel vall Tolsztoj Krisztusról. Jézust erkölcsi m intaképnek tekinti, és
a legm agasabb erkölcsiség kinyilatkoztatójának. A keresztyénség sze
rin te csak úgy teljesíti feladatát, ha Jézus u tán m együnk kereszt
hordozó életünkben. „A keresztet ne valahová, hanem Krisztus után
vigyük, vagyis oly módon, hogy teljesítjük törvényét Isten és fele
b arátu n k szeretetére vonatkozólag.” A hegyi beszéd etikáját emeli
ki Jézus tanításából és a Jézus életéről szóló híradásokból. A Hegyi
beszéd nyom án azonban egészen szélsőséges álláspontot foglal el.
Egyik ilyen szélsőséges álláspontja a k ultúra és civilizáció értéke
lésében nyilatkozik meg.
M ár gyerm ekkorában T. csalódással nézte a városi életet. Ebben
szerepet játszik az, hogy első 10 évét falun töltötte. A városi élet
m indig idegen volt számára, vagy ha kedvét is lelte ideig-óráig a
város n y ú jto tta szórakozásokban, mindig visszatért végül Jásznaja
Poljánára. Az itteni erdőben szeretett sétálni, vagy lovagolni, a föld
m űvelő életet tarto tta a legem beribb életform ának. Maga is paraszt
jaival együtt kapált, kaszált. Rousseau olvasása közben még jobban
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m egerősödött abban, hogy a term észet sokkal szebb és igazabb, kö
zelebb van az élethez, m int a kultúra vagy a civilizáció bármilyen
vívm ánya, alkotása, a városokra így panaszkodik: „A városokat ki
kövezik, hogy valam i ki ne találjon nőni belőlük: m inden fűszálat
— am i mégis kim erészkedik —, kiirtanak. Kőszénnel füstölnek, meg
nyesik a fák at és elüldöznek m inden állatot és m adarat. (Gondol
ju n k itt a hegyi beszéd ezen igéire: Vegyétek esztekbe a mező li
liomait, mi módon növekednek: nem m unkálkodnak, nem fonnak, de
mondom néktek, hogy Salamon m inden dicsőségében sem öltözködött
úgy, m int ezek közül egy.)
A m űvészetet sem tudja úgy értékelni, ahogyan annak maga is al
kotója írásaiban. Látja, hogy abban a társadalm i rendben, amelyik
ben ő él, a m űvészet csak keveseké. Feladatnak tekinti a népet a
szellemi mélységből felemelni, képessé legyen a művészet m egérté
sére. Később a m űalkotások kifejezésm ódjának egyszerűsítésével
ak a rja a m űvészetet közelebb hozni a néphez. A nagy regények írá
sáról így tér át a népies elbeszélésekre. Itt egészen egyszerű stílu
sával és rövid tőm ondataival példát m utat, mi az igazi művészet.
Ami nem érthető bárki számára, az nem jó művészet. így ítéli el
még Beethoven IX. szim fóniáját is, m int nem közérthető zenét. A m ű
vészettől és az irodalom tól azt is m egkívánja, hogy erkölcsileg ne
velő hatása legyen. Szerinte az a mű, am elyik ezt a feladatát nem
tu d ja teljesíteni, nem tartozik a m űvészeti alkotások sorába. így
a zenéről nem tud sok jót mondani. „A zene nem áll olyan alacsony
fokon, m int az evés élvezete, de híjával van m inden erkölcsi ér
zésnek.” A m űvészeteket em bertelennek is minősíti. „Legborzasztóbb,
ha átgondoljuk, hogy eleven, jó. m inden jóra term ett gyermekek
legzsengébb koruktól fogva arra használtatnak fel, hogy tíz, tizenöt
év folyam án nap m int nap 6, 8, 10 órát gyakoroljanak — skálát, vagy
kicsavarják tagjaikat, lábujjuk hegyén járjanak, lábukat fejük fölé
emeljék, avagy nyakuktekerten költem ényeket szavaljanak, gipsz
m inták vagy m eztelen aktok után rajzoljanak, fessenek, vagy szabá
lyok szerint körm ondatokat firkáljanak: s hogy ezen, emberhez mél
tatlan foglalkozások közben, am elyeket gyakran a teljes érettség
korán túl is folytatnak, elvesztik m inden fizikai és szellemi erejüket
és az élet m egértését.”
A k u ltú ra és civilizáció elvetésének másik mozzanata, hogy meg
látja a fény mögött az árnyékot, a civilizáció vívm ányainak megte
rem tőjét: a kizsákm ányolt em bert. „Nagyszerű a villanyfény, a te
lefon, a sok kiállítás és az Á rkádia-kertek a m aguk hangversenyei
vel, előadásaival, jók a szivarok, gyufaskatulyák és motorok: de vi
gye ezeket a kánya, sőt nem ezeket csupán, hanem a vonatokat is
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és m inden gyári k arto n t, posztót ezen a világon, ha term elésük vé
gett elkerülhetetlen, hogy az em berek rabságban sínylődjenek és ez
rek pusztuljanak el az ilyen iparcikk term eléséhez szükséges gyá
rak b an .” És rögtön k i is adja a jelszót: „Vesszen a kultúra, csak
diadalm askodjék az igazság.”
A házasság kérdésében is hasonlóan szélsőséges az álláspontja.
A szerelem, a házasság és a hűség kérdésével foglalkoznak a K arenina Anna és a Feltám adás c. nagy regényei, továbbá drám ái és
több kisebb írása. Ezekben az írásokban megdöbbentő képekkel festi
a társadalom erkölcstelenségét, a főúri körökét ugyanúgy, m int a
szegény parasztokét. Csak a házasság első korszakáról ismeri el,
hogy az boldogság. Később a házastársak hűtlensége m iatt pokollá
lesz a házasélet. Különösen a „Családi boldogság” és a „K reutzer
szonáta” m u tatja meg a családi élet m élypontját. A K reutzer szoná
táb an még azt is állítja, hogy a házastársak, ha még hűségesen is
élnek egymás m ellett, a házasságban is paráznaságban élnek, hiszen
a hegyi beszéd is azt m ondja: „Mindenki, aki asszonyra bűnös vágygyal tekinte, m ár paráználkodott azzal az ő szívében.” T. sok elron
to tt házasságot láto tt és ez ju tta tta el őt oda, hogy írásaiban vala
m iféle új szerzetesi életideált állítson fel. „Kérdik, jó dolog-e a sze
relem ? — írja. Szememben igen világos a felelet: ha az em ber m ár
em berhez méltó, vagyis szellemi életet él, akkor szám ára a szerelem,
a házasélet: eltévelyedés.” Ezt a m agasabb szellemi életet ta rtja az
igazán krisztusi életnek.
Ezekkel a szélsőséges nézetekkel nem érthetünk egyet, hiszen T.
vélem énye különösen a második kérdésben a hegyi beszéd félreérté
sén alapul.
A nagy író a cári Oroszország égbekiáltó társadalm i egyenlőtlen
ségei ellen is felem elte szavát. Sokat fáradozik a jobbágyfelszaba
dításért. A parasztok között kiosztja birtokának azt a részét, mely
felett rendelkezhetett. Sok földesúrral beszél, próbálja meggyőzni
őket, hogy tegyenek hasonlóképpen. Azok azonban vonakodnak T.
tanácsát elfogadni. Nemcsak az urak vádolják, hanem a parasztok
sem értik meg tettét igazán. G yanakodnak, hogy a földosztás is va
lam iféle ú ri huncutság. Még m indig jobb a jelenlegi helyzet, sok
m unkával nyom orultul élni, m int aztán m indenből kiforgatva föl
dönfutóvá lenni. A bántó ellentét ott él továbbra is körülötte. Így
panaszkodik: „A mi asztalunkon piros retek, aránysárga vaj, mosoly
gósra sült lágybélű cipó fekszik a patyolatabroszon, kertünkben üde
zöld minden, vékony gyapjúszövet ruhás fiatal hölgyeink örülnek,
hogy hűs árnyékot találnak ebben a melegben: am ott pedig egy go
nosz szellem, az éhség garázdálkodik, gazzal nőtteti be a mezőket,
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tátongó hasadékot repeszt a tik k ad t földön, lenyúzva a bőrt a pa
rasztok kérges lábáról, kiszívja belőlük a velőt és úgy felkavarja
életüket, hogy talán m egérezzük mi is, akik finom ruhában ülünk
az árnyas hársfák alatt és festett porcelántálról kenegetjük a sárga
v ajat a fehér kenyérre.” Idők folyamán, m ikor látja, hogy hiába ír,
hiába szól, hiába tesz meg szinte m inden lehetőt, hogy ezek az igaz
ságtalanságok eltűnjenek, vagy legalábbis m érséklődjenek, rádöb
ben arra, hogy nem az egyén, hanem az egész rendszer a hibás. Nincs
m it foltozgatni. K ijelenti: „A jelenlegi rendszert le kell rom bolni. . .
Meg kell sem m isíteni a versengésen alapuló rendszert és közösségi
renddel kell helyettesíteni; el kell törölni a kapitalista világot és
szocialista világgal kell pótolni, meg kell szüntetni a m ilitarizmust,
és leszereléssel, döntőbíráskodással kell helyettesíteni; meg kell dön
teni m indenféle önkényuralm at és szabadsággal kell kicserélni; egy
szóval el kell tü n tetn i az erőszakot és az em berek szereteten alapuló
szabad egyesülését kell helyébe állítani.” Ennek az új rendszernek
az alapja K risztus em berszeretete volna, ahol eltűnik az önzés és
helyébe lép a m ásik szeretete. Nem csoda, ha az állam i szervek
egyre jobban szemmel tarto tták T.-t. Figyelték, kik jönnek hozzá.
Levelezését is ellenőrizték. A m ásik oldalról, a forradalom előkészí
tői pedig azzal tám adták, hogy nem eléggé radikális a régi megíté
lésében, és az új korszak kialakításában. Az 1905-ös orosz forrada
lom ba se kapcsolódott bele, m ert ellene volt m inden erőszaknak, így
a fegyveres felkelésnek is. Valami más módot keres, hogy az em
berek esztelen rendjüktől eltérjenek. A z igazság meggyőző erejével
ak ar annak té rt hódítani. A Feltám adás c. regényében feltárja az
állam i apparátus m inden korruptságát, az igazságszolgáltatás hazug
és ham is voltát. Am ikor nem azok bűnhődnek, akik vétettek, hanem
azok, akik az áldozatok. F eltárja a börtönök kibírhatatlan légkörét,
am iben csak állativá süllyedhet az ember, ha nincs szilárd lelki ta r
tása. Leírja a száműzetésbe -küldöttek em bertelen körülm ényeit. Mi
közben ezeket ábrázolja, az események főhősét úgy szerepelteti, aki
m inden ítélet, konvenció és önérdek ellenében egy célt tűz ki maga
elé: a saját gaztette által tö n k retett és száműzött leányt megmen
teni. S m ikor m indez lehetetlenné válik, a leánnyal megy a szám
űzetésbe. V ádirat ez a regény kora társadalm a ellen.
A cárizm ussal teljesen összefonódott ortodox egyházzal sem tudja
elkerülni az összeütközést. Hívő gyerm ekkora u tán hosszú ideig nem
tu d o tt hinni. Ugyanolyan hitetlen volt, m int akkoriban az ő társasá
gában élő többi diákfiú és egyetem ista. Harm incéves kora után kezd
m egint a h it felé fordulni. Részt vesz az egyházi szertartásokon, és
lelki beszélgetésekkel keresi fel a pópákat. Nemsokára rájön, hogy
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mindaz, am it egy egyház tan ít és híveitől megkíván, az egészen el
té r attól, am it Jézus tan ít az evangéliumokban. Hiába viszi kérdéseit
gyóntatója elé, az nem tu d választ adni problém áira. A kapott vá
laszok kitérőek és nyugtalanítják Tolsztojt. Sok ilyen beszélgetés
u tán rádöbben, hogy a pópák nem is nyilatkozhatnak m ásként. Vé
deniük kell azt a hamis, klerikális rendszert, am iben élnek, aminek
szolgái, s am it kötelesek érvényesíteni, ö k csupán csavarjai annak a
nagy szerkezetnek, am it orosz ortodox egyháznak neveznek. Ez a
szervezet nem a Krisztust, hanem em beri célokat szolgál. Itt nem az
evangélium a zsinórm érték. Más a fontos: az egyház feladatának
kim ondatlanul is azt tartja, hogy engedelmes alattvalókká tegye az
em bereket, akik elnyom atásukat szótlanul tűrik, engedelmesen be
vonulnak katonának, cári parancsra gyilkolnak, s fejet hajtanak a
rangosok előtt. Jézus evangélium ából persze m indezt magyarázni
nem lehet, ezért szükséges a sokféle csalás, díszes és m isztikus egy
házi szertartás, hogy az igazságot elfedje. Tolsztoj ezt a m indenütt
jelenlevő egyházi rendszert, a m inden állam i igazságtalanságot és dur
vaságot szentesítő egyházi hatalm at tám adta. Ugyanakkor az evan
gélium egyszerűségével a bonyolult egyházi dogm atikát sem tudja
összeegyeztetni. Vallja, hogy az Istent boncolgatni nem szabad, ele
mezni lényét és tulajdonságát vakm erő és egyben gyermekesen ne
vetséges tett. Isten az értelem k ritik ája szám ára hozzáférhetetlen, de
éppen ezért m indenféle dogm atikai fáradozás és tudományoskodás
felesleges, sőt káros.
Az egyház a történelem folyam án annyira eltért lelki mivoltától,
hogy Tolsztoj az egész klerikális rendszert „lelki m aterializm usnak”
nevezi a Feltám adásban. Az egyház igazán egyház csak a 3. szá
zadig volt. Azóta tö rténete csak „hazugságoknak, borzalm aknak és
csalásoknak lánca”. Ilyen merészen az egyházat csak Savonarola
m erte kritizálni, ezért nevezi H auptm ann G erhart Tolsztojt modern
Savonarolának.
Am ikor Tolsztoj m egnyilatkozásait olvassuk, feltétlen arra kell
gondolnunk, hogy am it elm ondott az ortodox klerikalizmusról,
ugyanazt kora viszonyainak megfelelően L uther m ár 400 évvel előtte
elm ondotta a róm ai katolikus klérusról. A rra is kell gondolnunk,
hogy Oroszországban nem volt protestantizm us. A reformáció elke
rülésével élt, keleti elzárkózottságban egzisztált, az ortodox egyház
m egm erevedett liturgikus form áiban és a cári rendszer kritikátlan
kiszolgálásában. Tolsztoj hangja ham isan csengene most itt közöt
tünk, azt m inden elbizakodottság nélkül állíthatjuk, noha elismer
jük, hogy k ritik ája sok szolgálatot te tt az egész keresztyénségnek.
Nem volt meglepetés, am ikor 1901-ben a Szent Szinódus, az orosz
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ortodox egyház vezető szerve Tolsztojt az egyházból kitagadta. Meg
vonta tőle az egyházi tem etést, misét sem volt szabad m ondatni érte.
^.Válasz a Szent Szinódusnak” c. iratában ezt m ondja: „Meggyőződ
tem arról, hogy az egyház tanítása elm életben ravasz és kártékony
hazugság, gyakorlatban pedig durva babonák és boszorkányságok ke
veréke, mely tökéletesen eltakarja a keresztény tanítások értelm ét.”
Míg az egyházzal ilyen kem ényen szembeszáll, addig továbbra is ál
lította: az em ber nem élhet hit nélkül. A hitetlenséget m egvetette
és gyűlölte, csak azt a h itet nem fogadta el, am it neki az egyház dik
tált. A nnyira az élet feltételének tekintette a hitet minden
egyházellenessége ellenére, hogy gyerm ekeit is mély hitben nevelte.
Tolsztojt m erész életútján kevesen tu d ták követni. .Alig volt ba
rátja, aki teljesen m egértette. Még a hozzá legközelebb álló és ra
jongásig szeretett feleség sem tu d ta m egérteni. Tolsztoj m egpróbált
úgy élni, ahogyan azt életének utolsó szakaszában hirdette: teljesen
krisztusi módra. Földjét szétosztotta a parasztok között. Könyveinek
tiszteletdíjáról lem ondott. Csak a Feltám adás c. m űvéért fogadott el
pénzt, azt is csak azért, m ert a tiszteletdíj összegével segített egy
üldözött szektát abban, hogy az kitelepülhessen Amerikába. A tisz
teletdíjakról azért m ondott le, hogy a kiadások m inél olcsóbbak le
gyenek, és így egyre szélesebb körben terjeszthessék műveit, s így
az általa elajándékozott díjak veszteséget jelentettek a nagy
család számára. Felesége kötelezettségének tekintette, hogy ügyesen
gazdálkodjék, a birtokok nagyságát növelje, a grófi ház pom páját
m egtartsa, és hogy m éltóképp tu d ja fogadni a Tolsztojhoz sereglő
külföldi hírességeket. A reprezentatív háztartás nem volt olcsó m u
latság. Tolsztoj szociális és altruista rendelkezései m ind nagy érvá
gást jelentettek a családi kasszán. Egyre több nézeteltérés volt kö
zöttük. Tolsztoj hiába élt a lehető legegyszerűbb módon, parasztru
hában járt, dolgozószobája is valam ikori kam rahelyiség volt, am it
gyalulatlan bútorokkal rendezett be. A közös étkezések azonban úgy
folytak, ahogyan azt a család többi tagja kívánta. Egyik lánya ki
vételével senki sem volt m ellette. A közös étkezések leginkább tel
jes ném aságban folytak, m ert h a valaki szólt, abból súlyos szóharc
kerekedett. M indenki az idős és bogaras em bert szidta, vele vitat
koztak, s nem restelltek veszekedni sem. A család m ár azon gondol
kozott, hogy gyámság alá helyezteti Tolsztojt, nehogy a még meg
levő vagyont is elprédálja „jóságos” intézkedéseivel. A család jö
vőjét is féltették: Ha teljesen elesnek a könyvek tiszteletdíjától, mi
ből fogják felnevelni a még kicsiny gyerm ekeket? Tolsztojt a bizal
m atlanság légköre vette körül.
Küzdelm ét nemcsak családjával, hanem saját m agával is meg kel-
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lett harcolnia. Annyi ellentét volt élete és tanítása között, hogy igaz
nak ism ert el m inden ilyen irányú kritikát. M egpróbált többször új
életet kezdeni, de abban a környezetben ez szinte lehetetlen volt.
B ántotta, hogy bár h irdette a föld köztulajdonba vételét, felesége
fáradozásai következtében birtokai mégis gyarapodtak. Érezte a fe
szültséget és ellentétet abban is, hogy ő a tolinak halhatatlan m ű
vésze, aki korában is nagy hatással volt az egész európai irodalomra,
m egtagadta a m űvészetet és kultúrát. A lelkek nagy búvára és a lelki
folyam atok ism erője m inden kifinom ult pszichológiával szemben h ir
deti, hogy a parasztok naiv hite az igazi vallásosság. Tizenhárom
gyerm eket nevel, miközben meggyőződése, hogy a házasságban való
élet paráznaság. Ahogyan ő értelm ezte Jézus tanítását, úgy sem tu 
dott élni.
Egyszerű és visszavonuló életét m induntalan m egzavarják a vendé
gek. Aki csak teheti, Európa túlsó csücskéből is Jásznaja Poljánába
zarándokol, hogy lelke terhén könnyítsen. Üriasszonyságok kere
sik fel azzal a kéréssel, tanítsa meg őket élni. m ert életük eddig el
ro n to tt élet volt. Üjságok, képeslapok és hanglem eztársulatok ripor
terei zaklatják, hogy csak egy kérdésben nyilatkozzon, am it újságuk
szám ára m egírhatnak, csak egy fényképet engedjen m agáról készí
teni. vagy puritánul berendezett szobácskájáról, csak néhány percig
beszéljen életéről, hogy hangját lemezre vehessék, és jó üzletet csi
nálhassanak az interjúból.
Akik házában járnak és „Vele” beszélhetnek, csodákat mesélnek
a találkozásról. Életük megváltozásáról, lelkűk kicseréléséről, prob
lém áik megoldásáról számolnak be. És az az ember, aki levelezéssel
és személyes beszélgetéssel ezreknek oldja meg élete problém áját,
a m agáéval szemben tehetetlen.
T arth atatlan helyzetét az otthonról való elfutással, elszakadással
ak arja megoldani. Először 1884-ben szökik el otthonról, de lelkiis
m erete visszakényszeríti: felesége ezen az éjszakán szülte meg Szása
nevű gyerm eküket. Az 1910. novem ber 10-i szökés a negyedik, s
egyben az utolsó. M ár nem csak kísérlet. Szökése tervébe csak egyik
lányát av atja be. Búcsúlevelében pedig ezt írja: „Ne keressetek.
Szükségét érzem annak, hogy az élet zajától és nyugtalanságától viszszavonuljak. Ezek az örökös látogatók és vendégek, ezek az örökös
könyörgők, kinem atográfok és gramofonok képviselői megmérgez
ték életemet. Ki kell m agam at pihennem ebből az örökös nyugta
lanságból, ezt m egkövetelheti zaklatott lelkem és elfáradt testem.
Ezt m ondja egy 82 éves aggastyán, aki életének jó részét hazugság
ban, fényűzésben és kényelem ben töltötte. Ebbe most belefáradtam ,
és szegénységben akarom nyomorúságos életem befejezni.” írásaiban

235

előbb is többször említi, hogy a szegény parasztok milyen szépen hal
nak meg. Természetes dolognak veszik, nem lázadoznak, hanem békességesen fogadják életük term észetes végét. A rra is többször utal,
hogy az öreg parasztok piegteszik, ha érzik haláluk közeledtét, hogy
elm ennek otthonról, m ert nyugodtan, m agányban akarnak búcsúzni
az élettől. Ezt a szép halált kívánja saját m agának is. Terve az, hogy
nyom talanul eltűnik és Oroszország túlsó felében egy parasztház rej
te tt zugában ism eretlenül éli le élete hátralevő idejét.
Éjszaka szökik meg otthonról. Egy közeli kolostorba hajtat. Hogy
onnan Moszkván keresztül messze utazzék otthonától. Alig éri el a
kolostort, felesége m ár nyom ában van. Távolról figyelteti. Mikor
felül a vonatra, az utasok is felism erik. Egymás után nyitnak be ku
péjába, m intha helyet keresnének. Van, aki beszélgetést provokál.
Ahogyan halad a vonat, úgy kel szárnyra a h ír: a szerelvényen a
nagy Tolsztoj utazik. Utazás közben rosszul lesz. Kísérői, leánya és
egy m agyar szárm azású orvos, Makoviczki Dusán úgy látják, hogy
az egyre gyengülő és lázas beteget nem lehet tovább utaztatni. Leszállnak Asztapovóban. Itt az állomásfőnök átengedi szobáját Tolsz
tojnak. A beteghez ismerős orvosokat és specialistákat hívatnak.
Közben történik a nagy színjáték; a beteggel el kell hitetni, hogy
nem tud senki sem róla, felesége sem tudja, hogy itt van. Rendkí
vül nyugtalanította az attól való félelem, hogy hazaviszik. Eközben
feleségére is vigyázni kellett, nehogy belopózzék hozzá.
10 napig ta rto tt ez a színjáték. A beteg az utolsó napon a halált
is em lítette. Maga körül látva a sok orvost, ezt m ondja: „Annyi sok
beteg van a világon, és ti orvosok, oly sokan csak velem törődtök.”
Utolsó órájában így panaszkodik: „Nem így hal meg egy paraszt.”
Utolsó szavai ezek voltak: „Az em berek m illió i...” A m ondat itt
megszakadt. Az öntudatlan haláltusa utolsó perceiben engedték csak
be feleségét, akkor m ár nem ism erte fel az ágya mellé állót. Holttes
té t haza vitték Jasznaja Poljánára. Kívánsága szerint egyházi szer
tartás nélkül tem ették el. A ravataltól a sírgödörig parasztok, diákok
és fiai vitték felváltva koporsóját. A sír helyét m aga jelölte meg
még életében a Jasznaja Poljana-i erdőben kilenc tölgyfa között. A te
m etésre rengeteg em ber utazott oda. A cári rendőrség megfigyelői
is résen voltak. Ű jra zendüléstől tartottak. A tem etésen talán éppen
ezért senki nem m ondott búcsúbeszédet. Egy ism eretlen férfi kiáltott
fel csupán az elhantolás után. „A nagy Leó meghalt! Valósuljanak
meg eszméi, am elyeket keresztény szelleme és szeretete sugallt!” —
H alála után íróasztalán egy papírlapot találtak. R ajta a kérdések:
M ire való az élet? Mi létem oka? Mi létem célja? Mi a jó és mi a
rossz? Hogyan éljek? Mi a halál? Hogyan m enthetem meg magam at?
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Ügy érezzük, hogy ezekre a kérdésekre Tolsztoj egész élete volt a
válasz.
Az előadás címe ez: Tolsztoj a klerikalizm us ellen. Nekem csak az
lett volna feladatom, hogy tanítását ismertessem, életéből csak a leg
kevesebbet, am ennyit éppen szükséges. Ügy éreztem azonban, hogy
Tolsztoj tanítása csak úgy hiteles, ha látjuk m ellette élete küzdelm ét
is. Élete szorosan hozzátartozik tanításához, attól elválaszthatatlan.
Mire tanít m inkén a tolsztoji életmű, s mi az, am it nem tehetünk
m agunkévá tanításából? Erre szeretnék befejezésül válaszolni.
Elsősorban arra tanít, hogy az igazságot szüntelenül keresni kell.
Tolsztoj is az igazságot kereste a term észetben, a társadalom ban, az
egyházban, s a m aga életében egyaránt. És ha nem találta meg, fel
em elte hangját. Nem nyugodott bele a félmegoldásokba. Az igazság
é rt ak ár egy világgal is szembeszállt. Bárcsak mi is m egtanulnánk
tőle a meg nem alkuvást, a küzdelm et az igazságért, em berért, az
em ber kenyeréért, az em bervilág békéjéért.
Másodsorban a rra tan ít m inket, hogy az igazság nem akárhol ta
lálható. Ö is csak K risztusban találta meg, Krisztus igéjében, az
evangélium ban. És m ikor ráta lált erre az igazságra, akkor, akkor
ettől nem állt el többé. Krisztus híve m arad halála napjáig. Krisz
tu sra néz, tőle v árja a kérdések megoldását m ind maga, m ind em
b ertársai számára. Krisztus igazságát a szeretetben látta m egteste
sülni. A krisztusi szeretetet hirdette mindhalálig. Vallotta, hogy ami
k or m ár úgy látszik, nincs megoldás, van még egy, az egyetlen, a
K risztus szeretete.
Harmadsorban arra tanít, hogy nincs az a világi vagy egyházi te
kintély, am ely előtt vissza kell vonnunk K risztustól kapott meggyő
ződésünket. Ezért tám ad ta az ortodox egyházat, amely klerikalizm usában, önelégültségében és hatalm a tudatában többé nem hallga
to tt a jézusi igékre, s nem követte a szeretetet, hanem az egyházak
közötti gyűlölködést szította; nem élte Jézus életét, a szolgáló ke
resztyén életet, hanem uralkodott és kiszolgáltatta magát. Papjai
m egkívánták, hogy az em berek a legnagyobb tisztelettel köszöntsék
őket. A Szent Szinódus szavát pedig úgy kellett hallgatniuk a jám 
bor hívőknek, m int isteni parancsot. M agyarázat nélkül kellett elfo
gadni az egyház szavát és dogm áját. M agyarázat nélkül m aradt a
m isztikus liturgia is az egyszerű nép számára. Tolsztoj Krisztus igé
jének fényében m inderre azt m ondja: „Vallás és egyház, m erőben
ellentétes fogalm ak.” Vallás az, am it Krisztus tanított, egyház pedig
az, am it az em berek csináltak belőle. Tolsztoj így különbözteti meg
a kettőt. És a keresztyének feladatává nem azt teszi, hogy legyenek
az egyházhoz kötve, hanem , hogy legyenek Krisztushoz kötve, ö is
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a Krisztushoz kötöttségéből eredően érzi kötelességének, hogy az
egyház klerikalizm usa, lelki és fizikai hatalm askodása ellen felemelje
a szavát.
N e g y e d s z e r pedig arra tan ít m inket, hogy m e r j ü n k m inden elő
ítélettől és megszokott felfogástól m entesen I s t e n i g é j é b ő l k i i n d u l v a
elölről v é g i g g o n d o l n i a d o l g o k a t , s e l h a t á r o z á s a i m a t k o n z e k v e n s e n
k ö vetn i.

Tolsztojnak, ha nem is sikerült úgy élnie, ahogy tanítása szerint
szerette volna, a harcot rossznak ítélt élete ellen naponta folytatta.
B ántotta, hogy tettei nem fedik szavát. Utolsó lépését is ennek az
igaz törekvésnek jegyében tette meg. Jézus tanítványa ak art lenni,
s ahol valam i eltérést talált élete és az evangélium között, ott meg
próbált az evangéliumhoz igazodni még akkor is, ha tettéért az em
berektől nem k apott dicséretet, csak rosszallást.
Ha K risztus követője ak a rt is lenni, több ponton, bizonyos vonat
kozásban m ár tú llépett a keresztyén szemléleten. Nemcsak az egy
házzal szűnt meg kapcsolata, hanem a hívő keresztyénséggel is. Mi,
h itünk forrásának Isten kinyilatkoztatását tartju k. Tolsztoj pedig azt
állította, hogy „az Isten megismerése egy az élet élésével, m ert az
Isten az élet”. M ásutt pedig arról is, hogy Istent a tőle való teljes
függés révén ism erhetjük meg. I tt m ár nem az evangélium alapján
szól. Valamiféle spirituális vallásosságot ta rt helyesnek. Nem az Is
tennek hozzánk lehajló szeretetét hirdeti a Krisztusban, hanem az
em ber m agába fordulásától várja a csalódások elkerülését, a lelki
egyensúly fenntartását. N aplójában nyíltan le is írja: „Űj vallást kel
lene alapítani, azaz a Krisztus vallását m egtisztítani.” A megtisztí
tás alatt azt is érti, hogy a Szenthárom ság tanítását is el kell hagyni,
am iben pedig az egész keresztyénség egységes. Kitagadása után a
Szent Szinódusnak írt válaszában a következő hitvallást teszi: Hi
szek Istenben, aki szememben a szellem, a szeretet, kezdete m inden
nek, és benne élek, s ő bennem. Hiszem, hogy Isten ak aratát senki
nem fejezi ki világosabban, m int az em ber-Krisztus, de nem te
kintem K risztust Istennek. Az örök életet hiszi, de a m egváltásról
hallgat. Ha sokszor helyesen szólja is az evangélium egyes részleteit,
érzésem szerint a teljes evangéliumot nem ismerte.
Tolsztoj szava és gondolatai m a is hatnak. Nekünk ebből a szóból
és életből azt kell m egértenünk, ami Krisztushoz és az em berek szeretetéhez vezet. Az az egyház, am elyik klerikálissá válik, nem út a
Krisztushoz, hanem saját magához láncolja az em bereket, s akit nem
tu d magához kötni, azt letiporja. Az az egyház, am elyik klerikálissá
válik, nem az em berszeretetre tanít, hanem az egyházi tekintény tisz
teletére. Azért hangzott el m a közöttünk ez az előadás, hogy egy
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életm űvön keresztül kapjuk Isten üzenetét, Jézus parancsát; Sze
resd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és tel
jes elmédből. És: Szeresd felebarátodat, m int m agadat! Nincs más
parancsolat, am ely nagyobb ezeknél.

A KIBERNETIKA FELFEDEZŐJÉNEK
HALÁLARA
1964
Ebben az esztendőben h alt meg — m árcius 18-án — Norbert
W iener, a legfiatalabb tudom ánynak, a kibernetikának a felfedezője.
N éhány évvel ezelőtt m ár ism ertettük a m odern gondolkodásnak
ezt az új ú tját, m ost azért szólunk róla ismét, hogy m ielőtt még el
m úlnék ez az év, kegyelettel állunk meg egy hum anista és hívő tu 
dós em léke előtt.
1. W iener életrajza
N orbert W iener 1894. novem ber 26-án született az am erikai Co
lum bia állam ban. Apja is tudós volt: a szlavisztika professzora. N.
W. A ngliában és Ném etországban végezte egyetemi tanulm ányait.
H ihetetlen intelligenciája m ár gyerm ekkorában megm utatkozott.
Alig volt 7 esztendős, s m ár ism erte D antét és D arvint. Tizennégy
éves korában m ár egyetem i diplom ája volt m atem atikából. Tizen
nyolc éves korában doktorrá avatták. Huszonöt éves korában m ár
egyetem i ta n á r a bostoni műegyetemen.
Az általa felfedezett új tudom ánynak, a kibernetikának az elveit
1948-ban ism ertette meg a világgal „K ibernetika, azaz a vezérlési és
közlési folyam atok az élő szervezetben és a gépekben” című köny
vében. Később m ég egy könyvet írt „K ibernetika és a társadalom ”
címen. Ebben az új tudom ány szociológiai alkalm azását sürgette.

2. Mi a kibernetika:
„K ybernesis” görög szó, vezérlést, irányítást, korm ányzást jelent.
A kibernetika teh át a vezérlés, irányítás tudom ánya. Közelebbről:
Minden autom atikusan működő élő szervezetnek vagy gépnek van
„receptora”, olyan szerve, m ellyel a kívülről jövő hatásokat felfogja
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s valam i központba továbbítja. M inden ilyen rendszernek van valami
belső szerkezete, mely feldolgozza ezeket a külső hatásokat s ezek
alapján a helyzetnek és a célnak megfelelő parancsot ad ki: védeke
zésre, m unkára, m enekülésre, tám adásra, a m agatartás és működés
helyesbítésére vagy m ásra. Ezt a parancsot azután a rendszer h ar
m adik része, az ún. effektor h ajtja végre. Gondoljunk most egy élő
szervezetre s m egértjük, m iről van szó: a receptor — m ondjuk — a
szem, a parancsoló, irányító központ az agy, a végrehajtó, az effektor
a kéz.
A kibernetika teh át — W iener m eghatározása szerint — a külső
hatások, hírek, inform ációk közlési, tárolási, feldolgozási m ódjait
vizsgáló tudom ány.

3.

H ogyan

fedezte

fe l W ie n e r a k ib ern e tik á t?

A tudom ánytörténet sem szűkölködik anekdotákban. Arkhimédész
fürdőkádban ülve fedezte fel a vízbe m ártott testek súlycsökkenésé
nek törvényét. Newton fejére — míg a fa alatt szundikált — egy
alm a esett, s így jö tt rá a nehézkedési erő törvényére. W ienerről is
m ondhatunk ilyen kedves anekdotát. Ö m aga ír erről a könyvében.
Ü lt az íróasztala m ellett. Kedvenc m acskája m ellette nyújtózkodott a
földön. „Cica” — m ondta a tudós. A cica felkapta a fejét, — s a tu 
dós fejében m egszületett a gondolat az autom ata rendszer három
fázisáról: az információról, a parancsról és az effektusról.
Ez persze csak anekdota. Komolyabb ösztönzéseket is kapott a tu
dós zseniális agya. A cam bridge-i H arvard egyetem en régi szokás volt
az, hogy a különféle tudom ányok képviselői időnként összejöttek s
megbeszélték tudom ányáguk módszereit, eredm ényeit és problémáit.
Ezekre az összejövetelekre a m űegyetem tanárait is meghívták. Wie
ner is eljárt. M egism erkedett egy orvosprofesszorral, dr. Rosenbluethtal, s beszélgetéseik során kitűnt, hogy elektronikus pályán vagy ideg
pályán továbbított jelek, üzenetek, inform ációk viselkedése azonos,
sőt a h atásuk is azonos. R ájöttek arra, hogy például a szem rece
hárty áin ak az agy felé adott optikai jelzései és a televízió képele
m einek átvitele között nagy hasonlóság van. Ez volt a második im
pulzus a nagy felfedezés tudatosítására és elm életbe foglalására.
S a h arm adikat a világháborúban kapta. A korm ány megbízta őt
azzal, hogy a repülőgépek szám ára autom ata készülékeket szerkeszszen. Itt jö tt rá a visszacsatolás elvére, azaz arra az igazságra, hogy
a vezérlés eredm énye visszahat m agára a vezérlésre s így lehetőség
van arra, hogy a vezérlés az eredm ények alapján korrigálja önma-
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gát. E rre term észetesen nem csak autom ata gépek képesek, hanem
elsősorban az élő szervezet. W iener szerint például így alakult ki az
em berben a legkedvezőbb testi hőm érséklet, m ely m ellett céljának
és környezetének megfelelően tu d élni és m űködni, — s így alakult
ki m inden belső és külső szervünk, a visszacsatolás elve és törvénye
alapján.
A gondolatok készen voltak, s ezekből született meg 1948-ban az
új tudom ányos rendszer és módszer, a kibernetika.

4.

A k ib e r n e tik a a lk a lm a zá sa és h a tá sa

A kibernetika forradalm asította a technikát. Elvei és képletei alap
ján elektronikus gondolkodó gépeket készítettek a tudósok és m ér
nökök. Gépeket, m elyek fél nap alatt elvégeznek olyan m atem atikai
feladatot, m elyre egy em beri agynak 100 millió esztendő kellene.
Gépekre, m elyek tu d n ak sakkozni, fordítani, zenét szerezni, terve
ket készíteni. Ezek hasznos gépek. Ezek m ellett a tudósok modelle
ket is készítenek, hogy ezeken figyeljék meg a gép és az élő szerve
zet viselkedésének hasonlóságát. Ism erkedjünk meg néhánnyal.
Ashby angol kibernetikus Hom eostat-ot késztíett, ez egy négy do
bozból álló, bonyolult berendezésű elektronikus szerkezet, mely ar
ról nevezetes, hogy h a sérülést ejtü n k rajta, vagy szándékosan meg
zavarjuk m űködését, regenerálja önm agát, saját m aga ism ét megte
rem ti a norm ális egyensúlyi állapotot, am int m ondják róla: meg
gyógyítja saját idegbaját. Más tudósok egy Elm ernek és Elsie-nek
nevezett gép-testvérpárt szerkesztettek, ezek fényhatásra mozognak,
egymás útjából udvariasan kitérnek stb. Van egy harm adik testvé
rü k is. Ez arról nevezetes, hogy saját m agától tu d táplálkozni: azaz,
h a kezd kim erülni a benne levő és őt m űködtető energia, bemegy
egy házikóba, bekapcsolja m agát egy áram körbe, s m ikor feltöltődik,
akkor ism ét előjön s végzi tovább furcsa m utatványait. Egy negye
dik géptestvér, Cora (Conditional R eflex Autóm at) m ár arra is ké
pes, hogy kindicionált reflexekre, begyakorlás ú tján szerzett ösztö
nökre hallgasson. Íme, ezt tu d ja: m egy s beleütközik valam i aka
dályba. E rre m egváltoztatja útirányát, ám de ha gazdája az össze
ütközés pillanatában füttyszót h allat s még néhányszor megteszi,
Cora a füttyszóra m ár az összeütközés előtt m egváltoztatja ú tjá t és
szépen k itér az akadály elől. K ét szegedi kibernetikus, Muszka és
Kovács, Corához hasonlóan viselkedő K aticabogarat készítettek, ezt
is lehet kondicionálni, ez is mozog em beri hangra, sőt „haragudni”
is tud, ha m egütik, s „mosolyogni”, ha megsim ogatják. Még érde-
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kesebb Shannon Tézeusza. M űegérke ez, de olyan egérke, mely tud
emlékezni. Egy labirintus útvesztőjén keresztül kell m egtalálnia a
szám ára k itett „szalonnát”, azaz elektrom ágnest. Az egérke sok falnakfutás és kitérés után találja meg az u tat előszörre. Ámde másod
szorra m ár a legrövidebb úton, összeütközés nélkül megy a mágnes
felé, m ert első ú tján ak em lékeit rögzíteni tudta. S végül említsük
meg m agának W ienem ek a gépecskéjét. Így nevezte el: Moly és po
loska. E lindult m agától a fényforrás felé, m int a molypille. Ámde
útközben poloskává változott, s riadtan m enekült a sötétbe, ahogy
a poloska szokta.
Játék o k ezek? Sem m iképpen sem. Ezek alapján készülnek majd
az autom ata korm ányzású autók, az agyi parancsra működő végta
gok, az olvasógépek, m elyek bárm ely szöveget felolvasnak a vakok
számára, s a játékm odellek alapján m űködnek világszerte az auto
m ata gépsorokkal term elő gyárak. Legyünk tehát hálásak ezeknek a
játékos tudósoknak.
A kibernetika segítséget n y ú jt az em beri érzékszervek, agy és idegrendszer m űködésének jobb m egism erésére és sok új antropológiai
problém át vet fel. Ezek közül k ettőt em lítünk.
A kibernetikusok az átöröklést úgy m agyarázzák, hogy az új szer
vezet ún. öröklési inform ációkat kap a szülőktől, s ezektől az infor
m ációktól függ a szervezete és egyénisége. Nos, ha ezeket meg tud
ju k ism erni, akkor m ár nem lesz nehéz az irányítás, s így az ember
nem lesz többé kitéve az átöröklés végzetszerűségének, hanem úrrá
lesz fölötte.
A sok közül egy m ásik antropológiai problém ára is érdemes fel
figyelnünk. Young londoni professzor szerint elvileg nincs semmi
akadálya annak, hogy gépelemekből valóságos em bert alkossunk.
A m ai bonyolult gondolkodó gépekben 23 ezer rádiócső van, ha ezt
a számot az agysejtek számára, azaz 15 m ililárdra em eljük fel, ak
k or a gép úgy kezd m ajd viselkedni, m int „John Jones vagy Henry
Sm ith, s katona lesz vagy költő, m érnök vagy m uzsikus”. Persze
alig akad olyan tudós, aki hitelt adna ennek a fantasztikus állítás
nak. R ám utatnak arra, hogy az em ber m agasabb életszinten él, m int
az elektrom os gépek, olyan szinten, ahol szabadság is van, szeretet
is van, s m egvan a m etafizikai függés érzése, a hit. A gép pedig,
még a legbonyolultabb is, m indig csak gép m arad, autom ata.
A kibernetika hatása kiterjed t a társadalom tudom ányokra is.
W iener — em lített m ásodik könyvében — m egállapította azt, hogy
a társadalom életében is m egkülönböztethetünk vezérlő központokat,
hírközlési vonalakat s végrehajtó perifériákat, ahogy ő nevezi. Sze
rin te akkor lesz egészséges az em beri társadalom élete, ha a kiber-
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netika tételei alapján tudom ányosan és emberségesen rendeződik.
Ez persze egyelőre csak utópia, az azonban kétségtelen, hogy társa
dalm i és term elési folyam atok tervezésében és ellenőrzésében m ár
nagy szerepük van a kibernetikus gépeknek. (S itt hadd említsem
meg, hogy egyik kedves testvérünknek, dr. Hoványi Jánosnénak a
fia, Gábor, nagyszerű kis könyvet írt ilyen címen: Elektronikus di
gitális számológépek a dokumentációban.)
S végül még egy érdekességet! A kibernetika hatásköre kiterjed
még a parapszichologikus tudom ányok egyikére, a telepátiára is.
Hogy gondolatátvitel van, az m a m ár tudom ányosan kikísérletezett
és ellenőrzött tény. Hetvenszázalékosán sikerültek azok a kísérletek,
m elyekben a leadó agy az am erikai parton volt, a felvevő agy pedig
a Nautiluson, ezen az atom -tengeralattjárón, az Északi-sark jégtö
mege alatt. A Szovjetunióban folytatott kísérletek még eredm énye
sebbek voltak. A nagy kérdés az: hogyan ju th a t el az információ az
egyik agyból a m ásikba, óriási távolságra, vezető közeg nélkül?
A gondolat bio-elektromos energiája révén? Aligha, hiszen Newton
törvénye alapján az energia a távolság négyzetével arányosan csök
ken. Mi m aradna egy gondolat energiájából, ami szinte m érhetet
lenül csekély, tízezer kilom éter távolságban? Fel kell tételezni, hogy
van valam i „m etaéter”, valam i addig még ism eretlen szellemi erő
tér, túl a mi terü n k és időnk határain, s a gondolat, a személyes rá 
hatás, ebben az erőtérben terjed. S ezt nem mi m ondjuk, hanem egy
m aterialista pszichológus, Vasziljev. (A telepátia, 1964.) Szó van ar
ról is, hogy a telepatikus jelenségek kutatására kibernetikus gépet
készítenek. Lehet tehát, hogy W iener gondolata m ajd egy eddig is
m eretlen új világot is feltár a tudom ányos k utatás számára.

A k ib e r n e tik a és a filo zó fia

Sok tudós szerint a kibernetika elveiből messzemenő filozófiai kon
zekvenciákat is le lehet vonni. Ezek közé tartozik maga W iener is,
azután Stanford Goldm an (Inform áció-elm élet c. műve), és a híres
francia fizikus: Broglie (a kibernetika filozófiai értelmezése c. m ű
vében).
Ez utóbbi szerint a kibernetika m egerősítheti sok fizikusnak azt
a vélem ényét, hogy mi nem találkozunk soha a valóságos világgal,
hanem m indig csak azokkal a jelekkel, inform ációkkal, m elyeket ez
a világ küld felénk érzékszerveinken keresztül.
Goldman egy lépéssel tovább megy. Szerinte az egyetlen lehetsé
ges filozófia az agnoszticizmus, teh át az a meggyőződés, hogy nem
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tu d u n k sem m it a világról, m ert a jelek, jelkom binációk és inform á
ciók áradnak ugyan felénk, de soha semmi módon nem tudjuk meg
állapítani, hogy egy vagy több világból érkeznek ezek, valam int azt
sem, hogy igazak-e ezek a jelzések, vagy hamisak.
M inket jobban érdekel m agának W ienernek a filozófiai vélemé
nye. Mit m ond ő? Szerinte a jel nem anyag, de nem is energia. Va
lam i egészen m ás dim enziója van, m int a mi világunknak, terünk
nek és időnknek. A kibernetika révén kialakuló új filozófia tehát
felülem elkedik a m aterializm us és idealizmus ellentétén s új rend
ben való gondolkodásra fogja késztetni a bölcselőket.
Nem szállunk vitába ezekkel a filozófiai nézetekkel, hiszen cé
lunk nem a vita, hanem az ism ertetés. Annyit m indenesetre jegyez
zünk meg, hogy W iener új tudom ánya éppoly filozófiai forradalom 
nak lehet a nyitánya, m int Planck kvantum elm élete volt a maga
idejében.
(Jegyzet: W iener fizikai és filozófiai gondolatai közül egyet konk
réten is m egism erhetünk. Szerinte a kibernetika alapképlete nagyon
hasonlít a hőelm élet második alaptörvényének, az entrópia-tételnek
a képletéhez. Az entrópia-tétel azt jelenti, hogy a világ zárt rend
szerében a hőkülönbségek egyre csökkennek, éppúgy csökkennek a
szétszórt inform ációk megbízhatósági kontúrjai is. Az információ a
m aga pályáján — s e pálya egyre bonyolultabb lesz az em beri idegrendszerben is, a társadalom ban is — veszít erejéből, rendjéből, ere
deti jelentéséből. I tt is beáll m ajd az információs entrópia maximuma,
s ez az élő szervezet és a társadalom halálát jelenti majd.)
*

*

*

N orbert W iener tudós volt, hum anista volt és hívő volt. A tudós
azt akarta, hogy jobban m egism erjük a világot. A hum anista azt
akarta, hogy em beribb legyen az élet. S a hívő azt akarta, hogy tu
dományos módszerek segítségével is megközelíthessük a téren és
időn túli világot: az isteni valóság világát.
Em lékét őrizzük meg szeretettel, új tudom ányának pedig kíván
junk olyan fejlődést, am ely a boldogabb em beri jövőt szolgálja.
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PLANCK, A HÍVŐ FIZIKUS
D r. K e k e s A n d r á s e lő a d á sa a D e á k té r i g y ü le k e z e tb e n
1958. o k t . 1 2 - é n , M a x P l a n c k s z ü l e t é s é n e k s z á z a d i k é v f o r d u l ó j a
a lk a lm á b ó l

A huszadik évszázad nem önkényesen elhatárolt darabja a múló
időnek, hanem jellegzetes korszak — új kezdet a nagy sodorban, s
talán fundam entum a érkező új évszázadoknak. Mi adja meg k arak 
terét? Talán a színes népek em beri öntudatra ébredése, talán a fe
h ér em berm illiók szekularizálódása, talán a szocialista társadalm i
rend építése, talán m indez együtt, de leginkább mégis a fizika cso
dálatos lendülete, technikát, életet, gondolkodást és m agatartást át
form áló új útjai.
Sorozatunkban olyan férfiakról lesz szó, akik ebben az évszázad
ban keresztyének voltak. Mind halottak m ár, hiszen az em beri arc
kép akkor lesz kész s akkor függeszthető a nagy szellemi galéria fa
lára, ha a halál feltette rá az utolsó vonást.
Aki az évszázad első éveinek valam elyik tavaszi estéjén a berlini
G runew ald villasorán sétált, bizonyára m egállt néhány percre egy
kedves, barátságos villa ablaka alatt. Bach-zene szűrődött ki az u t
cára. S ha benézett a szobába, az asztal körül népes családot látha
tott, a vendégeket, Berlin ism ert lakosait, professzorokat, zeneszer
zőket, köztük H arnackot is. A hegedű fölé Einstein hajolt, félelme
tesen intelligens arcának m arkáns vonásait m eglágyította Bach m u
zsikájának szelíd sugárzása — a zongoránál Planck ült.
Feledhetetlen kép lehetett, Einstein és Planck együtt muzsikál
nak. Együtt m uzsikálnak ők — s ezt a képet m indannyian láth at
ju k —, az em beri szellem nagyszerű hangszerén is, s ebből szüle
te tt meg a huszadik század. Nem elérték ők a huszadik századot,
hanem csinálták.
A z ember
M ax Planckról (1858—1948), az egyszerű, szelíd, nagyon megpró
bált életű em berről halála évében tanítványai em lékkönyvet. adtak
ki, születésének századik évfordulója alkalm ából pedig a Die N aturw issenschaften c. folyóirat em lékezett meg róla W estphal és Heisenberg által íro tt cikkekben. Am it róla mondok, am it tőle idézek, azok
részben innen valók, részben az ő könyvéből, m elynek címe: Az
exact term észettudom ány értelm e és határai.
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Élete egyszerű élet volt, tele szenvedéssel. Kétszer nősült. Két há
zasságából öt gyerm eke született, de csak egy élte őt túl. Egyik fia
az első világháborúban halt meg V erdun ostrománál, a másik elve
szett a második világháborúban. K ét leánya is meghalt. Kedves csa
ládi otthonát 1945-ben légibomba zúzta szét.
A hideg ész embere, logikája pontosan és kérlelhetetlenül m űkö
dik. „Sem m it nem m ondott és írt le, ami ne lett volna exact igaz
ság” — írja egyik életrajzírója. S em ellett gazdag és meleg kedély.
Csupa szív, csupa segítő szeretet. Szenvedélyei: a családi kör, a zene
és a term észet.

A tu d ó s

Ebből az egyszerű em berből p attan t ki az a szikra, mely az új te r
m észettudom ányos gondolkodás roppant tüzét gyújtotta meg. Mi volt
ez a szikra?
Mi nem vagyunk fizikusok, de tartozunk azzal korunknak is,
P lancknak is, hogy figyelm ünket m egfeszítve legalább lényegében
és jelentőségében értsük meg a plancki felfedezést.
A 19. évszázad klasszikus fizikájának alapja az a feltevés volt,
hogy az anyag legkisebb része az atom, s ezekből az atomokból árad
folyam atosan az energia. Az atom ok porszemek a térben, s az ener
gia olyan, m int a vízsugár. S akkor jö tt egy kellem etlen meglepe
tés. A fény-elektrom os jelenségek vizsgálata közben az erre a hipo
tézisre épített képletek s a gyakorlati m érések eredm ényei nem
egyeztek. A fizikai gondolkodás m egfejthetetlen rejtély előtt állt.
Falhoz érkezett, nem látta az utat, m ely tovább vihetné a fizikát.
Ebben a szellemi helyzetben új út s nagy megoldás volt Planck
nak az a felfedezése, igazán csodálatosnak nevezhető tétele, hogy az
anyaghoz hasonlóan az energia sem folyamatos, hanem megvannak
a m aga „részecskéi”, „atom jai”, m egvan m inden energiának a maga
legkisebb mennyisége, s ez m inden sugárzásnál más és más. (Vala
hogy úgy kell elképzelnünk, hogy a sugárzás nem úgy árad, m int a
víz a hordóból, hanem úgy, m int a sör az autom atából, a megfelelő
pénzdarab bedobása u tán egy pohárral, m ert ennek a mennyiségnek
az adagolására van beállítva a gép.) Ez a „legkisebb mennyiség” a
hősugárzásnál a legkisebb, a röntgensugárzásnál a legnagyobb, a
mennyiségnek, a kvantum nak és a sugárzó energia frekvenciájának
a hányadosa azonban m inden sugárzás esetén azonos számot ad, ez
a Planck-féle „állandó”, jele a kis „h”, szám értéke: 6,55X10—27, azaz
h at egész 55 századszor 10 a mínusz huszonhetedik hatványon. El-
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képzelhetetlenül parányi szám. (Ügy aránylik az egyhez, m int a gom
bostű feje a földgolyóhoz.)
Am ikor azután a plancki felfedezésből indultak ki a fizikusok, az
elm életi képletek és a gyakorlati m érések azonnal egyeztek. Az atom
és az energia vizsgálatának ú tján tovább lehetett menni. S m entek
is ezen az úton korunk nagy fizikusai: R utherford, Bohr, De Broglie, O. Hahn, Schrodinger, Heisenberg, s elsősorban Einstein. Planck
1900-ban te tte közzé a m aga felfedezését, Einstein 1907-ben látta
meg, hogy a kis „h” forradalm ával a fizika gyökeresen új ú tra lé
pett. A Planck-féle legkisebb kvantum ot ő nevezte el fotonnak. Em
beri szemszögből nézve a tudom ány történelm ét, ennek a felfedezés
nek köszönhetjük az atom energiát, mely áldást hozhat az egész em
beriségre, de — ha nem vigyázunk rá — démoni erejével el is pusz
títh a tja a világot.
A filo z ó fu s

Ez az egyszerű, konzervatív em ber a történelem legnagyobb for
radalm ára. S nem csak a tudom ányos gondolkodást s ennek eredmé
nyeiben a világtörténelm et forradalm asította, hanem a világ felől al
kotott gondolkodásunkat is. Mi nem vagyunk filozófusok sem, vala
m it mégis meg kell éreznünk abból a sodró erejű gondolatviharból,
m elyet a kis „h” k eltett fel.
Heisenberg, Planck tanítványa és m űvének folytatója azt írja m ár
em lített cikkében, hogy alapjában véve csak kétféle gondolkodás le
hetséges: dém okritoszi és platóni. Az előbbi szerint a kozmosz üres
tér, m elyben atom ok vannak, m inden valóság az atomok elhelyez
kedése és m inden történés az atom ok mozgása. A platóni gondolko
dás szerint a valóságok gyökere nem az atom, hanem a szim m etria
geom etriai törvénye, m ert ezekhez a szellemi k arak terű törvények
hez kell alkalm azkodnia m indennek, am i van és ami történik. Heisen
berg azt m ondja, hogy Planck felfedezése nyom án a mai term észettudom ány platónikusan gondolkodik. Nem ism er olyan semleges te
ret, m elyben atom ok élnének és mozognának a saját m agukban rejlő
törvényszerűségeknek engedelmeskedve, hanem térnek és időnek
olyan egybeszövődő szerkezetéről beszél, m elynek m egvannak a maga
konstans, teh át állandó törvényei, melyhez minden, ami van, alkal
m azkodni kénytelen.
Planck nyom án teh át a fizikai és filozófiai gondolkodás nem azt
ta rtja elsődlegesnek, am i van, legyen az akár anyag, akár valam i
féle sugárzás, hanem a m atem atikai törvényt, s azt mondja, hogy
m inden, am i van, ennek a törvénynek a kifejeződése.
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H add érzékeltessem m indezt egy egyszerű képpel, s hadd fűzzek
hozzá egy megjegyzést — keresztyén szempontból.
A kép a következő. Ne úgy képzeljük el a kozmoszt, m ondja te
h á t a H eisenberg-féle értékelés, m int egy sima m árványasztalt, me
lyen a rádobott üveggolyók a m aguk felülete, súlya s az indító erő
szerint gurulnak szét, hanem úgy képzeljük el, m int barázdákkal,
járatokkal, vájatokkal, lukakkal ellátott asztalt, melyen a rádobott
golyók csak az előre elkészített utakon haladhatnak s csak az előre
m egkonstruált form ák szerint helyezkedhetnek el.
A megjegyzésem pedig ez. Mi keresztyének nem rendelkezünk va
lam i sajátos keresztyén filozófiával. Keresztyénségünk nincs kötve
semmiféle filozófiához, sem Démokritoszéhoz, sem Platónéhoz. Még
azt sem m ondjuk, hogy hozzá vagyunk kötve valam iféle dogmatikai
rendszerhez. Nem! A mi kötöttségünk személyes kötöttség. Mi Krisz
tushoz vagyunk kötve. K risztus pedig nem filozófiát alkotott, ha
nem Istennek az ő földi gyerm ekeit m egmentő irgalm as cselekedetét
h ajto tta végre. Mi teh át nem azért örülünk a plancki felfedezés fi
lozófiai jelentőségének, m ert ez a keresztyénséggel azonosított idea
lizm ust erősítené, hanem kizárólag azért, m ert olyan új gondolato
k a t v etett fel, m elyeknek energiája, szellemi ereje előre segíti az
em beriséget abban a harcban, m ely az igazság m egismeréséért fo
lyik.
A k eresztyén

Ez az egyszerű em ber s nagyszerű tudós hívő keresztyén volt.
W estphal azt írja róla, hogy életének fundam entum a mély hite és a
bizalom Isten irgalm as vezetése iránt. Ervin fiának halála után így
írt b arátján ak , B ertholet-nek:
„Szomorú lennék, ha azt hinné, nem bírom el a fájdalm at. Segít
ségemre van a m ennyei kegyelem. Gyerm ekkorom óta kételkedés
nélkül hiszek ebben a legnagyobb és legfőbb Kegyelemben. Tudom,
hogy az ő u tai nem a mi utaink, de a benne való bizalom segít m in
k et a legnagyobb próbák idején.” És később:
„A jelen nyom orúság völgye felett ott van a m ásik világ, ahová
m indig m enekülnünk lehet.”
Mi ez a h it Planckban? Családi tradíció, am it nem tudott levet
kőzni, még a fizikai gondolkodás legmagasabb, legtisztább, legfénylőbb szellemi csúcsain sem?! Tudathasadás, olyan lelki betegség tehát,
m ely a rra kényszeríti a szegény em bert, hogy két arcot hordozzon,
egy tem plom it és egy laboratórium it?!
Sem m iképpen sem!
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Planck nem „annak ellenére” hisz, hogy hívő tudós — Planck „Ép
pen azért” hisz olyan m élyen és igazán, m ert tudós. S ezen a pon
ton term észetesen m inden elm életi fejtegetésnél és életrajzi vagy
pszichológiai boncolgatásnál döntőbb az, am int ő m aga ír. K ét dol
gozatának néhány tételét érdem es megismerni.
„A term észettudom ány értelm e és h atárai” c. m űvében a követ
kezőket m ondja:
a) A term észet világa előtt a gyerm eki lélek csodálkozásával kell
megállni.
b) A jelenségek m ögött ott van a m egism erhetetlen metafizikai
valóság.
c) A tudom ánynak nagy erkölcsi felelőssége van, az atom korszak
ban, m ikor az atom erő m indent elpusztíthat, különösen érthető.
d) A tudom ány útján, s ez elsősorban a m odern fizikára érvényes,
elju tu n k kérlelhetetlenül ahhoz a sorsélményhez, hogy m agasabb ha
talom kezében vagyunk.
Plancknak egy m ásik m űve a h it és tudás viszonyát taglalja. Mit
ír ebben?
A term észettudom ány legbelsőbb lényege szerint Isten-keresés.
S ez a vallás is. M indkettő egy abban, hogy van egy világfeletti
korm ányzó hatalom , van egy bölcs világrend. Ez nem ismerhető
meg, csak m egközelíthető. S ide segít a vallás a m aga cselekményei
vel, s a tudom ány a m aga egzakt kutatásaival. Nem lesz bennünk tu 
dathasadás, m ondja Planck, h a a vallás Isten szavát és a tudom ány
világrend szavát azonos valóság jelzésének tartju k , s úgy szólunk
róla, m int titokzatos, de valóságos hatalom ról.
*

*

*

Ebben az esztendőben az egész m űvelt em beriség hálával áll meg
a nagy tudós és hívő keresztyén emléke előtt. Cáfolat és bizony
ság ő.
Cáfolata annak a téves hiedelemnek, hogy a h it és tudás kibékít
hetetlen ellentétben vannak.
S bizonysága annak, hogy az igaz és mély tudás nem szakít el Is
tentől, hanem a rra buzdít, hogy keressük Azt, akinek léte világít,
m int égő Nap — akit óhajtva sejt a bölcs lángesze —, s akit mi meg
találtu n k a Jézus Krisztusban.
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HEIDEGGER
ÉS AZ EGZISZTENCIALISTA FILOZÓFIA
1964
Szeptem ber 26-án töltötte be 75. életévét M artin Heidegger, a
20. századi ekzisztencialista filozófia m egalapítója és legnagyobb ha
tású művelője. Ebből az alkalom ból foglalkozunk vele és rendszeré
vel. Nem pusztán ism eretszerzési okokból. Aligha lehetünk Jézus
tanítványai ma, ha nem ism erjük korunkat, korunk em berének gon
dolkodását. Aligha lehetünk Jézus meggyőződéses tanítványai, ha
nem ism erjük azokat a szellemi pontokat, ahol a korszellem negatív
vagy pozitív hatással találkozik keresztyénségünkkel. Mai ism ertető
előadásunknak is az a célja tehát, ami a többié: erősíteni m agunkat
a meggyőződéssel vállalt, korszerű keresztyénségben.
Heidegger 1889-ben született a badeni Meiszkirchenben. 1923-ban
m ár a filozófia tan ára a m arburgi egyetemen, ahonnan ugyanilyen
m inőségben 1928-ban Freiburgba került. 1933-ban, teh át éppen a
hitleri idők kezdetekor, ő lett az egyetem rektora. E tény m iatt, va
lam int azért, m ert elég sok m egértést tanúsíto tt Nietsche személye
és filozófiája iránt, elég határozatlanul ugyan, de mégis azzal vá
dolták, hogy filozófiai rendszere hozzájárult a nemzeti szocializmus
ideológiájának kivirágzásához. Igaz ez? Van valam i köze Heideggernek ehhez az em bertelen ideológiához? Aligha. Igaz, a gondolkodás
gyökerei m élyre nyúlnak, a szellemi áram lások bonyolultak és titok
zatosak, de Heideggernek világos kijelentései vannak a nemzeti szo
cializmus ellen és a totális állam ellen. Az előbbit a lét elárulásának,
az utóbbit történelm i tévedésnek nevezte — s m indezt a hitleri idők
ben tette!
Művei közül hárm at ism ertetünk, a három jellegzetesei.
1927-ben jelent meg „Sein und Zeit” c. műve. Itt fejti ki rendsze
resen az egzisztencialista filozófia gondolatait. Addig Husserl tan ít
ványának ta rto ttá k őt s fenomenológusnak, aki csak a jelenségek
kel foglalkozik. Ebben a m űvében m ár csak egy érdekli: az „ousia”,
a létezés — és az „idő”, m elyben a lét alkalm at kap önmaga meg
értésére.
1929-ben írta meg „Mi a m etafizika” c. művét. Ebben m ár az
„A ngst”-ról, a szorongásról beszél, mely benne él az em berben a
Semmi, a H alál elkerülhetetlensége m iatt.
Későbbi m űvei közül a legnagyobb érdeklődést az 1947-ben meg
jelent nyílt levele k eltette fel, m elyet a hum anizm usról írt. Az em
b er — írja — nem azért érték, m ert szubjektíve annak tartjuk, ha-
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nem azért, m ert léte van. S az erkölcs alapvető norm ája ez: lenni
éspedig szolidaritásban másokkal, m ás létezőkkel.
*

*

*

Ámde hogy m indezt m egérthessük, helyezzük el Heideggert az em
beri gondolkodás történetében.
Az egzisztencializmus a létezés filozófiája. Nem azt kérdezi, mi az,
am i van, hanem azt, hogy ami van, m iért van, s egyáltalán: m it je
lent az, hogy valam i van. Természetesen nem a 20. században buk
k an t fel ez a kérdés a lét term észete után. Egy francia filozófus,
M ounier, így rajzolta meg az egzisztencializmus „családfáját” : a gyö
kerek Szókratész, Augustinus és a sztoikusok; ezek a gyökerek Pas
calban fu tn ak össze; ebből nő ki a törzs, K ierkegaard; a törzs három
ágra szakad, az egyik jelképezi Nietzschét, Heideggert és Sartre-t, a
m ásikon ülnek a vallásos gondolkodók, Sarth, Blondel, G. Marcel,
B erdjajev; a harm adik ág végül Jaspers.
Ahhoz, hogy Heideggert egészen m egérthessük, a gyökerekig kel
lene visszam ennünk, de ezt m ost nem tehetjük. A törzset azonban,
K ierkegaard gondolatait, föltétlenül meg kell ism ernünk.
A 19. századi kultúrem beriség az „em beri nagyság” illúziójá
ban élt. Hogy az em ber nem „nagy”, hanem árva, didergő lélek, azt
K ierkegaard látta meg. S nem objektív filozófus m ódján írta meg
azt, am it látott, hanem szubjektív, önm agát elemző és gyötrő vallo
m ásként. Ki vagyok én itt és most, egyedül én, az ideák és a natura
feszültségében, az Isten előtt? A 19. századi fényes és öntelt lap
jaira odateszi csendesen a m aga vérző és vergődő em beri szívét,
ím e, az em beri Ahol m inden olyan rendezettnek és harm onikusnak
látszott, ő hallja a diszharm óniát. Ahol m inden olyan logikus és
evidens volt, ő oda beledobja a kételyeit. S ahol nem tud valam it
m egérteni, ott bevallja, hogy hisz. Keresztyén egzisztencia az övé:
m indig Isten előtt áll. Éspedig bűnös em berként. Sőt: halálra ítélt
em berként! Micsoda szakadék. Az egyik oldalon a szent és örök Is
ten, a m ásikon a bűnös és halandó ember. A találkozás és a közös
ség abszurdum . A bszurdum az értelem számára. H idat csak a hit
verhet. Nincs más lehetőség: credo, quia abszurdum ! De a h it által
a kapcsolatnak itt és most realizálódnia kell. A h it tehát személyes
döntés m inden szituációban és m inden pillanatban. A hit által nem
változik meg az élet, de a hit aspektusa alatt m inden átrendeződik,
m inden új értelm et nyer. A bűn fölé kegyelem borul, a szenvedés
csak gyötrő álom, melyből felébredünk, s a halál nem végérvényes
hatalom .
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K ierkegaard meglehetősen egyedül m aradt, szavai nem keltettek
visszhangot, kortársai m egborzadtak a kínoktól és mélységektől. Lát
nok volt, aki két-három nem zedéknyi idővel megelőzte korát.
S azután jött a 20. század. Az idealizmus fényét elűzte tízezer
ágyú torkolattüze s égő városok füstfellege. K itűnt, hogy a világ
legnagyobb borzalm a m aga az ember. S az értelem szavát elnyomta
a fanatizm us harsogása. Ebben az évszázadban az első és legnagyobb
problém a a Lét lett, m ert az emberiség odakerült a Nihil szakadé
kénak partjára.
Ebben a szörnyű évszázadban új életre kelt K ierkegaard filozó
fiája, persze — a kor szellemének megfelelően — el v allástalan t va,
szekuláris köntösben: Heideggerben, aki ebben a vonatkozásban így
vall a koráról: a régi istenek elvirágzottak, újab még nem jöttek,
átm enet idején vagyunk. A filozófiáról pedig azt vallja, hogy az nem
beszélhet Istenről és az örökkévalóságról. A filozófiának az em ber
ből és a m ából kell kiindulnia.
Heidegger így is cselekszik. A „lét” elemzéséből indul ki. Descar
tes így m ondta: cogito, ergo sum. Heidegger fordítva: vagyok, tehát
gondolkodom. De mi az, hogy „lét”. Nyilvánvalóan a „semmi” el
lentéte. A „van” ellentéte a „nincs”. S a legnagyobb kérdés, m elyre
aligha tu d u n k választ adni, az, hogy m iért van inkább a lét, m int a
semmi; mi az oka annak, hogy valam i van, s m iért nincs úgy, hogy
nincsen semmi. Gyerm ekek játszanak így — kicsi tenyerüket mu
tatva, m ajd eldugva — „van valami, nincsen sem m i”. S ha most jól
belegondolunk, ebben az ősi gyerm ekjátékban a legősibb és legna
gyobb filozófiai problém a kérdőjele áll előttünk.
De gondolkozzunk tovább Heidegger rendszere alapján. Ha a lét
hez hozzá adjuk az „időt”, a történetiséget, akkor m egkapjuk az
em beri létet, m elyet ő ittlétnek (Dasein) nevez. Minden egyéb lét
tel szemben ennek két jellem zője van. Az egyik a történetiség.
Semmi m ásnak nincs története, csak az em bernek. A term észeti lét
örökös levés és ismétlődés, az em beri lét: történelem. A másik jel
lemző az, hogy csak az em ber tu d önm agáról s csak az em ber akarja
a létet m egérteni. M inden egyéb létező öntudatlanul csak „van”, az
em ber azonban töpreng: m iért vagyok? (Érdemes ezen a ponton
felfigyelni arra, hogy Heideggernek a létről, történelem ről, önmeg
értésről szóló tanítása késztette B ultm annt arra, hogy a bibliai her
m eneutika alapelvévé az em ber önm egértésre való törekvését tegye,
s ennek történelm i kifejezését m itológiának minősítse.)
Az em ber ittléte — s ez a következő lépés — egyúttal világban
való lét is. Az em ber tudja, hogy tőle független erők beledobták
nemcsak az időbe, hanem a világba is. S neki, m it is tehetne m ást,
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vállalnia kell a környezetet, a szituációt, sőt ebben a vallásban szo
lidárisnak kell m utatkoznia. Heideggernek ez a gondolata nagy h a
tással volt korunk m ásik egzisztencialista filozófusára és írójára, Al
bert Camus-re. A Lázadó Em berben is, a Sziszifusz Mítoszában is
azt írja, hogy ez a világba dobottság s az egész szituáció, melyben
élünk, abszurditás, s mégis vállalni kell. Rem énytelen az, hogy fel
oldjuk ennek az abszurditásnak az értelm etlenségét és keserűségét,
mégis vállalni kell. Ez a „mégis” fejezi ki Camus tragikus heroizm usát, m elynek a gyökere — íme — Heideggerben van.
Az em ber ittléte — éppen m ert történeti és világban való — kor
látok közé szorított lét. Az egyik korlát a születés, a m ásik a halál.
A halált nem fiziológiailag, nem is teológiailag kell m egérteni, ha
nem egzisztenciálisan, m ert egyszerűen hozzátartozik a lét szerkeze
téhez. A csecsemő, m ihelyt életre született, m ár elég öreg ahhoz,
hogy m eghaljon — m ondja Heidegger. Máshol így beszél: az em
ber örökös csúszásban van a halál felé; m ajd m egint így: a halál
lélekzete állandóan átrezeg az em beren. Az ittlét teh át nem más,
m int halálra-szánt-lét.
S ennek k ét következm énye van.
Az egyik az, hogy az em ber a halál előtt és a halál által nyeri
meg a m aga egyedi és személyes egzisztenciáját. M inden felelőssé
get és feladatot áth áríth atu n k m ásokra. Beleolvadhatunk egész éle
tünkben a közösségbe. F eladhatjuk m agunkat az elragadtatás pilla
nataiban a Titok előtt. De az kétségtelen, hogy a saját, személyes
és egyedi halálunkat kell halnunk. Ezt senki át nem vállalhatja.
Ebben a tényben benne van az em ber m agárahagyottsága, végleges
árvasága. Ügy van, ahogy Hans Fallada írja: Halálodban m agadra
maradsz.
A halálra-szánt-lét m ásik következm énye az, hogy az em berben
m indig van szorongás (Angst). „Az em ber a gond prédája” — m ondja
Heidegger kérlelhetetlen nyíltsággal. A m unkában, a szerelemben
és a gondolatban egzisztálunk önm agunkat túlhaladó intenzitással,
gyorsított életritm usban, s éppen ezért, éppen a felgyorsult halál
felé csuszamlás m iatt, a m unkában, a szerelem ben és a gondolatban
fejti ki a gond és a szorongás a m aga igazi hatalm át. Ámde az igazi
erkölcs épven az, hogy az em ber a léttel és ittléttel együtt vállalja
a szorongást is. Szemébe m er nézni a halálnak. A banális ember
ezt eltitkolja m aga előtt, kerüli a halált még gondolatban is. Aki
igazán em ber, az vállalja a szorongást s nem ta rtja gyávaságnak.
Szép példáját m u tatta meg ennek egy francia egzisztencialista költő,
H enry Beraud. ö tv e n napot töltött siralom házban, s nyugodtan töl
tötte ezt az ötven napot. Társait is erősítette, ö m aga ateista volt,
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egyik jó b arátja hívő keresztyén. M ikor b arátját a vesztőhelyre vit
ték, m egáldotta a kereszt jelével. Mindvégig írt. Tintás ujjal m ent
az akasztófa alá. Azt ak arta m egm utatni, lehet, öntudatlanul és
szándéktalanul, hogy az egész élet siralom házban töltött élet az em
ber számára, s a siralom házban sem nagyobb a szorongás, m int mond
ju k egy lakodalm as házban.
*

*

*

Heideggernek ez az itt röviden vázolt filozófiája az első világhá
ború u tán kezdett hatni. Abban a korban, m elyet K ari Lővith, Heidegger egyik tanítványa és ism ertetője, „ínséges kornak” nevez.
A kor ínségét enyhítette ez a filozófia. A kor kérdésére adott vá
laszt. Éppen ezért — m ondja Lővith — Heidegger nemcsak filozó
fus volt, hanem a lét őrizője és pásztora is.
H atása szinte felm érhetetlen. A filozófusok közül Jaspers, G. M arcel, Chestiv, Mounier, Camus, Sartre, Saint-Exupéry, Berdjajev
azok, akik nem tudnak s nem is akarnak szabadulni gondolatainak
bűvköréből. Az irodalom területéről is em líthetünk néhány nagy al
kotót: K nut Hamsun, Ibsen, Lagerlöf, Th. Mann, Mereskovszkij,
Unamuno, a teológusok is sokat tan u ltak tőle, különösen Barth,
B runner, Bultm ann, Gogarten, M. Dibelius, KI. Heim, R. Guardini,
Paul Tillich.
A term észettudom ány sem tu d o tt semleges m aradni az egziszten
cialista filozófia vonzásától. Elég itt egy példára hivatkozni. A má
sodik világháború utáni évek egyik legérdekesebb vitáját francia
tudósok indították el erről a kérdésről: mi az élet: A legfigyelemre
m éltóbb válasz Schrödinger osztrák fizikusé volt, aki heideggeri vá
laszt adott: az élet halálra szánt lét, m ert m agában hordja kezdettől
fogva a halált, azaz az entrópia növekedésének törvényét. A halál
hozzátartozik a lét szerkezetéhez, m ondta Heidegger, s ugyanezt
m ondja — fizikai, term odinam ikai indoklással — egy fizikus.
Heidegger m űveit m inden kultúrnyelvre lefordították, s ezeket a
m űveket még a messzi Ázsiában is ismerik. M ikor Lővith Japánban
volt professzor, akkor írta meg Heidegger m ár em lített levelét a hu
manizm usról. Lővithről tudtuk, hogy közeli ismerőse és ismerője Hei
deggernek, s azt kérdezték tőle, hogy ennek a bölcs em bernek va
jon mi a vélem énye Isten létéről. Lővithnek az a véleménye, hogy
b ár Heidegger nem em legeti Isten nevét, s nem foglalkozik az
augustinusi problém ával, a lélek és Isten viszonyával, a létet mégis
olyan fogalom nak tartja, m elynek transzcendenciája is van. H ivat
kozik Heideggernek egyik m egállapítására, mely szerint aki a létet
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elhagyja, az az Isten t is elhagyja, s egy vallom ására: ő m agát nem
filozófusnak, hanem inkább teológusnak tartja, s ezzel azt akarja
m ondani, hogy b ár az em berből és a m ából indul ki, az em ber lé
tében Isten t és a m ában az örökkévalóságot is felfedezi.
*

*

*

Nagyon term észetes, hogy Heideggernek nem csak követői és ta
nítványai vannak, hanem kritikusai is. Maguk a tanítványok sem
követik m indenben m esterüket. Lássunk néhány kritikát.
Nagy kortársa, Jaspers, szintén egzisztencialista, de az em bert nem
a halál elé, hanem a transzcendens valóság elé állítja, hogy m egért
hesse őt abban a helyzetben, m ikor egzisztenciáját meg tudja valósí
tani. Ezért lehet Jaspers filozófiai hitéről beszélni Heidegger hitet
lenségével szemben.
A franciák közül S artre bírálja őt. S artre is beszél a Semmiről,
sőt sokkal többet, m int Heidegger, de S artre szerint a Sem m i nem
a halál, inkább valam i hiány a létben. Valami hiány, am it meg kell
szüntetni, be kell tölteni, am i éppen ezért nem szorongást ébreszt,
hanem felelősségre serkent. A gyűlölet a szeretet nihilje, a halál az
életé, az ínség a bőségé — s a mai S artre m ár arra biztat, hogy
küzdj ünk a nihil ellen.
A m ai filozófia racionalistái irracionalitással vádolják Heidegger
rendszerét. A hum anizm usról íro tt levelének azok a legszebb, de
egyúttal legnehezebb szakaszai, m elyekben a vád ellen védekezik.
ö nem tagadja a Logoszt, de tagadja azt, hogy az em beri ész min
dent logikai rendbe tu d sorolni. Ez nem igaz, mondja, m ert az élet
sokkal bonyolultabb, semhogy az em beri szubjektív intellektus át
tudná világítani laborintusait, s nincsen olyan logika, mely meg
tu d n á fejteni a nagy rejtély t: m iért van inkább a lét, m int a
semmi.
A m arxista filozófia tagadja azt a heideggeri tételt, hogy az em
ber a halál előtt álló létre ítéltetett s hogy ebben az ittlétben szo
rongania kell és árva lenne. A m arxi gondolkodás az em bert a tá r
sadalomhoz való viszonyában érti meg.
Egy m arxista filozófus, Lukács György, abban találja meg Hei
degger elm életének gyengéjét, hogy a szituációról, melyben az él,
csak form álisan beszél. Pedig m inden szituációnak konkrét tartalm a
van, s végeredm ényben ez a konkrét tartalom dönti el a pozitív vagy
negatív viszonyulást.
*

*

*
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Á tm eneti korban élünk. A régi istenek m eghaltak, az újak még
nem születtek meg. Ínséges időben élünk, valam i után sír és sóhaj
tozik az ember. A mi nem zedékünk a nihil szakadékénak partján
tántorog, m ert ugyanaz az értelem , m ely ű rhajókat kocsát Föld körüli
pályára, a hidrogénbom bát is el tu d ja ju tta tn i bárhová a földön.
M egértjük, hogy ebben az időben h a t a szívekre a H alálra-szánt-lét
gondolata. Az is kétségtelen, hogy filozófiai kritikával nem lehet
védekezni a gondolat és életérzés roppant vonzása ellen. A lkalm at
lan e vonzás m egszüntetésére a teológiai k ritik a is. Az egzisztencia
lista pesszimizmus gondolatával szemben nekünk egy másik gondo
latnak, egy jézusi gondolatnak a bizonyságtevőivé kell lennünk, s
ez a gondolat a „m ásokért való lé t”.
Az em ber egzisztenciája csak a m ásokért való létben valósul meg.
Peer G ynt hagym át hámoz, réteg réteg után hull a földre, s végül
nem m arad semmi. Ilyen rétegekből áll az em ber — de micsoda ő?
Van valam i személyes m agja? Pirandello még gúnyorosabb. Drám ái
ban azt m u tatja meg, hogy am it személyiségnek nevezünk, az csak
álarc. A norm ális em ber a helyzetnek m egfelelően változtatja az ál
arcokat, az őrült felvesz egyet s ahhoz oktalanul és konokan ra 
gaszkodik, teh át csak az őrültnek van személyisége. Nem, nem igaz
ez a gúny, nem igaz ez az em bertelen pesszimizmus. Az em ber meg
tu d ja valósítani személyiségét a m ásokéit való létben. Ha valaki
tu d élni a társáért, személyiségének m indjárt lesz szilárd tartása:
társ lesz. Ha a szülő tud gyerm ekének élni: személytelen emberből
személyiséggé, szülővé formálódik. Ha valaki tud az em berekért élni,
em berré lesz, igazán em beri személyiséggé. S ebben a létben nem a
halál lehellete rezeg át az em beren, hanem a szereteté.
A m ásokért való létben eltűnik a szorongás is. Csak az válik a
gond prédájává, aki m indig önm agával törődik. Aki m ásokért él, az
m inden pillanatban feladja, m egsemmisíti önm agát s így m inden pil
lanatban tú l van a gondon, a szorongáson. A m ásokért való létnek
kockázata van, de éppen ebben a kockázatban van az öröm. A ko
rá n elhunyt szegény Szerb Antal, a mi legnagyobb irodalm árunk,
írja, hogy am ikor az em ber m ár hull a mélység felé, akkor nem
szorong többé, hanem örül. A m it ő jól érte tt és helyesen érzett, s
am it a kelta lélek sajátságának tekintett, arról a Bibliában is olvas
hatunk, azért a bibliai em ber sajátosságának is tekinthetjük. Jézus
azt m ondja, hogy az ő követésében, teh át a m ásokért való létben,
tagadjuk meg naponként m agunkat, s az kétségtelen, hogy Jézus ör
vendező létnek ta rtja ezt az önm agát m inden pillanatban m egta
gadó, túlhaladó létet. Pál is tu d ja ezt, azért írja, hogy feláldoztatik
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ugyan a test v éreiért italáldozatként, s mégis örül. A m ásokért való
létben nem szorongás van, hanem öröm.
A m ásokért való lét — végül — nem a halál felé való csuszamlás,
hanem beleépülés abba a valóságba, akinek az életstílusa ugyanaz,
s akiről az a hitünk, hogy ő szeretet, Saint-Exupéry, az a hősi ha
lált h alt hívő francia költő és gondolkodó a m ásokért végzett em
beri hivatásbetöltést a „m indenségbe való beleépülésnek” nevezi.
Camus — az ateista — azt vallja, hogy am ikor az em ber a másik
em ber felé lép, akkor a transzcendencia felé lép. M intha ezek az em
berek halványan m egsejtettek volna valam it annak igazságából, am it
Jézus így fejez ki: Aki elvesztegeti az életét, m egtalálja a z t . . . aki
bennem hisz, átm ent a halálból az é le tr e . . . aki az enyém, azt az
A tya kezéből senki ki nem ragadhatja.
A spanyol inkvizíció ördögi fantáziája kitalált és m egalkotott
olyan börtöncellát, m elynek a fedele napról napra süllyedt. A rab
kiszám íthatta, m ikor fogja őt összemorzsolni ez a kérlelhetetlen
m ennyezet. Az egzisztencialista filozófia jól látja: életünk szimbó
lum a ez. Az ittlét börtönébe zárt és halálra szánt em berek vagyunk.
De nem tu d annál többet m ondani, m int azt, hogy törődjünk bele.
Jézus m egm utatja a szabadulás a jta já t a m ásokért való létben.
S az a csodálatos, hogy am ikor az em ber m egindul ezen a jézusi
úton, akkor nem csak szabadságra jut, hanem m egérkezik Istenhez.
Források:
K. Lővith: Heidegger, D enker in dürftiger Zeit (1953).
Picon: K orunk szellemi körképe.
Loevenich: L uther und dér Neuprotestantism us.
A m arxista filozófia alapjai (gyűjtemény).
S tephan—Schm idt: Geschichte dér deutschen evang. Theologie
(1960).
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ILLYÉS GYULA AJÁNDÉKAI
1972
A hetvenéves Illyés G yulát heteken keresztül ünnepelte az ország.
B arátai m egírták személyes élményeiket, irodalom történészek mél
ta ttá k életm űvét, szavalók elm ondták legszebb verseit, színészek lel
kesen form álták meg drám áinak szereplőit, írótársai versben és pró
zában köszöntötték — folyóiratokban, pódiumokon, tv-ben, rádió
ban és m ásutt. Nem m éltatlan hom lokot öveztek emlékező, hála
adó, értékelő szavakból font koszorúkkal. Illyés Gyula legnagyobb
élő írónk: nyelvünk ismerője, sorsunk elemzője, töprengéseink for
m álója, gondolataink rendezője, szorongásaink tudatosítója, múl
tu n k átélője, jövőnk m űvelője.
Én személyesen nem ism erem őt. A rra nincs erőm és időm, hogy
teljes életm űvét ism ertessem és értékeljem . Mivel azonban érzem,
hogy hetvenedik születésnapja m ellett nem m ehetünk el szótlanul,
beszélnünk kell róla, de egyszerűen és vallomásszerűen. Igen, arról
szeretnék vallani, m it kaptam tőle szellemi és erkölcsi javakban az
elm últ négy évtized során.
*

*

*

M it? „M agyarok” című napló jegyzeteiből valam i olyan magyarságtudatot, m ely szerencsésen elkerülte a genetika és rom antika buk
tatóit, s ez azt jelenti, hogy nem ragadt bele a fajelm élet iszapjába
s nem sodródott a m ásokat megvető sovinizmus felé. Illyés dunán
tú li m agyar pásztorok ivadéka, ősei között véletlenül sincs más nem 
zetiségű. Én feliben vagyok m agyar származású, evangélikus test
véreim nagy része talán még harm adában, negyedében sem az. Vá
sárhelyen az evangélikus h itet „tót vallásnak” nevezték, m ásutt —
például Erdélyben — „ném et vallásnak”. Ebben a helyzetben sokat
jelen tett számom ra Rem ényik Sándor „Petrovics ítél” című verse:
A vér a semmi, a lélek a m in d e n . . . , de még többet Illyés könyve.
Ezt írja : tetszik neki a m agyar paraszt szemérmessége; tetszik neki
türelm essége: nincs példa arra, hogy egy m agyar falu lakossága rá 
tám ad t volna egy m ásik falu lakosságára, m ert az más nemzetiségű
vagy nyelvű volt; tetszik neki a m agyar nyelv, m ert ez nem az al
kudozás, latolgatás, meggyőzés nyelve, hanem a kijelentésé és az aka
raté. Ámde m indez azért tetszik neki, m ert ez m inden fajtában ér
ték ; nem kizárólagos m agyar tulajdon, hanem általános em beri
kincs. Helyeslőén idézi egy jószemű külföldi m egállapítását: A m a-
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gyár haza nem ország, nem fajta, hanem egy civilizáció. Az illyési
ajándék teh át ez: függetlenül a szárm azástól és m entesen m inden
rom antikától, a közös nyelv, a közös m últ, a közös haza, a közös
k ultú ra tesz m inket m agyarokká.
* * *
„M agyarok” című könyvének olvasgatása után m ár értettem , m iért
éppen Illyés írta meg a legjobb és legigazabb Petőfi-életrajzot, s
hogy m iért éppen P etőfit — Petrovics István és Hrúz M ária fiát —
ta rtja a legnagyobb m agyar költőnek s a legtisztább szívű és leg
tragikusabb sorsú m agyar forradalm árnak. Én olyan gim názium ban
töltöttem életem legfogékonyabb nyolc esztendejét, mely Petőfi ne
vét viselte, s büszkén őrizte az egykori aszódi diák em lékét; e nyolc
év alatt m egtanultam m indent, am ire Gyulai, Riedl, Beöthy Zsolt,
P in tér Jenő tan íto ttak Petőfiről, de hogy valójában milyen nagy volt
költőnek is, em bernek is ez a 25 éves korában megölt fiatalem ber,
azt Illyés Petőfi-könyvéből tanultam meg. A Petőfi-évfordulóra ké
szülve ajánlom testvéreim nek, olvassák el ezt a könyvet — nagyon
olcsón m egvehető —, s ism erjék meg belőle a hajdani Deák téri diák
és Deák téri konfirm andus életét és életm űvét.
Petőfi nem volt „vallásos” a szó m egszokott értelmében, egy-két
kivételtől eltekintve a papokat sem szerette, de az Illyés-könyv azt
bizonyítja, hogy a m agyar protestantizm us tradíciói és az evangélikus
iskolák sajátos légköre nélkül nem lehetett volna a szabadság költő
jévé. Van Illyésnek egy érdekes verselemzése is. Petőfi sok verset
írt Júliájához. Az egyikben olvashatjuk ezt a néhány sort:
„Te m egnyitád előttem kebledet,
Me t eddig még nem nyílt meg senkinek,
S o láttam én, hogy akit úgy kerestem,
A jó s nagy Isten kebeledben lakik.”
Illyés így értelm ezi ezeket a sorokat: „A fiatal költő most találja
szembe m agát egy megrázó m etafizikai érzéssel. . . úgy érzi, ez az
első alkalom, hogy lelke egy m egm agyarázhatatlan felsőbb erővel
ju to tt összeköttetésbe.”
Illyés 1945 nyarán b ejárta a segesvári csatateret, s ott, ahol Petőfit
átszúrta egy kozák lándzsa, ott, ahol osztrák katonák közös sírba
dobálták a halo ttak at a vonagló haldoklókkal, írt egy verset. Íme
néhány szakasza e szomorú nekrológnak:
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Szemem az ő szeme nyom ában
Siklott síkon, hogy peremén,
A ztán az a kín állt belém,
M int m ikor tébolydában jártam .
Mit ragyogsz felém, nevető had,
Füvek, fák! Van sejtelm etek,
Mit tűrtetek, m it tettetek
S ti em berek s te eszelős nap!
Itt hörgött. S itt nézte kacagva
Meghalni a bárgyú világ
Legnagyobb épeszű fiát,
Ki m eggyógyítani akarta!
* * *
M it kaptam még Illyéstől? Eligazítást kisebbségi sorsunk tudatos
vállalására. Van Illyésnek egy színműve: A tiszták. A dél-franciaországi „kth aro k n ak”, azaz valdenseknek a végső pusztulásáról szól.
N éhány éve ism ertettem és elemeztem a gyülekezet előtt. Az elem
zés alapkérdése ez volt: m it tehet az az ember, aki egy halálra ítélt
kisebbséghez tartozik? Mit? F eladhatja a hitét. K öthet kompromiszszumot. Lehet képm utató: színből áttér, szívből m arad a régi. De
meg is halh at a hitéért.
Nagyon term észetes, hogy am ikor Illyés m egírta ezt a drám át,
nem gondolt ránk. De mi, am ikor látjuk vagy olvassuk ezt a m ű
vet, gondolhatunk m agunkra. Hiszen törpe kisebbségként élünk Ma
gyarországon. Senki nem ítélt m inket halálra, de helyzetünk m agá
ban hordozza pusztulásunk veszélyét. Két malomkő között őrlődünk.
Az egyik a szekularizálódás, a m ásik az a ham is ökum enikus felfo
gás, m ely szerint mindegy, hogy valaki katolikus vagy evangélikus,
fontos az, hogy keresztyén legyen, s ha m ár keresztyén akar lenni,
m iért ne csatlakozzék a többséghez?! Illyés drám ája, pedig nem lát
tam , csak olvastam — nagyon m egrázott engem. Könyörgésre indí
to tt: Isten tartson meg m inket kisebbségi sorsunk veszélyei közt is
evangélikus hitünkben — s ugyanakkor ez a drám a radikális töp
rengésre késztetett: mi értelm e, szerepe, jelentősége van a mi evan
gélikus hitünknek a keresztyénség nagy családjában.
* * *
Persze, van egy nagyobb családom is, az emberiség. Ezt is pusz
tulás fenyegeti, fegyverek révén is, a környezet szennyeződése m iatt
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is. Felelős em berként s papként sokszor prédikáltam a békéről, és
sokszor kérdeztem m agam tól is, testvéreim től is azt, am it Illyés kér
dez „Az éden elvesztése” című oratórium ában: m it tehet az életért
és a jövőért az egyes em ber? — m it tehet egy hatalom nélküli kis
közösség? Tiltakozni vagy helyeselni alig hatékonyabb, m int a haj
dani harangozás a jégverés ellen. Ebben a rem énytelennek látszó
helyzetben Illyés rem ényt ád nekünk, kis em bereknek. Szavai szinte
jézusi ihletésűek:
„Ahol egy hibát m egszüntetünk, az egy lépcsőfok.”
„Ahol egy ja jt elném ítunk, egy lépcsőfok.”
„Ahol egy tévedésünket beism erjük, két lépcsőfok.”
„Ahol egy éhes szájat m egcsitítunk, az is nagy lépcsőfok.”
„Minden, ami a világnak örömöt ád, m ind lépcsőfok ..
„Ama rettentő holnap előtt még, em berek, m erjük a legnagyobbat,
kezdjük itt a legmélyről, hűségünk erejéből léptenként, m int lehet,
de mégis föl, föl és föl ú jra az életet.”
*

*

*

A m ióta Illyés elm últ hatvanéves, több versének, jegyzetének, val
lom ásának tém ája az elm úlás abszurditása. Viaskodik a halállal, ez
zel a kérlelhetetlen utolsó ellenséggel, s előre küldött hírnökeivel, a
testet-lelket elcsúfító betegséggel, öregséggel.
Mivel n y u g tatja meg azokat, akik vele együtt viaskodnak? Sok
gondolata közül kettő áll hozzánk közel.
A „Bál a pusztán” című színjáték narrátora, a diák, aki tulajdon
képpen az írót jeleníti meg, befejezésül ezt m ondja: bátran és mo
solyogva kell szembenézni még a rettentő halállal is, törekedve a
teljes életre, m ert a teljes élet örök élet.
A „G yerm ekkorom fényei” című emlékezésben úgy látja önmagát,
a gyerm eket is, a férfit is, az öreget is, am int b ak tat a sáros és sö
té t pusztai úton, de kezében lám pás v a n : mindegy, hogy milyen, öszszetákolt üvegketrecbe re jte tt mécses vagy messze világító fényszóró,
az a fontos, lám pás legyen az em ber kezében, s közeire vagy távolra
szórja a fényt.
* * *
A pusztán született kis gyermekből, pásztorok ivadékából öreg
k o rára olyan utassá lett Illyés, aki egy egész nem zet ú tjára szórja a
fényt, szellemének és em berségének szép sugarait.
ö rü lö k és hálás vagyok, hogy ebből a fényből valam it én is kap
tam , s hogy — m ivel pap vagyok, beszélő em ber — abból, am it
kaptam , egy töredéket tovább is adhattam annak a közösségnek,
mely előtt beszélni szoktam a Deák téri gyülekezetnek.
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Társadalmi kérdéseink
EGYHÁZUNK ÉS A MAGYAR FÖLDKÉRDÉS
1939
. . . egyházunk hívei és papjai közül kerültek ki azok, akik Ma
gyarországon a feudális és liberális századok idején is az élő szo
ciális lelkiism eret hordozói voltak. A m agyar katolicizmus büszkén
tekinti m agát a szentistváni birodalm i eszme kialakítójának és év
ezredes őrének — a reform átus egyház — nem ok nélkül és nem
jogtalanul — speciálisan m agyar egyháznak nevezi m agát — m a
gy ar evangélikus egyházunk pedig, ha a nem zet életében és törté
nelm ében vállalt szerepét ku tatja, joggal m utathat rá a m aga szo
ciális lelkületére. Ma, am ikor a figyelem és a segíteni akaró jó szán
d ék a föld népe és a földet művelő, de földtelen nyom orgók felé for
dul — a 3 millió koldus felé —, nekünk, evangélikusoknak rá kell
m u ta tn u n k arra, hogy azok, akik a magyar jobbágym illiók sorsának
em bertelenségét m eglátták és m ásokkal is m egláttatni akarták, evan
gélikusok voltak. A 16. században H eltai Gáspár, a 18. század
ban Bél M átyás és Berzeviczy Gergely kiállottak ama bizonyos „nem
történelm i” osztály érdekében. Aki gazdasági úton akart segíteni ra j
tuk, evangélikus lelkész volt: Thessedik Sámuel. Aki a jogi bilin
cseket tö rte le róluk, evangélikus volt: Kossuth Lajos. Szeretnénk
hinni, hogy a szociális lelkiism eret m a is él még egyházunkban.
2. Egyházunknak a m agyar földkérdéssel kapcsolatban van gazda
sági érdekeltsége is, részint közvetlen, részint közvetett módon.
Közvetlen módon annyiban, am ennyiben egyházunknak is van
1000 holdon felüli nagybirtoka. Ha jól emlékszem, e lap hasábjain
— talán éppen a felelős szerkesztő — felvetette azt a gondolatot,
hogy a példa kedvéért egyházunk jól tenné, ha nagybirtokát vagy
nagybirtokait felajánlaná az államnak telepítés céljaira. Ez a felve
te tt gondolat kétségbeejtően visszhang nélkül m aradt egyházon kí
vül és belül. Vessük fel újból ezt a gondolatot. Ma, amikor olyan
sok szó esik a kötött birtokok közül éppen az egyházi birtokokról,
talán volna valam ilyen kötelező ereje a példának. Talán annál in
kább, m ert a legszegényebb egyház m utatná. A katolikus egyház ke
zén 863 ezer, a reform átus egyház kezén 103 ezer, a mi egyházunk
kezén 21 ezer hold föld van.
3. Egyházunk azonban nem pusztán történelm i szövődmény, nem
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is gazdasági érdekeltség, hanem egyház. M int egyháznak, vajon
van-e valam i köze a m agyar földkérdéshez? Igen is van! Elsősor
ban is, n em nézheti ölbe te tt kézzel hívei nyomorúságát. Minden
részvétével, m inden segíteni kész szeretetével és m inden befolyásával,
am elyet a parlam entben vagy annak felsőházában érvényesíteni tud,
azon kell lennie, hogy a nem zeti javak és a nem zeti összjövedelem
eloszlásánál a ma oly feltűnő és oly fájó aránytalanság helyett az
igazság érvényesüljön. Másodszor: hirdetnie kell az eddiginél sok
kal erőteljesebben az evangélium szociális tanításait, éspedig egy
form a erővel és egyform a ítélettel szegények és gazdagok, egyszerű
em berek és előkelő u rak felé. H arm adszor: ha sem példam utatása,
mellyel felajánlaná nagybirtokát, sem befolyása, m elyet a parlam ent
ben érvényesíteni tudhat, sem igehirdetése nem terem né meg az ed
diginél igazságosabb m agyar élet oly régen és oly sokaktól várt meg
születést, a m aga körében belül ki kell alakítania azt a gyülekezeti
életet, m ely szociális form áiban is m egfelel az őskeresztyén gyüle
kezet életének. Vagy ne hirdessük azt, hogy a K risztusban m ind
annyian testvérek vagyunk, vagy lássunk hozzá ennek a testvériség
nek gyakorlati m egvalósításához. Az újreform átori teológia propa
gálása, s ezzel kapcsolatban egyházunk egyházjellegének erőteljes ki
dom borítása olyan történelm i misszió, m elyet a mai m agyar evangé
likus teológusnem zedéknek nálunknál — a szórványok és a nyomo
rúság m ezején küzdő és vérző papoknál — értékesebb része vállalt
és teljesít, de legyen szabad nekünk is rám utatnunk a m agyar evan
gélikus egyházunk az előbbinél semmivel sem kisebb feladatára:
legyen m inden gyülekezet szeretetközösség!

MEGJEGYZÉSEK A MAGYAR FÖLDKÉRDÉSHEZ
1939
A m ai m agyar élet legsúlyosabb kérdése a földbirtokok aránytalan
megoszlása. H azánkon kívül Európában alig van ország, ahol a
nagybirtok a m aga állom ányát, s ezzel égyütt politikai, társadalm i
és gazdasági súlyát ennyire épen és hiánytalanul m entette volna át
a középkorból a m ai időkbe. Részletes statisztika helyett a fenti ál
lítás igazolására k ét tényre szeretnénk felhívni az olvasó figyelmét.
Az egyik az, hogy a m agyar föld 55 százaléka 29 család kezében
van, a fennm aradó 45 százalékon pedig 1 millió 900 ezer család
kénytelen megosztozni. Ha még jobban ak arju k emelni a végleteket,
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akkor elénk táru l az aránytalan birtokmegoszlás m ásik — egészen
megdöbbentő — ténye, hogy míg a m agyar föld negyed része 1560
családé, addig közel m ásfél millió — a földből élő — magyar család
birtokában a m agyar földnek csak tizedrésze van.
Nem vagyunk szakem berek a földkérdés tekintetében. Nem is aka
ru n k ilyen színben feltűnni. Nem akarunk beleszólni abba a vitába,
m ely a nagybirtok védelmezői és a m inél több kisbirtok követelői
között arról a kérdésről főijük, hogy melyik term el többet. Mivel
azonban evangélikus igehirdetők és az evangélikus m agyar nép pász
torai vagyunk, k ettő t nagyon erőteljesen kell hangsúlyoznunk.
Féltőn szeretjük hazánkat és népünket és ezért együtt kell kiál
tan u n k m indazokkal, akik a földbirtokreform ot nemzetvédelmi szem
pontból szükségesnek és sürgősnek tartják . A nagybirtok könnyen
felosztható olyanok között, akiknek azt a hatalom ju tta tn i akarja.
Olyan kétségtelen történelm i példák állanak e tekintetben előttünk,
hogy e kérdésről alig lehet m ár vitatkozni is. A kisbirtokos paraszt
a helyén m arad, úgy odanőtt a földjéhez, hogy onnan csak a legdur
vább erőszakkal távolítható el. Jö h et a török, jöhet a tatár, ő a he
lyén m arad és m agyar m arad. Ha a m agyar földnek nemcsak 41,
hanem m ondjuk 90 százaléka lenne a kisbirtokos parasztok kezén,
akkor b átrabban és nyugodtabban nézhetnénk a viharok elé. Lehet,
hogy egy gyors és erélyes földreform átm enetileg gazdasági dekon
ju n k tú rá t okozna, de mi vállaljuk — ha kell — a nyomorúságot is.
Já rju n k tíz évig rongyokban, együnk tíz évig korpás kenyeret, csak
végre m agyar kezekbe kerüljön a m agyar föld.
H angoztatjuk a földbirtokreform szükségességét azért is, m ert sze
re tjü k az igazságot. Mi a Krisztus nevét valljuk s ezért — az apostol
szerint — el kell állam ink m inden ham isságtól, hazugságtól és igaz
ságtalanságtól. A szociális igazság szemszögéből nézve mi lehetetlen
nek tartju k , hogy egyesek kezében milliós vagyonok legyenek, m il
liók pedig olyan szegénységben tengődjenek, hogy 10 vagy 100 pen
gős kölcsönre se legyen fedezetük. Ism erünk olyan dolgozó m agyar
családot, m eljmek egyetlen „bútora” egy ócska suba volt mindaddig,
m íg a gjüilekezet össze nem adta a legszükségesebbeket. Lehetet
lennek tartju k , hogy m illiók napi 30— 40 fillérből „éljenek”, mások
nak pedig napi ezer pengő álljon rendelkezésükre. Lehetetlennek
tartju k , hogy legyenek olyan m agyar gyerm ekek, akiknek azért kell
jen forró levesbe esve m eghalniuk, m ert anyjuk asztal és szék híján
csak a földre teh ette a kondért. L ehetetlennek tartju k , hogy legye
nek m agyar anyák, akik annjüra holtfáradtak a m unkától, hogy cse
csem őjük táplálása közben elalszanak és agyonnyom ják a kis csöpp
séget. L ehetetlennek tartjuk, hogy legyenek m agyar apák, akik lá-
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tástól vakulásig dolgozva se tudjanak nem kilenc, csak egyetlen rend
tisztességes ruhát venni m aguknak s kénytelenek legyenek abban a
fakult papi-m ellényes fekete ruhában szántani, m elyet a papjuk
adott nékik.
Tudjuk, hogy nem könnyű dolog végrehajtani egy kifogástalan
földreform ot. Az operációs kés, bárm ilyen biztos kézben legyen is,
m indig a halál m esgyéjén fog járn i és m agas seblázat fok okozni.
De az is bizonyos, hogy az operáció elm ulasztása halált jelent. Mi
m indenesetre leszögezzük azt, hogy egyházai, templomai, papjai,
ilyen és olyan nagygyűlései elelnére se tu d ju k Magyarországot ke
resztyén országnak tartani mindaddig, amíg ezek a lehetetlenségek
valóságok maradnak.

AZ ÉLETKOROK ERKÖLCSI KRÍZISEI
1966
Neurózis, krízis, konfliktus, stressz — olyan pszichológiai szakki
fejezések ezek, m elyek m eghatározzák a m odern em bert, személyét
is, sorsát is. S m ivel ezek közül soknak a gyökere az életkori sajá
tosságokba nyúlik, a velük való foglalkozás m indnyájunk számára
hasznos, hiszen m ajdnem m indnyájan végigm együnk az életúton, egé
szen az öregségig, s így kénytelenek vagyunk átélni azokat a k riti
kus időket is, am ikor a csecsemőből gyermek, a gyermekből ifjú, az
ifjúból felnőtt s a felnőttből öreg lesz.
Sok filozófus, pszichológus és szociológus foglalkozik napjainkban
az erkölcsi krízisek életkori gyökereivel. A szovjet Elkonyin kitűnő
gyerm eklélektani könyvet írt. E rnst Fischernek az ifjúság problé
m áiról íro tt könyvét — m agyarul is m egjelenvén — hazánkban is
sokan ism erik és értékelik. Dr. Csehszombathy László és Andorka
Rudolf dr. cikkeit az öreg nyugdíjasok helyzetéről és nehézségeiről
gyülekezetünk is ism eri egy rövid tájékoztatóból. Három évvel ez
előtt jelent meg egy ném et nyelvű gyűjtem ényes m unka, melyet ko
ru n k jónevű tudósai írtak az életkorok erkölcsi problémáiról. Címe:
Zűr Psychologie dér Lebenskrisen. Szerkesztője K ari Zwingmann.
(ThLZ, 65—2.) Ma főképp ennek az utóbbinak az alapján foglalko
zunk a jelzett krízisekkel.
* * *
Mi b átran h ird etjü k a jézusi parancsot: legyetek olyanok, m int a
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gyerm ekek, s tudjuk, m ilyen áldott tartalm a és célja van ennek a
parancsnak. Ámde azért arról sem szabad megfeledkeznünk, amiről
Elkonyin és Destunis írn ak (Pathogenetischer M ilieueinwirkungen
auf die Entwicklung des Kindes), hogy ti. veszélyes dolog gyermek
nek lenni.
A gyerm ek teljesen nyitott a személyi és tárgyi miliő felé. S ez az
óriási m értékű receptivitás hasonló m értékű befolyásolhatósággal jár
együtt. A gyerm ek tudatának kapujában nincs még riasztó vagy
szűrő berendezés, m ert még nincs tapasztalata arról, mi a jó és mi
a rossz, mi a hasznos és mi a káros. Szívesen fogad m inden kopog
tató „vendéget”, s talán soha nem jön rá arra, hogy későbbi életét
melyik gonosz vendég rontotta el.
Mi, szülők, nagyszülők, lelkipásztorok, az ún. pathogenetikus ha
tásokat nem tu d ju k semlegesíteni. Ez szakemberek, pszichológusok
és pedagógusok dolga. De azt meg tudjuk tenni, hogy családban is,
gyülekezetben is — közelebbről a gyerm ekbiblia-órán — tiszta mi
liőt terem tünk a gyerm ek számára.
S ha m ár a gyerm ekek gyülekezetéről van szó, beszélnünk kell
arról a gyerm ekkori krízisről is, m elyet sok szülő aggódó véleménye
szerint az ún. kettős nevelés okozhat. Mivel más az iskolai miliő és
más a gyülekezeti miliő, sok felelős szülő attól tart, hogy e kétféle
hatás alatt a gyermek hasadt lelkűvé vagy képm utatóvá válik. E fé
lelem következtében m arad ki sok gyerm ek abból a gyülekezetből,
amelybe a keresztségkor felvétetett.
Mit felelhetünk az aggódó szülőknek?
a) Ha el is ism erjük, hogy a két nevelés közt tartalm i különbség
van, azt nem kell elism ernünk, hogy ez feltétlenül tudathasadáshoz,
vagy képm utatáshoz vezet. A rról is szó lehet, hogy a gyermek —
m egism ervén a kétféle életutat — ifjúkorában tudatosan dönt egyik
vagy m ásik m ellett. Így sokkal inkább válhatik a választott út meggyőződéses vándorává, m intha a személyes döntés lehetősége nélkül
pusztán külső erők sodornák ide vagy oda.
b) Ámde még azt sem kell elism ernünk, hogy a két nevelés kö
zött feloldhatatlan ellentét van. Mi nem olyan vallási mesevilágba
vezetjük a gyerm ekeket, ahol elveszítenék értelm üket és a realitások
irán ti érzéküket. Sőt! Inkább azt akarjuk, hogy a gyermekek a lát
ható realitások m inél teljesebb megismerésén túl ism erjék meg a
láth atatlan és végső realitást — a keresztyén létet, m int erkölcsi
realitást —, a keresztyén egyházat, m int szociális valóságot — s így
nem szűkebb, hanem tágabb látókörű, nem az irrealitások égi vilá
gába menekülő, hanem a földön szolgáló közösségi em berekként épül
jenek bele a konkrét társadalom ba.
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A gyermekből — hacsak nem fullad bele a tengerbe vagy nem
hal meg agydaganat következtében, m int ahogyan a m últ évben
tö rtén t k ét kedves kicsi gyerm ekünkkel — ifjú lesz. S az ifjúkornak
is vannak krízisei. Válságos idő a pubertás kora, az ifjúvá érés ideje.
Magas küszöb. Sokan m egbotlanak és elesnek. Van olyan elmezavar
és idegbaj, m elynek itt az eredete. De aki baj nélkül átlépi a küszö
böt, még nem m enekült meg az ifjúkor problém áitól.
a) Fischer, K retschm er, Dirks, Stockert, Bondy könyvei és cikkei
alapján m ondhatjuk, hogy a legnagyobb problém a a szexualitás. M int
új hatalom jelentkezik az ifjú életében a szerelem, gyönyörűséges,
félelmetes és titokzatos ez. S krízist azért okoz, m ert a jó táplálko
zás és a sok sportolás következtében nincs szinkronicitás az ifjú fi
ziológiai és erkölcsi fejlődése között. Sok ifjú testben felnőtt, lélek
ben gyermek. Erős m ár, de még nem felelős.
b) A m ásik problém a a pályaválasztás kényszere. Az iskolák dif
ferenciálódása m iatt a döntést nem lehet halogatni. De a képessé
gek még nem m utatkoztak meg, még m inden forr és kavarog. Mi
legyen a gyerm ekből? A kockázat félelm etesen nagy. A stressz óriá
sivá duzzad szülőben is, gyerm ekben is.
c) A harm adik a lázadás ösztöne. Az ifjúkor a Sturm und Drang
ideje. Rombolja a tekintélyeket. Cinikusan beszél a régi nemzedék
ideáljairól, s különcködik, m ert más akar lenni, m int a felnőttek.
Most idézek valakit: „A mai ifjúság szereti a luxust, gyűlöli a te
kintélyeket, nem tiszteli az öregeket. Nem állnak fel a fiatalok, ha
idősebb em ber lép a szobába. Ellentm ondanak a szülőknek. Maguk
között üresen fecsgnek. Nevelőket terrorizálják.” Kinek a vélemé
nye ez? Bizony Szókratészé, aki 2300 évvel ezelőtt élt! S ez azt mu
tatja, nincs speciálisan „m ai” ifjúság. Csak ifjúság van, s ebben a
korban m ajdnem m inden em ber lázadó, s hordozza és szenvedi az
ebből adódó válságokat.
Kérdés, szüksége van-e az ifjúságnak a m aga krízisei között a fel
nőttek segítségére? Másik kérdés: nem lehet-e kézlegyintéssel elin
tézni ezt az egészet, hiszen néhány év alatt úgyis kinőnek ebből a
kritikus időből. Ha nem lennének felnőtt testvéreink, akiknek az
élete ifjúságuk idején rom lott el, s ha nem lenne igaz egy szocioló
gusnak (L. Zumpe) az az ijesztő adata, hogy az öngyilkosok többsége
az öregekből és az ifjakból adódik, akkor valóban továbbm ehetnénk
egyszerű tudom ásulvétel u tán az ifjúkor nehézségei mellett. De így
nem tehetjük. Meg kell próbálkoznunk a segítéssel, még ha nem is
igényelnék ezt.
S m it tudunk tenni értük itt a gyülekezetben? Még m a is sajná
lom, hogy ifjúságom idején csak a hittanórák élettelen és sokszor
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érthetetlen dogm a-K risztusát ism ertem meg, s nem azt a Jézust, aki
kereső-töprengő életidőm ben eszményképem, példaképem, barátom
és útm utatóm lehetett volna. Mai konfirm andusainkkal és megkon
firm ált ifjainkkal őt szeretnénk m egism ertetni. Ügy hisszük, zava
ros és kavargó életükben szilárd pont és útm utató csillag nem lehet
senki más. egyedül Jézus.
* * *

.

A leány 18—20, a fiú 22—24 éves korára érik felnőtté. Az átm enet
nem olyan viharos, m int a pubertás korában volt, de a krízisek azért
továbbkísérnek m inket a felnőttkor 35—40 éve alatt is. Milyen k rí
zisek? Mayer, Gagern, Franki, Jung és Hau dolgozatai alapján pró
bálunk választ adni.
a) A házasélet válságai. Nem m inden házasság boldogtalan, nem
m inden kötés végződik oldással, de két em ber együttélésében, míg
egészen eggyé nem válnak („ . . . és lesznek ketten egy testté”), m in
dig adódnak válságok. S ahol nem ism erik a m egértő és megbocsátó
szeretet erejét, o tt a krízisből tragikum lesz. Negatív előjellel ugyanez
a krízis és tragikum azoknak a felnőtteknek az életében is jelentkezhetik, akik saját akaratból, vagy sorsuk alakulása folytán nem
élnek házasságban.
b) A hivatás krízisei. Nagyon sok felnőtt kénytelen felism erni azt
a nyomasztó tényt, hogy nem azt a m unkát végzi, m elyre hivatást
érez, s így napi m unkája — még ha szép és könnyű is — megunt,
kenyérkereső robottá válik. S még több felnőtt kénytelen leszámolni
azzal a szomorú ténnyel, hogy kezdeti terveiből és álmaiból jóform án
sem m it sem valósíthatott meg. Nem tű n t fel — szürke számmá lett
a milliókban. Az előbbi felism erés a hivatásbeli tévedés krízise, az
utóbbi a hivatásbeli kudarcé.
c) A h it krízisei. A pszichológusok szóhasználatában a hit nem
vallásos hitet, hanem egzisztenciális h itet jelent. S ennek a hitnek a
krízise a felnőtt em ber életében úgy jelentkezik, hogy elhomályo
sodik előtte az élet értelm e is, a halál értelm e is, s m indent elborít
a közöny köde. Negyven év hosszú idő. Negyven éven keresztül lel
kesen és belső tűzzel igent m ondani vagy nem et mondani, nagyon
nehéz. Az ifjak és az öregek élhetnek az élet hitével vagy a halál
hitével, vallhatják lelkesen Istent vagy a Nihilt — a felnőttek egy
része nem vall semmit. Közönyös a család, a m unka, a társadalom
iránt. M indent m egunt! Ez a h it krízise.
Az egyik em lített pszichológus, H au szerint a felnőttkor jellegze
tesen az aktivitás kora, szemben a gyerm ek- és ifjúkorral, mely a
receptivitásé, és az öregkorral, mely a pihenésé. A felnőttkori krízis-
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hangulat és idegesség egyik sajátos szim ptóm ája tehát az inaktivi
tás, a korai tétlenség és tehetetlenség. Nézete szerint a felnőttkori
krízisek úgy győzhetők le, h a az em ber akarata megfeszítésével és
ereje teljességével beleveti m agát a m unkába, az aktivitásba. Ugyan
ezt írja dr. Völgyesi Ferenc is: „Üzenet az ideges em bernek” c.
könyvében: nem szabad összegyűjtenünk m agunkban a konfliktu
sok és krízisek mérgező anyagát, m indenre aktív módon reagálnunk
kell. Selye János tanácsa is hasonló ehhez: hálatartalékokat kell
gyűjtenünk, olyan aktív életet kell élnünk, m elyért kortársaink és
utódaink hálásak lesznek.
Szeretetlenség lenne vitába szállni velük, hiszen segíteni akarnak
és helyes szem pontokra figyelm eztetnek. De nekünk ezeknek az el
veknek a kiegészítéséül hirdetnünk kell a krízisekből m enekülni
akaró felnőtt em ber aktivitásának jézusi irányát: m ásokért élni!
Ebben van a felnőttkori élet értelme, tartalm a és boldogsága!
* * #
Az em ber azután megöregszik. De az nem biztos, hogy az öreg
séggel együtt a nyugalom is eljön.
M ayer szerint ebben a korban pszichopathologikus elváltozásokat
idézhetnek elő a korábban — a m indennapi kötelességek teljesíté
sének segítségével — elnyom ott vágyak és m egtagadott kívánságok.
Az elfojtás ereje kevesbedik, a láva kitörhet.
Leonhard arról ír, hogy ideges állapotot okoz a kényszerű nyuga
lom, és sokszor arra vezet, hogy az öreg em ber értelm etlen m unká
val foglalja el magát.
Az öregkor igazi krízisére Bracken, Jores és W ittgenstein m utat
n ak rá: az öregkor szom atikus küszöbén tú l m egjelenik a halálfélelem.
Mivel nem régiben szó volt m ár az öreg nyugdíjasok problém ái
ról, m ost csak erre az utolsóra, erre a végső krízisre, a halálféle
lem re reflektálunk. K ét hívő pszichológust idézünk.
A gyűjtem ényes könyv szerkesztője, Zwingmann, a befejezésben
és összefoglalásban ír a honvágyról, m int am ely zűrzavaros korunk
sok m enekültjét és bujdosóját elérte és forrása lett sok testi és lelki
betegségnek. Különösen erős és veszedelmes az öreg em berek hon
vágya. Ámde ebben a honvágyban transzcendens irány is van. Az
öregem ber honvágya nem csak a régi földi hazára irányul, hanem a
m ennyei hazára is. S van olyan ereje, hogy a hívőkben legyőzi a
halálfélelm et.
A m ásik hívő pszichológus, W etter szerint az ún. „szomatikus
életívvel” szemben van egy „pneum atikus életív” is. Az előbbi olyan
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ív, m ely a születéstől az élet deléig emelkedik, azután hanyatlani
kezd, s a halál pillanatában belevész a semmibe. A pneum atikus
életív pályája fordított. M élypontját akkor éri el, am ikor az ember
élete teljesen összeszövődött a m úlandó világgal. Az öregkor küszö
bén tú l az em ber felszabadul a látható világ szorításából, egyre job
b an m egism eri önm agát és az Istent, s a halál pillanatában, amikor
ez az életív a legm agasabb pontra jut, az em ber hazatér az ősi és
örök isteni kezdethez.
Békességgel tudom ásul kell vennünk, hogy szomatikus életívünk
bizonyos koron tú l hanyatlani kezd a halál m élypontja felé. De kér
n ü n k kell Istent, hogy pneum atikus életívünket em elje egyre maga
sabbra, egészen addig, míg m egérkezünk Hozzá.

EGYHÁZKRITIKA — EGY MAI MAGYAR FILMBEN
1972
A film Jancsó Miklós legújabb alkotása: Még k ér a nép! Egy m últ
század végi aratósztrájk tényleges és lehetséges eseményeibe bele
sűríti a m agyar parasztok és m unkások ezeréves szenvedését: kiszol
gáltatottságát, kizsákm ányolását és — term észetesen — forrongásait
is. Ezer évet egy-két napba, az egész népet egyetlen aratócsoportba,
az egész országot egyetlen — egyébként gyönyörű, napsugaras m a
gyar tájb a beleszorítani nem lehet másképp, csak a jelképek és jelképrendszerek következetes alkalmazásával. A film még szimbolikusabb, m in t Jancsó eddigi alkotásai. Eddig is alkalm azott jelképeit
m ár ism erjük, s talán értjü k is: a búza a bőséget, a galam b a bé
két, a m ezítelenség a szépséget, ártatlanságot és kiszolgáltatottságot,
védtelenséget jelenti. A szereplő csoport körül vágtázó lovasok a ha
talom áttörhetetlennek látszó falát jelképezik, a fegyver, legyen
puska, revolver, vasvilla, bárd vagy ostor — az erőszakot jeleníti
meg. Űj jelképekkel is találkozunk, ezek közül a legszebb: vörös
kokárda a felfelé n y ú jto tt kéz tenyerén — az ö rö k Szenvedő általszegzett keze.
Szükség van jelképekre? Rossz kérdés ez. A művészi alkotásnak
a jelkép nem járulékos eleme, hanem egyetlen lehetséges kifejezési
eszköze. Hiszen mi a film m űvészet? Fogalm ak átform álása színes,
m élyértelm ű s mégis könnyed, lebegő képekké. Aki nem érti — s
nem is ak arja érteni — a képek nyelvét, annak nemcsak a Jancsó-
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film nél vannak nehézségei, hanem egy Zichy-kép előtt is, sőt egy
Petőfi-vers olvasása közben is.
Mégis el kell ism ernem , nehéz és nyomasztó film ez. Végig fi
gyelni, nagy értelm i erőfeszítést igényel. A nyugodtabb idegrendszerűek 15—20 pere m úlva szundikálnak, a gyengébbek nyögnek, a
hevesebb vérm érsékletűek halkan zúgolódnak: a kíváncsiak pedig
— m agam at is közéjük számítom — egyre növekvő izgalommal vár
ják a választ a feltett kérdésre: m it tehet a nép az urakkal szemben?
„Kíváncsiságom” nagyon régi keletű. Közel négy évtized óta isme
rem Veres P éter rip o rtját — az „A ratási szerződést”. M it tehet az
aratóbanda? A kastélyban ott vannak az urak, a tem plom ban a pa
pok, a laktanyában a csendőrök, a színekben az aratógépek — végül
is aláírja az aratási szerződést, a m últ évinél rosszabb feltételekkel is.
K íváncsiságom ban személyes érdekeltség is van. Volt alkalm am
személyesen m egism erni a harm incas évek föld nélküli parasztjai
nak, az agrárproletároknak az életét. M egism ertem a „Fekete-csalá
dot”, m elynek egy kicsike kétéves tagja beleesett a krum plilevesbe
és m eghalt — m eghalt, m ert nem volt a családnak asztala, ahová
a kondért teh ette volna. M egism ertem azt a gyerm eket is, aki a
„mi szeretnél lenni?” kérdésre így válaszolt írásban: „Én kövér sze
retn ék lenni!” É rthető — m egunta a lebbencslevesen és sós kenyé
ren tengődő soványságot.
Kíváncsiságom at az eddig látott Jancsó-film ek tanulságai is ébren
tarto tták . Mit teh et az elnyom ott közösség, a kiszolgáltatott ember?
Egyik lehetőség: fél — és tudatában eltorzul. (Szegénylegények.)
M ásik: ném án és dacosan tűr. (Fényes szelek,) H arm adik: megke
m ényedik és az igazságot az élet fölé helyezi. (Csend és kiáltás.)
Negyedik: hazudik, hogy élhessen. (Ez is a Csend és kiáltásban.)
Ö tödik: bódultán m enetel a pusztulás parazsas barlangjába. (Égi
bárány.) S ebben az új film ben mi a válasz? Egy ideig kér a nép,
azután kezébe veszi a fegyvert és kiharcolja m agának az igazságot,
a szabadságot, az életet. A Dózsa-évforduló és a Petőfi-évfordulóra
való készülődés évében — úgy látszik — ez Jancsó végleges vála
sza. A film utolsó kockája egy vöröskokárdás revolvert m utat. Nincs
m ás lehetőség, csak ezzel győzhet, csak ennek segítségével győzhe
te tt a nép!
Végül — de nagy nyom atékkai — vallom, hogy „kíváncsiságom”
legbővizűbb forrása „szakm ai” jellegű volt. Személyemben a m a
gyar keresztyénség egy névtelen képviselőjét az érdekelte, hogy Jan 
csó történelem - és társadalom szem lélete szerint a m agyar nép ezer
éves élet-halál harcában kinek a p á rtjá ra állt az egyház?
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Jancsó kétféle egyházat, kétféle keresztyénséget szerepeltet a
filmben.
M egjelenik — tem plom i zászlókkal, töm jénfüsttel, m inistránsokkal, békességre, türelem re intő püspöki pásztorlevéllel — egy katoli
kus pap. Lehet, hogy csak a katolicizm ust képviseli — az is lehet,
hogy az ún. történelm i egyházakat, a m iénket is —, de az is lehet,
hogy a keresztyénségnek azt a fajtáját, mely a m indenkori hatalom
mellé állva vallásos-ideológiai elm életekkel tám ogatja a m indenkori
rendet. A pap sorsa tragikus: rágyújtják a tem plom ot és eléneklik
„A csuhásra is rá já r a rú d ” kezdetű gúnydalt. Kemény kritika, s
nem m erem m inden további nélkül azt mondani, hogy nem igaz.
Kétségtelen, hogy a jelzett típusú keresztyénség sok m indent adott
a népnek: m űveltséget az iskolákban, lelki kenyeret a templomok
ban, belső felszabadulást a gyónásban, vigasztalást a halálban, de
m intha elfelejtette volna azt a nagy igazságot, am it Gandhi m ondott
fiatal ügyvéd korában a félafrikai hinduk nyom orával kapcsolat
ban: ezekhez az em berekhez elsődlegesen és hitelesen a kenyér és
jog inkarnációjában kell vinnünk az Istent. Én éltem és szolgáltam
a három m illió koldus országában is, s nem tudok arról, hogy akár a;
húszas évek elején, az elvetélt földbirtokreform korában, akár a
harm incas években, m ikor népi írók és haladó értelmiségiek sírva
sürgették — a nem zethalál rém ét idézve — a föld és kenyér testvéri
„osztályát”, a 800 ezer holdat birtokló katolikus egyház, vagy a sok
kal szegényebb protestáns egyházak parlam enti képviseletük útján,
vagy egyházi gyűléseiken nyíltan oda álltak volna a földtelen agrár
proletárok mellé. Nem ezért lett lángok m artaléka a templom?
M egjelenik a békés m agyar táj végzetes kavargásában a prédiká
to r is. K it jelképez? A protestantizm ust? A történelm i egyházakból
kirekesztett szektákat? Talán inkább azt a keresztyénséget, mely
együtt élt, együtt szenvedett, együtt kiáltott, együtt tü n tetett a nép
pel — de semmiféle fegyvert soha nem ak art megáldani. Számomra
ez volt a film legizgalm asabb jelenete. Mi történik a prédikátorral?
M it csinál a prédikátor? ö m indig a szeretet és béke szelíd Jézusát
hirdette, nem tu dja m egtagadni bizonyságtételeit — ugyanakkor
látja, kétségbeesetten látja, hogy a nép szám ára nincs más út, csak
az erőszak. Elveszi a bárdot egyik volt tanítványa kezéből, felvágja
ereit, öngyilkos lesz. Siratása, búcsúztatása m egrázóan szép. Vallási
jelképek, könnyek, virágok, felhangzó K ie-ének: Fel, b a rá ta im . . .
m ind azt jelzik, hogy a nép hálával, szeretettel, mély és igaz bánat
tal búcsúzik e m ásodikfajta keresztyénségtől, de ettől is elbúcsúzik.
E sirató jelenet szépsége m iatt Jancsót kem ényen megfeddi egyik
kritikusa. (B. Nagy László, „ÉS”, 12—72.) Ilyeneket ír: „ . . . Jancsó
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volt az, aki előző film jeiben a lehető legnagyobb nyom atékkai hang
súlyozta, hogy a vallásos tu d a tfo rm á k . . . m érhetetlen károkat okoz
nak m a is a forradalm i szocializmusnak.” „Jó, de akkor m it kezdjek
az agrárszocializm us . . . odaadó lírával átszőtt szertartásaival?” „Me
lyik Jancsónak higgyek?” — kérdi a kritikus, aki nem titkolja, hogy
„a vallás a nép szám ára ópium ”-elv alapján áll és ítél.
Én a m agam részéről a m ost láto tt film Jancsójának hiszek. An
nak az alkotónak, aki szépen búcsúzik, de mégis csak elbúcsúzik a
néppel szolidáris keresztyénségtől is. S ezt a rendezőt, aki a maga
fejével gondolkodik — s ez a fej a m aga művészi területén talán
egyik „legjobb fe j” E urópában — igen, ezt az alkotót szeretném
m egkérdezni: m úlhatatlanul szükséges, hogy a nép ettől a keresz
tyénségtől is elbúcsúzzék?
Készséggel elism erjük, hogy 1514-ben, 1848-ban, 1898-ban vagy
1919-ben olyan „történelm i határhelyzetbe” ju to tt a nép, melyben
nem volt más választása, csak ez: vagy a halál, vagy a fegyver. Ké
réseinek elutasítása u tán csak ezt vallhatta: fényesebb a láncnál a
kard!
De nem csak a rendező-művész, hanem a történelem is tud jelké
peket produkálni. K orunkban k ettő t is produkált, az egyik Auschwitz, a m ásik Hirosima. Azt jelzik, hogy az erőszak m indig ú jrate
rem ti és megsokszorozza önm agát, s hogy ezen az úton vagy Auschw itzcá deform álódik Földünk, ahol keretlegények uralkodnak ki
szolgáltatott em berm illiárdok fölött, vagy Hirosimává, ahol nem lesz
többé semmiféle em beri probléma.
A m ai altern atív át nem nekünk kell megfogalmaznunk, m egtették
ezt korunk közgazdászai, szociológusai, politikusai: vagy halált te
rem tő erőszak — vagy életet terem tő szeretet. A kkor régen meg kel
lett halnia a prédikátornak, m ert sem a hitét, sem a népét nem
tu d ta m egtagadni. Ma — úgy érzem — élnie és beszélnie kell a pré
dikátornak, s nem a néppel szemben, hanem a nép életéért és sza
badságáért hirdetnie kell a szeretetet.
*

*

*

S ha m ost valaki azt m ondaná, hogy ezzel az utolsó m ondattal
véglegesen elutasítottam e tanító és mozgósító film mondanivalóját,
annak azt felelném : nem egészen!
Van a film ben egy — talán szándéktalanul is — előrem utató, két
ségeimet egy kicsit feloldó gyönyörű jelenet. A lbert Schweitzer az
5000 em ber m egvendégelésének történetét „mezei úrvacsorának” ne
vezte, a film nek egy jelenetét hadd nevezzem „mezei gyónásnak”.
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Visszatér a néphez egy népi szárm azású urasági szolga. Megvallja
bűneit, m egbánja bűneit, bűnbocsánatot k ér és új, néphez hűséges
életet ígér. S a nép megbocsát neki; virággal érintve hom lokát viszszafogadja őt.
F elejthetetlenül szép képsor. A revolver glorifikálása helyett én
ezzel fejeztem volna be a filmet. M ert ennek a képsornak az üze
nete: a szeretet, mely m eggyógyítja a m últ sebeit és u ta t nyit a
jövőbe.
A szeretet, m ely bizonyítja és biztosítja a prédikátor jézusi keresztyénségének m indenkori értelm ét.

KERESZTYÉNEK — EGYHÁZ NÉLKÜL
1969
1966. dec. 20-án az angliai H eythrop Kollégium ban a rektor össze
hív ta a professzorokat és diákokat, s közölte velük, hogy Charles
Davis dogm atikaprofesszor kilép a r. k. egyházból, s megnősül —
azután felolvasta a m egdöbbent r. k. professzorok és diákok előtt
Davis professzornak a sajtó szám ára adott nyilatkozatát: „Én ke
resztyén m aradok, de a rra a belátásra jutottam , hogy az egyház a
m aga jelenlegi állapotában nem segítője, hanem akadálya az igazi ke
resztyén életnek.”
T ekintettel arra, hogy Davis a r. k. egyház egyik legism ertebb
zsinati teológusa volt, a r. k.—anglikán párbeszéd jelentős tényezője
és résztvevője, világhírű, m int Lubac, Congar, R ahrer, Metz, Danielou vagy Schillebeeckx, kilépése és nyilatkozata, m elynek folytatá
sát később még ism ertetjük — nagy vihart tám asztott. A nagy angol
lapok (Guardian, Times stb.) ilyen cím eket adtak a hírnek: „Ke
m ény csapás az egyházra” — „Széthull az egyház” — „Az egyház,
m int egyház, m a m ár irreleváns”. Az egyik újságíró azt írta, hogy
Davis esete csapás m inden egyházra, hiszen sehová nem lépett be
kilépése u tán — úgy akar tehát keresztyén lenni, hogy nem tarto 
zik egyetlen egyházhoz sem.
* * *
Davis esete nem egyedülálló. Egyik jele annak az egyre jobban
kibontakozó mozgalomnak, mely a 19. század végén, s 20. szá
zad első felében a pietizm us h atására m int ún. „egyesületi keresz-
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tyénség” jelentkezett, m ost pedig m egújulóban van, m int egyháziatlan keresztyénség. Ez nem elvallástalanodás, hiszen tagjai megma
radnak az erős és hűséges Isten-hitben; nem is elkeresztyénietlene-<
dés, m ert akik kilépnek az egyházból, szeretnének továbbra is ke
resztyének, Jézus tan ítványai m aradni, egyszerűen elegyháziatlanodásról van szó, s akik erre az ú tra lépnek, azok: keresztyének —
egyház nélkül.
Franciaországban egy in terjú során M auriac m ondta el, hogy ő
*18 éven keresztül úgy élt, m int hívő katolikus, akit azonban az egy
ház nem ism ert el, m ert szociális és pszichológiai kérdésekben más
vélem énye van, m int a Tanító H ivatalnak. Ugyanilyen helyzetbe ke
rü lt Teilhard is: nem lépett ki az egyházból, de félig-meddig exkom m ukáltnak szám ított. S ugyanez a szituációjuk azoknak a fran
cia katolikusoknak, akik a Teilhard Társaságok tagjai: az egyház
perem én élnek, vagy tú l az egyház határán.
Svédországról s az ottani egyházi helyzetről azt tudjuk, hogy az
evangélikusok túlnyom ó többsége egyháztag ugyan, de egyre többen
vannak köztük olyanok, akik éppen evangélium i hitük személyes és
korszerű m egvalósítása érdekében — b ár egyháztagok m aradnak —
nem vállalnak lelki közösséget az egyházzal.
Ném etországban a fiatalok körében terjed az elegyháziatlanodás.
Az evangélikus egyháznak arra a kísérletére, hogy lehetőleg m inden
főiskolán alakuljanak meg a szervezett és önálló diákgyülekezetek,
egy diák — sok társa nevében — az evangélikus akadém ikusok lap
jához nyílt levelet írt, s ebben felháborítónak ta rtja azt a tradicio
nális nézetet, mely szerint csak a szervezett egyház vagy gyülekezet
birtokolja Jézust és evangélium át. Ök Jézus tanítványai akarnak
m aradni, Jézus nevében szolidaritást vállalva a föld m inden szen
vedő és elnyom ott em berével — de ezt szervezet nélkül, egyház nél
kül ak arják tenni.
Olaszországban — főképp a haladó katolikus értelmiség — az egy
ház h itoktatásának és prédikálásának a nívótlanságára hivatkozva —
klerikusok részvétele nélküli laikus mozgalm akba tömörül. A hírek
szerint m ár 200 ilyen mozgalom van. Nem egyházellenesek ezek a
mozgalmak, hanem egyház nélküliek, s céljuk nem az egyház el
pusztítása, hanem életének és szolgálatának m egújítása.
Talán még intenzívebb az elegyháziatlanodás az észak-amerikai
katolicizm usban. A legnagyobb katolikus könyvkiadó, a világszerte
ism ert Scharper egy interjúban elm ondta, hogy az am erikai r. k.
fiatalság bizalm atlan az egyház iránt, ugyanakkor élénken érdeklő
dik: mi a keresztyén igazság, s mi az igazi keresztyén élet. Tradicio
nális tanokat, igehirdetéseket és im ákat tartalm azó könyvek eladha-
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tatlanok, ugyanakkor Cox könyvét (Az e-világi város), Dewart
könyvét (A h it jövője) szétkapkodják, m ert ezek a m ai ember nyel
vén korszerűen feltett kérdésekre válaszolnak, s bestseller lett Hamm erskjöld volt EN SZ-főtitkár naplója is, m ert mély, igaz, emberi
és őszinte. A m erikában tö rtén t meg egyébként az is, hogy a r. k., sőt
rendi W ebster Kollégium világi intézm énynek m inősítette át magát.
Az ezt kimondó határozat szerint elszakadnak az egyháztól, de ne
velésükben továbbra is szeretnék érvényesíteni a „keresztyén gon
dolatot”.
De térjü n k haza a messzi országokból. Nálunk is, a mi gyüleke
zetünkben is vannak jelei az elegyháziatlanodásnak. A közelm últ
ban két, még eléggé fiatal testvérünkkel beszélgettem. Az egyik férfi.
R endkívül m űvelt, és hívő is. Ezt m ondta: „Keresztyén akarok lenni
— de egyházi irányítás nélkül!” A m ásik nő. Ő így felelt, m ikor
kérdeztem : akar-e egyháztag lenni? „Nem! Én csak keresztyén aka
rok lenni!”
*

*

*

Mi az oka ennek az elegyháziatlanodásnak? Nem találgatni sze
retnék, hanem a konkrét vélem ényeket felsorolni — elsősorban azokét, akik nem vállalják a szolidaritást az egyházzal.
Davis professzor sajtónyilatkozata így folytatódik: „Az egyház
nem forrása többé azoknak az értékeknek, melyek megvalósítását
követeli. Éppen ellenkezőleg: állandó feszültségben és opponálásban
áll ezekkel az értékekkel szemben. Sokan csak azért tudnak katoli
kusok m aradni, m ert az intézm ényes egyház perem én élnek és azt
messzemenően ig n o rá ljá k . . . Én is m egkérdeztem magamtól, hi
szek-e még a r. k. egyházban — s arra a bizonyosságra jutottam ,
hogy nem! Szám om ra a keresztyén elkötelezettség összekapcsolódott
az igazság és em berség iránti gonddal. S ezek közül egyik sem való
sul meg a hivatalos egyházban. Az egyház csak a maga tekintélyé
vel törődik — s feláldozza az igazságot.. . Nem hiszem azt sem,
hogy az egyháznak, m int intézm énynek, adekvát bibliai és történelm i
alapja van. Az egyház a m aga jelenlegi form ájában nem más, m int
m úlandó álpolitikai struktúra. Ma m ár ez a form a széthullóban van
s kialakul a világban a keresztyén jelenlétnek valam ilyen új for
m ája. Elhatároztam , hogy megnősülök. De nem ezért hagytam el
az egyházat. Ehhez elegendő lett volna lemondanom papi tisztem 
ről. Az előbb em lített okokból hagytam el az egyházat. Most meg
házasodom, hogy olyan szeretetre építsem fel új életemet, melyet
igaznak és valóságosnak ism ertem fel.”
Az egyház elhagyásának más jellegű indoklása található meg a
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D él-afrikai Egyházak ökum enikus Tanácsának a dél-afrikai népek
hez intézett üzenetében. Mivel azon a szerencsétlen földrészen van
nak egyházak, melyek színes em bert nem fogadnak be tagjaik közé,
a színes keresztyének egy része kénytelen egyház nélkül élni. De —
m ondja az üzenet — nem is akarnak olyan egyház tagjaivá lenni,
m ely m egham isítja Jézus K risztus evangélium át, az egyetemes és
m inden em bert átölelő isteni szeretet jó hírét. Ugyanilyen vádat
emel nem a protestáns, hanem a katolikus egyház ellen, s nem he
lyi vonatkozásban, hanem egyetemes dim enzióban — a r. k. Thomas
S artory: ,.In dér Hölle bren n t kein F euer” c. könyvében. Az egyház
— írja S artory —, hogy a m aga kizárólagos lelki hatalm át fenn
tu d ja tartani, im m ár 50 nem zedék tagjait fenyegeti a pokol tüzével,
s közben a h it nevében a félelem révén m ár itt pokollá teszi embe
rek életét. Emberek, ne higyjetek a pokolban: Erre biztat Pál apos
tol is: pokol, hol a hatalm ad? — halál, hol a fullánkod? Az em ber
telenség vádja az egyház ellen különös erővel hangzik a Hum anas
Vitae enciklika megjelenése óta. Az elítélő nyilatkozatok száma
óriási — s a következm ény: sok katolikus nyíltan m egtagadja az
engedelmességet, s ezzel gyakorlatilag egyház nélküli keresztyénné
válik. Hollandiában, m ióta a r. k. papok nősülési tilalm ának felol
dása rem énytelennek tűnik, 400 r. k. pap hagyta ott hivatalát, s kö
zülük sok — Davis példáját követve — az egyházból is kilépett.
Az intézm ényesség és az em bertelenség m ellett egy harm adik oka
is van az egyház elhagyásának, s ez: a papok m éltatlan élete. Jungnak feltűnt, hogy nem pszichopatologikus okokból, hanem pusztán
azért, hogy lelkiism eretük m egszabaduljon a bűnök holt terhétől,
m ilyen sok em ber keresi fel őt pszichoterápiái rendelőjében. „Ez in
kább a papra tartoznék” — m ondta számtalanszor. A válasz vállvonogatás volt. Erre rendszeres adatgyűjtéshez fogott, s az eredm ény:
a m egkérdezett protestáns keresztyéneknek csak tizedrésze megy,
illetve m enne lelkiism eretének m egtisztítása végett paphoz, fele or
voshoz menne, 40 százaléka sehová. S am i az adatgyűjtésben a leg
feltűnőbb: papok hozzátartozói közül egyetlen egy sem m enne pap
hoz a bűnétől való szabadulás végett. Jung levonta a következteté
seket.
Az egyik: az em berek nem bíznak a hivatalos egyház hivatalos
szolgáiban.
A m ásik: az em berek annál kevésbé bíznak a papokban, minél
közelebbről ism erik őket.
A harm adik: ebben a bizalm atlanságban rejlik az egyház súlyá
nak fokozatos csökkenése.
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De legyen elég ennyi erről a szomorú témáról. Egy szóval sem
vonjuk kétségbe a tényt: van egyháziatlanodás. S nem cáfoljuk az
okokat sem: az intézm ényes egyház tud visszataszító is lenni — tud
em bertelen is lenni —, s a papok élete is rontja az egyház hitelét és
súlyát.
Mégis kérdezzük, csak ez az egy lehetőség van: otthagyni az egy
házat? A lelki disszidálás csak egy esetben indokolt, akkor, ha maga
az egyház közösíti ki az em bert. M inden más esetben — a hibák, té
vedések világos felism erése ellenére is meg kell m aradni az egyház
ban. Meg kell m aradni azzal az elszánással, hogy küzdeni akarunk
m inden veszély ellen, am ely a szervezetből folyik. Azzal a m agatar
tással, mely Jézus egyházát azzá teheti, amivé Ura tenni akarta: az
em berség és emberiesség erőforrásává. S azzal a szelíd megértéssel,
hogy a papok nem szentek, hanem ők is csak esendő és u tat kereső
em berek — s végül: azzal a gyerm eki csodálkozással, hogy milyen
nagy, bölcs és jó az az Isten, aki az Ö országának ügyét tévelygő
egyház és m éltatlan papok által is, sőt néha ellenükre is fenntartja
és diadalra viszi.

ZSOLTÁR A LABORATÓRIUMBAN
1969

Szépen m egírt cikket olvashattunk a M agyar Nemzet m ájus 7-i
számában. Címe: Zsoltár a Bükkben. Írója így vall önmagáról: „Is
kolás korom ban tanultam meg én könyv nélkül a százötven zsoltár
legtöbbjét, s olykor barátaim m al borozgatva, ha m ár sorra vettük a
népdalokat s a nagy forradalm ak dalait, előkerül egy-két zsoltár is.
Hiszen mi még m ind falun szívtuk m agunkba az em berré érlelő első
élm ényeket, s m ert kis b aráti köröm tagjai véletlenül m ind tiszán
túliak, borsodiak, reform átus környezetben, zsoltárokon is nevelőd
tünk. S hiába, hogy nagyapám után, akinek ragadványneve még
«Bibliás» volt, édesapám at m ár csak pogány Gergely M iskának ne
vezte a falu, s én, ha lehetséges, még m egokoltabban vagyok ateista,
azért a gyerm ekkor élményei fel-feltörnek ilyen különös, a társasá
gunkba k erü lt nem egy idegent meghökkentő, vagy éppen megbot
ránkoztató m ódon is. ö k képtelenek m egérteni, hogy csupán a gyö
nyörű melódiák kedvéért, szesztől és emlékezésektől való m egindultságunkban.”
Az újságíró tem etésre megy haza, a haragoskék hegyekkel öve-
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zett kis bükki faluba. N agynénjét tem etik, Erzsi nénjét, a mindig
csendes, halk szavú, angyalokra em lékezetetően béketűrő bányász
feleséget. A tem etésről így ír: „Sokan eljöttek, hiszen még m a sem
m indennapos a nem egyházi tem etés ebben a roham osan megújuló
lelkületű-arculatú bükki faluban. A tem etés kezdetét hírül adta
ugyan a falunak a régi reform átus tem plom sikongó szavú lélekha
rangja, de Erzsi néném koporsója végébe Szuhi R óbert állt, a Mis
kolc városi Hazafias N épfront t itk á r a . . . olyan bölcsességgel, olyan
őszinte érzésekkel tu d o tt szólani Erzsi néném anyai, asszonyi érté
keiről, erényeiről, m ajd az em beri élet értelm éről, szépségéről, és
kérlelhetetlen végességéről is, hogy őnála szebben sem a néhai Mol
n ár Béla, sem a m ostani Benkő tiszteletes nem búcsúztathatta volna
el.” „Elhangzottak az utolsó búcsúszavak is . . . kezdték betem etni a
sírgödröt. N éhány másodpercig mélységes csend ülte meg a széles
félkörben álló fekete em bergyűrűt, csak a tem plom három harangja
zengett-bongott a levegőben, am ikor valaki elkezdte a zsoltárt:
>•Nincs m ár szívem félelm ére Nézni sírom fenekére.-* Nem telt el egy
másodperc, tízen, húszán, nem m úlott el kettő, s m ár m ajdnem va
lam ennyien énekeltek . . . M agam ban én is velük énekeltem a zsol
tárt, noha nem akartam , m ert gyerm ekkorom tól semmit sem hiszek
én ebből — okos és b átor apám a m a g a . . . pogány hitére nevelt en
gem. »Változzatok félelmeim Reménységgé, örömökké, Mert nem
alszom el örökké ..
Így folytatódik a cikk: „Szuhi — később — felém fordult és ezt
m ondta: »Nem értem , mi e z ? . . . Sok helyen tem ettem m ár a me
gyében, de ilyesmi még sehol sem tö rté n t!«”
Az újságíró válaszában benne van a konzekvenciák levonása, a ki
értékelés, am iért a cikk megíródott.
„Hogy m i ez, barátom , feleltem, nincs ebben semmi nyugtalanító,
semmi váratlan. Ez a kétezer esztendő, am i őket még szinte más ha
tásoktól meg sem háborítva nevelte-form álta. És hogy mi még? Hát
az em ber olthatatlan, ősi vágya, nagy ábrándja, végső sikolya, hogy
nem ak ar meghalni, élni kíván, m agáénak óhajtja a halhatatlansá
got! S hallottad, ez a zsoltár, meg a többi is, meg az egész, legtöbb
jü k életében m ár csak ünnepnapi alkalm akkor gyakorolt hitvilág
ezt is ígéri nekik. Ne csodálkozzunk hát, hogy ők még hihetőnek vé
lik a lehetetlent: a rom landó, m úlandó em beri test halhatatlansá
gát (?), lelkünk örökkévalóságát; nem kell félnünk: az ő fiaik, még
inkább unokáik m ár valam i egészen m ásban fognak é l n i . . . Ez a
falu húsz év alatt valóságos városkává nőtt, lakóik nem lehetnek
m ár ugyanolyanok, m int apáik voltak. A fürdőszobás, három -négyszobás családi ház, a tévé, m eg az autók, a naponként többszöri autó-
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buszjáratok korában Dávid szépséges zengésű zsoltárai ezek közül is
soknak talán m ár csak olyan régi, édes-szomorú ünnepi emlék, ami
engem is m egkísért néha, b aráti borozások óráiban. Nézz csak körül,
alig látsz köztük fiatalt! M ert szám ukra itt is, ebben az azelőtt vi
lágvégének m ondott bükki faluban is valam i új kezdődött el. Ök
m aguk talán még nem is tudják, meg sem próbálták megfogalmazni
önm aguknak a változásokat, de élni m ár sok m indenben másképpen
élnek, m int ahogyan apáik éltek.”
* * *
Szép ez a cikk, és nagyon elgondolkoztató is. Engem is elgondol
koztatott, s elhatároztam , hogy meghívom a gyülekezetei a „he
gyek” közé, nem a Bükkbe, hanem az európai újkor szellemóriásai
közé. Azt persze nem tudom, hogy ők ism erték-e a zsoltárok szöve
gét és dallam át, de azt bizonyítani szeretném, hogy akkor sem ta 
gadták meg, hanem akkor is vallották a zsoltárok „hitvilágát", mi
k o r belenőttek a m agasrendű tudás éles, tiszta, kem ény levegőjébe.
Kopernikusz, az újkori világkép m egalkotója, hívő frauenburgi
szerzetes volt. Arcképén ez a felirat olvasható:
„Nem a P álnak ju tta to tt kegyelm et óhajtom,
Sem irgalm adat, m elyben részesült Péter,
Csak a latornak osztályrészül jutottért,
Csak azért könyörgök.”
(Dávid is így im ádkozott: Könyörülj rajtam , én Istenem, a te kegyelmességed szerint; irgalm asságodnak sokasága szerint töröld el
az én bűneim et. 51:3.)
Kepler, akinek a tételei még m a is az asztronómia alapját képe
zik, hívő protestáns volt. Egy alkalom m al így nyilatkozott: „A te
rem tésben szinte kezemmel ragadom meg Istent.” A világok h ar
m óniájáról íro tt m űve e szép szavakkal végződik: „H álát adok ne
ked, Uram, hogy m egajándékoztál a Te kezed m unkái fölött érzett
örömökkel. A m ennyire véges elmém képes volt m egérinteni a Te
végtelenségedet, h irdettem az em bereknek a Te m űveid dicsőségét.”
Nem valam i ilyet olvasunk a 19. zsoltárban is? „Az egek beszélik
Isten dicsőségét, és kezeinek m unkáját hirdeti az égboltozat.”
Newton, a gravitáció törvényének felfedezője, szorgalmas biblia
olvasó volt. K alapját m indig megemelte, am ikor kiejtette Isten ne
vét. Egy alkalom m al ezt m ondta: „Miénk Mózes, a próféták, az apos
tolok, sőt Jézus igéje. Ha ezeknek nem hiszünk, éppoly kevéssé va-
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gyünk m enthetők, m int a zsidók.” Ezt vallja a 119. zsoltár írója is:
„Ha nem a te törvényed lett volna az én gyönyörűségem, akkor el
vesztem volna az én nyom orúságom ban.” (92. v.)
Linné, a term észetrajz felfedezője, a növények nagy osztályozó ja,
am ikor rá jö tt egy növény leveleinek csodálatos funkciójára, így kiál
to tt fel: „Láttam Isten nyom dokait!” így k iáltott fel annak idején a
104. zsoltár írója is: „Á ldjad én lelkem az U r a t . . . aki füvet sarjaszt
a barm oknak és növényeket az em bereknek.” (14. v.)
Lavoisier, a nagy kém ikus, így vall: „A világossággal, az organi
kus élet, az érzés és a gondolkodás princípium ával, Isten árasztotta
el a világot.” Ugyanígy vall a 74. zsoltár írója is: „Tiéd a nappal, az
éjszaka is a tiéd; Te form áltad a világosságot és a napot.” (16. v.)
Pasteur, a fiziológus, millió és millió em ber nagy jótevője, így nyi
latkozott: „U tódaink egy napon még nevetni fognak m ai m aterialisztikus bölcseletünk felett. Minél inkább tanulm ányozom a term é
szetet, annál nagyobb csodálattal állok meg a Terem tő előtt. Im ád
kozom a laboratórium ban végzett m unka közben!” M intha a 145.
zsoltár író ját hallanánk: „Dicsér téged, Uram, m inden terem tm é
nyed!” (10. v.)
D arw in nem volt vallásos ember, de egyik levelében mégis ezt ol
vash atju k : „A kételkedés legszélsőségesebb állapotában sem voltam
soha ateista olyan értelem ben, hogy Isten létét tagadtam volna.”
M it is ír a 28. zsoltár szerzője: „Ne számlálj engem a hitetlenek
közé!” (3. v.)
S h a valaki erre azt m ondaná, hogy ezek csak kiragadott példák
s kivételek, akkor hadd hivatkozzam az évszázadunk elején tarto tt
híres szociográfiai felm érésre, m elynek során kitűnt, hogy a 262 leg
ism ertebb term észettudós közül 242 Istenben hívőnek vallotta magát.
S h a valaki erre azt m ondja, hogy régi adatokra hivatkozom, an
nak hadd m utassuk be néhányat a term észettudom ány mai „hegy
csúcsai” közül.
Am ikor Planck fia m eghalt s barátjától, a tudós B ertholet-tól vi
gasztaló levelet kapott, így válaszolt neki: „Köszönöm vigasztaló so
rait, de ö n n e k tudnia kell, hogy nekem van vigasztalásom. Én hi
szek az örök Istenben és hiszek az örökéletben.” Ez a bizonyságté
tel a 103. zsoltárra em lékeztet: „Az em bernek napjai olyanok, m int
a f ű . . . ha átm egy ra jta a szél, nincs t ö b b é . . . de az Űr kegyelme
öröktől fogva való és örökkévaló az őt félőkön, és igazsága a fiaik
n ak fiain.” (15—17. v.)
Ki ne tu d n á azt, hogy Einstein, ez az igazi „A lbertus M axim us”,
Istenben hivő em ber volt. H itét kozmikus vallásnak nevezte. így
vallott róla: „Az én vallásom a szerény elragadtatás érzése attól a
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h atártalan ésszerűségtől, m ely az elm énk által csak részben átfog
ható és m egism erhető világképnek legparányibb részleteiben is meg
nyilatkozik. Az én Isten-eszm ém ez a mélységes meggyőződés a vi
lágm indenség felépítésének nagyon is logikus harm óniájában.” Ein
stein gyerm ekkorában a zsidó gyülekezet hivő tagja volt. Talán ta
nu lta a zsoltárokat is, köztük a 77-et is. M intha ennek a gondolatai
tükröződnének vallom ásában. A 12—14. versekben ugyanis ezt ol
vassuk: „Megemlékezem az Ü rnak cselekedeteiről. Óh Isten, a te
utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, m int az Isten?”
M egem líthetjük még az evangélikus presbitert is, Heisenberget.
Öt általában „fideistának” nevezik. Véleménye a keresztyén hitről,
m elyet ő m aga is vall, m int term észettudós: „A keresztyén h it a vi
lág Isten adta értelm es összefüggéseire vonatkozó hit.” Ugyanezt a
mélységes értelm et így énekli meg a 92. zsoltár írója: „Uram, a te
kezednek m űveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid,
igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag em ber nem tudja, a
bolond pedig nem érti meg ezt.” (5—7. v.)
F olytathatnám még tovább. Beszélhetnék a nagy filozófus és ma
tem atikus Leibnizről, a pszichológus Fechnerről, m indketten korálszövegeket is írtak. Beszélhetnék a m ásik nagy m atem atikusról,
Eulerről, aki hitvédelm i irato k at írt, vagy az elektromosság nagy tu 
dósáról, Faradayról, aki bibliaórákat tarto tt. Az újak közül megem
líthetném Nils B ohrt és de Broglie-t, a kom plem entaritás felfede
zőit, m indketten hívő em berek — de legyen elég ennyi a term észettudósokból. S hol vannak még a költők, filozófusok, írók és művé
szek, végeláthatatlan hatalm as kórus, és lenyűgöző erővel és m egra
gadó harm óniával éneklik a „zsoltárt” Isten dicsőségére.
Csak egy bükki elm aradt faluban éneklik még a zsoltárt? Nem!
Hangzik a zsoltár az em beri szellem élharcosainak ajkáról is, hang
zik a laboratórium okból is!
* * *
T érjünk vissza ism ét a cikkre. Az újságírónak abban igaza van,
hogy egyre kevesebben ism erik és vállalják a keresztyénséget, ná
lunk is, m ásutt is. De nem igaz az a képlet, m elyet elmélkedése vé
gén felállít: a keresztyénség intenzitása fordítva aránylik a jóléthez
és tudáshoz. A nyom ort a tudatlanság szüli, a tudás és jólét pusz
títja.
Ez a képlet veszélyes is. K ét prim itív hiedelem vezethető le íbelőle. Az egyik hiedelem tartalm a az, hogy a keresztyén em berek el
lenségei a tudásnak, haladásnak, jólétnek. „Nem vagyok vallásos,
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írta egy diák valam elyik közvélem énykutatás alkalmából, m ert a val
lásos em berek konzerválni akarják a nyom ort és a tudatlanságot, ép
pen ezért, a m űvelődést és az életszínvonal em elkedését akarja.”
A m ásik hiedelem, mely ugyancsak levezethető a cikk alaptételéből,
valam i babonás rajongás a tudom ány iránt, mely végső sorban m ajd
m indent meg fog oldani. A K ortárs e havi szám ában olvasható egy
kisregény. Írója Somogyi Tóth Sándor. Címe: Gabi. A regény nem
más, m int egy 12 éves m egkereszteletlen gyerm ek naplója. Rendkí
vül, szellemes, lélektanilag is tanulságos. íme, egy részlet a napló
ból: „Nagym am a kesergett: a szegény Nándi azért halt meg, m ert
nagyon szelíd gyerek volt, ezért m agához v ette az Isten, és a jó em
berek ham ar m eghalnak. Ne pereljünk, Isten adta, Isten e lv et t e. . .
M agyaráztam csendben öcsinek, apuka is m ondta, hogy a hívők
m ind ilyenek, nem akarnak belenyugodni a halálba, m ert az buta
véletlennek látszik és azért m ondják, hogy Isten sorba kilövöldözi
az e m b e r e k e t . . . Bubu azt m ondta, hogy a túlvilágról még nem jö tt
vissza senki és a tudom ánnyal el lehet m ajd érni, ha m indenhol
kom m unizm us lesz, hogy az em berek nem fognak meghalni. És ta 
lán m ár én se halok meg, jelentette ki az okos M ikulás.” Ebben a
részletben nem az az érdekes, hogy a gyerm ekek m ilyen cinikusan
beszélgetnek a halálról, hanem az, hogy m ilyen babonás hittel hisz
nek a tudom ány halált legyőző hatalm ában.
A keresztyénség és benne a m agyar protestantizm us m últjának és
jelenének ism erete feljogosít m inket arra a m egállapításra, hogy mi
zsoltáréneklők azok közé az em berek közé tartozunk, s azokkal vál
lalunk szolidaritást és együttm unkálkodást, akik akarják a Bükkben is, m áshol is a tudás és a jólét színvonalának emelkedését. Min
ket éppen a mi „zsoltáraink” késztetnek erre. De mi még valam it
akarunk. Azt, hogy az em ber történelm i szorongásai és egzisztenciális
félelmei változzanak reménységgé, örömökké — akkor is, ha a labo
ratórium ban dolgozik, akkor is, h a a B ükkben temet.

KERESZTYÉNSÉG ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNY
K ét hajótörés
Az egyiknek D arw in volt a szenvedő hőse, az em ber származásá
ról szóló elmélet híres felfedezője — istenhivő tudós, aki azonban
mégis sokak h itét m egrendítette. Világ körüli ú tja alkalm ából hajó
ju k Dél-Am erika p artjai m ellett zátonyra futott. Akik a hajón vol-
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tak, puszta életükön kívül semmi m ást nem m enthettek a partra,
ennek az ism eretlen és veszedelmes kontinensnek a földjére. Mikoi
felengedtek m egfeszült idegeik s elm últ lelkűkből a halálfélelem
kábulata, körülnéztek, s riadtan vették észre, hogy m ásik veszede
lem közeledik feléjük: a bennszülöttek egy csoportja. K éptelenül a
védekezésre, azt hitték, végük van. Ámde egészen más történt, m int
am it vártak.
A bennszülöttek főnöke barátságos szóval köszöntötte őket, hajlé
kot és élelm et ajánlott fel nekik. Csodálkozó kérdéseikre később
m egtudták, hogy ezek között a bennszülöttek között m egfordult egy
szer egy „fehér aty a”, aki arról beszélt nekik, hogy a felettünk la
kozó Ű r csupa szeretet s azt kívánja földi gyerm ekeitől is, hogy sze
ressék egymást.
D arw in beism eri útinaplójában, hogy életét a keresztyén misszió
nak köszönheti; annak a ténynek, hogy „a fehér A tyák” eljutottak
az Isten szeretetéről szóló evangélium m al Dél-Am erika partjaira is.
A m ásik hajótörés sokkal régebben történt, még a görög ókorban.
Arisztipposz platonista filozófust és társait Rodosz szigeténél hajótö
rés érte. A p artra vergődtek és szorongva néztek körül. Arisztipposz
m ent elöl, hiszen neki — a filozófusnak — illett bátornak lennie.
Egyszerre csak a parti hom okba rajzolt geom etriai ábrákat látott.
Arca felderült és így szólt társaihoz: „Bene speremus, hom inum enim
vastigia videó.” „Rem élhetünk, m ert em berek nyom ait látom .” Nem
érh et em bert veszedelem ezen a szigeten, hiszen itt művelt, tudós,
még a geom etriához is értő em berek laknak.
M iért m ondtam el ennek a két hajótörésnek a történetét? Azért,
hogy m inden előítéletet és felesleges aggodalm at eloszlassak tudósok
és hívők, a term észettudom ány igazságain kim űvelt em berek és a
keresztyénséget valló em berek között. Nem kell félnünk egymástól.
Azok, akiknek gondolkodását a term észettudom ány tölti meg és
szabja meg, ne féljenek p a rtra szállni — akár a hajótörés kénysze
rűségéből, akár önként — azon a szárazföldön. melynek neve keresztyénség. Szerető és m egértő em berekre találnak. Nem az érvek
lándzsadöféseit, nem a gúny baltacsapásait, hanem a szeretet szavait,
s h a talán lelki vagy szellemi hajótöröttek lennének, a segítő kész
séget is.
S bevallom, mi sem félünk attól, hogy p artra szálljunk a tudósok
szigetén, ak ár m int kétségekkel viaskodó hajótöröttek, akár m int
igazságot kereső utazók. Ahol geom etriai ábrák, képletek, rendsze
rek, elméletek, kísérletek vannak, az emberségnek, a tiszta és kötet-
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len em beri gondolkodásnak ezek a nagyszerű nyomai, ott sem hajó
töröttet, sem kíváncsi utazót nem érhet semmi bántalom.
Két sziget lakói, tudósok és keresztyének, m erjünk tehát találkozni,
m erjünk beszélgetni.
Egyház a tudom ány ellen
Ennek a beszélgetésnek őszintének kell lennie, m ásképp nem ve
zethet eredm ényre. B átran m egem lítem tehát, hogy a keresztyénség és term észettudom ány találkozásának három döntő történelm i
szakasza közül az első, a középkor, nem vet valam i jó fényt az ak
kori egyház m agatartására és gondolkodására.
Az egyház — ahelyett, hogy Isten m entő szeretetének jó hírét hir
dette volna — dogm ákká m erevített az Isten és em ber közösségét a
legtávolabbról sem érintő tudom ányos tételeket, s ezzel mestersége
sen és erőszakosan m egakadályozta a tudom ány szabad fejlődését.
Dogm atikailag m egrögzítette és örök érvényűnek hirdette a biblia
fizikai világképét, teh át azoknak az em bereknek a világról vallott
felfogását, akik a bibliát írták, s akik — b ár az Isten örök kinyilat
koztatásának szolgái és eszközei voltak — term észetesen emberek
m aradtak s nem tu d h attak m egszabadulni koruk „tudom ányos” vi
lágképétől, az ő évszázadaikban érvényes korszerű gondolkodástól.
A középkori egyház azonban nem a kinyilatkoztatás örök igéit ke
reste a bibliában, hanem azt fizikai és biológiai tankönyvnek tekin
tette, s ezzel olyan feszültséget terem tett, m elynek hatása alól sok
tekin tetb en még m a sem tu d ja kivonni m agát egy csomó keresz
tyén és rengeteg nem keresztyén ember.
A m ásik baj az volt, hogy az egyház hivatalosai hitbelileg hozzá
kötötték m agukat és az egyház tag jait olyan elavult tudom ányos
rendszerekhez, m int a m ajdnem keresztyén szentté avatott Ariszto
telész Fizikája, vagy m int Ptolemaiosz kozmogóniája. Arisztotelészt a
filozófiában még ma is kiváló rang illeti meg, hiszen szinte alig van
gondolat, m ely nála vagy P latónnál m ár fel nem villant volna, de
képtelenségnek látszik annak a fizikának az elfogadása, m elyet rész
ben tapasztalatok alapján, de inkább elm életi okoskodások segítsé
gével állított össze, olyan korban, mely felett elviharzott az idő. Saj
nos, ez a képtelenség a középkorban m egtörtént. S mivel Ptolem aiosznak az a nézete, hogy a Nap és az egész Kozmosz a központi
helyzetű Föld körül forog, többé-kevésbé m egfelelt a bibliai világ
képnek, a középkori teológia ezt a nézetet m egdönthetetlennek és a
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keresztyén m agatartás, sőt az üdvösség nélkülözhetetlen feltételé
nek tarto tta.
Még A lbertus Magnus, akit széles körű és korát messze megelőző
tudása m iatt „doctor universalis”-nak neveztek, s varázslóként tisz
teltek, m aga is kénytelen volt sok megszégyenítő szellemi m eghajlást
produkálni a világot és a term észetet m agyarázó dogmák előtt, hogy
meggyőződésének időnkénti feladásával biztosíthassa további m un
káját. Hogy ez nem lehetett könnyű számára, azt könnyen belát
juk, ha gondolatban m eglátogatjuk a bolognai egyetem et s a kated
ráról m eghallgatjuk a tudós professzornak azt az elmés fejtegetését,
hogy a csillagokat a m aguk megszabott pályáján angyalok hengerítik előre kerekeken.
A lengyel Kopernikusz heliocentrikus világképe óriási konsternációt idézett elő. Nemcsak a róm ai katolikus, hanem a protestáns teo
lógusok is a keresztyén h it m egrendülésétől féltek. Ism erjük Galilei
tragédiáját. Neki az inkvizíció kínzókam rájában kellett alázatosan
belátnia, hogy a dogmák erősebbek, m int a tények, s a testi kínok
paroxizm usában kellett vallania, hogy mégsem forog a Föld. Giordano B rúnó ezt nem tu d ta m egtenni. Pedig hét évig ült börtönben.
S m ivel hét esztendei kínzás u tán is azt vallotta, hogy végtelen nagy
a világok száma, m áglyára küldték.
A k ét Bacónak kellett jönnie, hogy a tudom ány felszabaduljon a
dogm ák bilincsei alól.
Az egyik Roger Baco, a „doctor m irabilis”, a csodálatos tudós.
Bevezette a gondolkodásba a tapasztalatokon alapuló induktív mód
szert, s ezzel a valóság tiszta levegője kezdett áram lani a dohos dog
m ák világába.
A m ásik: Verulam i Baco, az angol lord, aki O rganonjában meg
szabadította a gondolkodást az Idolumoktól, a bálványképektől. Le
gyünk olyanok — m ondta —, m int a kis gyermekek, akik ártatla
nok m indenféle izmustól és absztrakciótól, tisztára vannak m osdatva
előítéletektől és előzetes fogalmaktól. „Ne a tudóst vonjuk kínpadra,
hogy vonja vissza az igazságot, hanem a term észetet, hogy kikényszerítsük belőle kísérletek és tiszta gondolkodás útján az igazságot.”
Így indult el az em beri elme a nagy kalandra: a világ felfedezé
sére. S jö ttek sorban a term észet és lélek nagy utazói: Descartes és
Leibniz, Newton, Darwin, Maxwell, Faraday . . .
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Tudomány a keresztyénség ellen
A term észettudom ány és keresztyénség találkozásának másik fon
tos történelm i szakasza a 19. század.
Az em beri elme elju tott a klasszikus fizika m agas kőszírtjére, opti
m ista lélekkel és racionalista gőggel nézett körül: a világ nem is
m eretlen többé, titk a it kénytelen volt feladni, szubsztanciáját az ész
m egragadta, funkcióinak elvei m egdönthetetlen hipotézisek és m ate
m atikai form ulák alakjában az em ber rendelkezésére állanak. A győ
zelem tökéletesnek látszott. Az anyag m egm aradásának elve és a
kauzalitás elve csodálatosan m űködött. A világ nem más, m int egy
nagy m echanizmus, m ely gépészének, a homo sapiensnek a paran
csa szerint m űködik. Kom olyan hitték, hogy részletproblém ák van
nak még, de a nagy egésznek, az Univerzium nak a titk a meg van
fejtve. Az elvek és képletek ragyogóan beváltak. Segítségükkel új
bolygókat találtak meg az űrben, itt a földön gépek kerekei forog
tak, s új energiák árad tak a drótokban.
A 19. század term észettudom ányának nagy m itológiáját Ernst
Haeckel írta m eg V ilágrejtélyek c. könyvében. Tudományos könyv
nek látszik, de m a m ár tudjuk, hogy m itológia ez a javából. Egyet
len elvre épül, az anyagra. Azért nevezzük az egész kontrukciót monisztikusnak. Természetesen ateista. Isten nincs, hiszen sem a m ik- (
roszkóp, sem a teleszkóp sehol sem m u tatja meg, márpedig, ami nem
látható, nem m érhető, nem érzékelhető, nem tapasztalható, az egy
szerűen nincs is, hiszen ez a világ pontosan olyan, am ilyennek az öt
em beri érzékszerv érzékeli. Persze lélek sincs. Ahogyan Isten helyére
odakerült az örökkévaló és örökké m egm aradó anyag, a lélek és szel
lem helyét elfoglalta az anyag funkciója. Az örökkévaló törvény,
mely m indent mozgat, s m indent megold, a kauzalitásnak, az okságnak az elve. A világ és az élet tökéletesen determ inált, azaz meg
kötözött: m indennek van oka, s m inden jelenség m aga is okává vá
lik új jelenségeknek, s m ivel a törvényt ism erjük, m inden olyan egy
szerű, tiszta és világos. K ezdetben volt az ősköd . . . s mivel az ős
köd a végső ok, nyilván benne volt, m int csíra, minden, am it a tö r
ténelem s a bontakozó élet produkált az évmillió során: a m astadon
ereje, a hangyák rendje, a kölni dóm tervrajza, Nagy Sándor kato
nai zsenije, Shakespeare kom or fantáziája és a IX. szimfónia édes
dallam a. Így h itték ezt a 19. század emberei, s nem is gondoltak
arra, hogy ilyen képtelenül nagy és vak h itet csak a mitológiák igé
nyelnek, a teológiák soha.
A gondolkodásnak és m agatartásnak 19. századi keretei között
a keresztyénségnek term észetesen nem lehetett helye. Meyer osztrák
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történész szerint az újkor három nagy szellemi forradalm a örökre
m egszabadította az em bert a vallásos csökevények bilincseiből. Lu
th er a pápa gyám sága alól szabadította fel az európai embert, Vol
taire az egyházé, s M arx az Istené alól. Igaz, vannak még vallásos
em berek, vannak még papok és templomok, talán ez nem is olyan
nagy baj, m ondta William Jam es, a pragm atista filozófus, hiszen a
gyakorlati közösségi életben van haszna a vallásnak, de a Haladás
m ind jobban kiszorítja m ajd az életből a vallásos jelenségeket, s a
jövőben o tt fénylik m ár a felvilágosultak közössége, mely csak m ú
zeum ban találkozhatik m últjának szégyenletes emlékeivel, bibliával,
kereszttel.
S m it te tt a keresztyénség?
A róm ai egyház m egterem tette a tilto tt könyvek jegyzékét, a hirhedett Indexet, hogy mesterséges gátat építsen a tudom ányos gon
dolkodás m indent elborító áradata elé, s m ivel az inkvizíció lehető
sége megszűnt, egyházfegyelmi eszközökkel harcolt a keresztyén hi
te t veszélyeztető tanítások ellen.
A protestáns keresztyénség is védekezett. V irágkorát élte az apologetika, a hitvédelem tudom ánya. Merész volt, ötletes, sokszor m ajd
nem meggyőző, de volt egy alapvető hibája. Abból indult ki, hogy
Isten t kell olyanná form álni, hogy elfogadható legyen a m odern em
ber számára, a protestantizm usból kell a liberalizm us és racionaliz
m us szűrőjén keresztül olyan párlatot desztillálni, mely nincs halá
los ellentétben a 19. század szellemével. Ebben a korban született
meg a B iblia-kritika, ekkor hangzottak el a szószékekről az erkölcs
nem esítő és filozofáló prédikációk, ekkor íródtak a Jézus-életrajzok,
m elyekben az ő istenségéből semmi sem m aradt.
Igen, a tudom ány fölényesen győzött, a keresztyének pedig vagy
szégyellték, vagy igazolni ak arták a hitüket.
S ez m ajdnem m indenki előtt véglegesnek látszott.

A gondolkodás forradalma
A term észettudom ány és keresztyénség viszonyában gyökeres vál
tozást hozott 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 tudom ányos gondolkodás és a tudom ányos fantázia
csodálatosan m agas régióiba em elkedett. Minden mozgásba jött, ami
sziklaszilárdnak látszott, s korunk izzó szellemi katlanában új pszi
chológiai, biológiai, m atem atikai és főképpen fizikai igazságok, el-
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vek, elképzelések, törvények és feltevések születtek meg. Szerte fosz
lott az álom, hogy az em beri ész m egoldotta a világ rejtélyeit, párává
változott az anyag „idolum a”, s összeomlott a ráépített mitológia.
Jö tt Einstein, korunk „A lbertus M axim us”-a, hozta a R elativitás
dém onikus erejű igazságát, s könyörtelenül alkalm azta m indenre:
térre, időre, mozgásra. Ugyanilyen elemi erővel tö rt elő a raciona
lista filozófia kérge alól H enri Bergson irracionális vitaiizmusa, az
ész fölötti, intu itív élet- és igazságlátásának ez a drám ai igénylése.
Lehet, hogy velük kezdődik a 20. század. Együtt kell em líteni őket.
Hogy Bergson h ato tt Einsteinre, azt az utóbbi életm űve kétségte
lenné teszi. De hogy a fizikai relativitás elve m egterm ékenyítette a
filozófust, azt könyvei m utatják, például a T artam és Egyidejűség,
mely a fizika és filozófia határán keresi az igazságot, s csak olyan
fizikus értheti meg, akinek kisujjában van a filozófia, s csak olyan
filozófus írh atta meg, aki nagyszerűen ism eri a m agasabb m atem a
tikát.
De ez csak kezdete egy szellemi tűzijátéknak. Jö tt Planck, a mo
dern fizika atyja, akinek ez évben ünnepeljük születése századik
évfordulóját. Értelm ének kohójában szétolvadt a m egdönthetetlen
nek látszó tétel, hogy „natura non facit saltue”, a term észet nem
csinál és nem tű r ugrást. Planck az em beri logikának boszorkányo
sán szellemes, de sajnos szám unkra, akik a magas m atem atikában
járatlan o k vagyunk, követhetetlen ú tján rá jö tt arra, hogy az energia
áram lása nem folytonos, hanem parányi, de m egállapítható m ennyi
ségekben történik, s ezek a m ennyiségek m integy az energia „atom
ja i”. M inden anyag ezeknek a kvantum oknak egész számú többszö
röseiben nyeli el, vagy bocsátja ki a hullám okat, s ha ezeket a kvan
tum okat elosztjuk a hullámhosszal, akkor egy állandót kapunk, s ezt
a m inden körülm ények között állandónak bizonyult számot Planck
az azóta híressé v ált kis „h” betűvel jelölte. M indenképpen m egér
demli, hogy az egész világ tisztelettel álljon meg emléke előtt. Mi
nem h allg ath atju k el azt sem, hogy evangélikus volt. Sőt azt sem,
hogy van egy értekezése, a címe: Vallás és term észettudom ány. Ké
sőbb visszatérünk még erre a könyvre. De m ár m ost is tudom ásul
vehetjük, hogy a m odern fizika atyja a legtávolabbról sem ateista.
A zután jöttek a többiek, Nobel-díjas, világhírű fizikusok. R utherford, Nils Bohr, de Broglie az atom ok titk á t feltáró kutatásaikkal és
eredm ényeikkel. Jö tt az osztrák Schrödinger azzal a csodálatos egyen
lettel, mely szerint a atom m ag körül keringő elektronok tulajdon
képpen térhullám ok. S jö tt Heisenberg a bizonytalansági elmélettel,
s ennek alapján a k u tató elme eljutott annak alázatos belátásáig,
hogy egy bizonyos határon tú l az igazság nem üldözhető. Azt m ondja
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ugyanis ez az elmélet, hogy a keringő elektronnak vagy a helyét,
vagy az im pulzusát lehet csak m eghatározni, a kettőt együtt semmi
képpen sem. Ha az egyiket tudom, a m ásiknál egészen valószínűtlenül és lehetetlenül nagy a hiba, s ezeknek a hibáknak a szorzata
— újabb m eglepetés! — arányos a Planck-féle kis „h”-val. Heisenberg elm élete és eredm ényei kissé m egrendítőbbek, még a fizikusok
szám ára is. Valami olyat érezhették a fizikusok, m int évezredekkel
ezelőtt a görög geom eterek, m ikor rádöbbentek arra, hogy a valósá
gos számok arányaiban és viszonylataiban elképzelt harm onikus vi
lágukba b etört az irracionális szám, a valótlan szám, a szám, amely
nincs: négyzetgyök 2, s éppen ott tö rt be, ahol a legkevésbé sem
gondolták, a háromszög befogóinak és átfogójának viszonyát meg
fejtő Pitagorasz-féle tételnél. M egborzadtak, démoni erők jelenlétét
érezték meg, s ha m ást nem, annyit leszűrtek belőle, hogy az ész ha
tára in tú l is van valami, s ez m egism erhetetlen a logikus gondolko
dás u tán éppúgy, m int a tapasztalat segítségével. Heisenberg bizony
talansági egyenlete korunk négyzetgyök kettője, s a 19. század vi
lágképének harm onikus m echanizm usát démoni erővel robbantotta
szét.
Mindez arra késztette a fizikusokat, hogy egészen m ásképpen kép
zeljék el a teret, ha ugyan itt még egyáltalán lehet képzeletről be
szélni, m int a klasszikus fizikai művelői, vagy m int a hétköznapi ta 
pasztalat emberei, akik azt gondolják, hogy a tér vagy üres, vagy
éterrel tö ltött végtelenség, m elyben az anyag, a szélesség, hosszúság,
m agasság három dim enziójával rendelkező tömeg elhelyezkedik.
A m odern térelm élet Riem an és M inkovsky alapján négy, sőt több
dimenziós terekről, időről, gravitációs térről, mágneses térről beszél,
s ezek m ind olyan dolgok, m elyekben csak a legmagasabb m atem a
tik a algoritm usának em bertől szinte függetlenül működő „gondol
kodó-gépe’’ segíti a tájékozódást a még azok szám ára a fizikusok
szám ára is, akiknek a kombinációs képessége és emlékezete messze
m eghaladja a sakkozókét, ahogyan M aeterlinck mondja, képzelete
pedig a regényírókét. S m ostanában valam i olyanról olvashattunk,
hogy ezen a téren megvan, s Planck születésnapján nyilvánosságra
k erül az év nagy felfedezése: Heisenberg és Pauli egyenlete a külön
féle terek kongruenciájáról.
S most itt vagyunk az igazi kérdésnél: hogyan változtatták meg
korunk „csodálatos doktorai” a gondolkodást?
Az első eredm ény: az em beri elme felszabadult a tudományos dog
m ák bilincseiből, s problem atikussá vált. Nicolai H artm ann ném et
filozófus kifejezése ez : problémagondolkodás. A m odern em ber leve
szi a szemellenzőket, nyílt hom lokkal és tág intellektussal áll a való-
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ság áram lása elé. Ebben az új szellemi légkörben avult és szomorú
m inden olyan apodiktikus, kategorikus állítás, mely tagadja az antitézis lehetőségét és horizontja nem tágabb, m int a bánya mélyén
lám pással járó bányász látóköre. Ez a gondolkodás a bizonytalan ál
lításoknál többre becsüli a jól megfogalmazott kérdéseket. S csak
mosolyogni tud m inden olyan em berhez nem m éltó erőlködésen, mely
lefaragja a tények konok szögleteit, hogy belesim uljanak az apriorisztikus elvek m erev sémáiba. Ebben a gondolkodásban — s ez
egyelőre még leginkább csak a fizikusok és m atem atikusok gondol
kodása — a m erev és abszolút term észeti törvény helyét elfoglalta
a valószínűség. Nem lehet tudni, hogy egyetlen atom vagy elektron
hogyan fog viselkedni, csak arra lehet számítani, hogy tíztrillió atom
közül néhány millió bizonyára így vagy úgy fog reagálni külső be
hatásokra. A m últ századi kauzalitás és determ inizm us helyét elfog
lalta a „véletlen”, ahogy a fizikusok és filozófusok m ondják, de egy
általán nem hangzik kegyes frázisnak, ha mi itt például ezt a szót
m erjü k használni: gondviselés. Az igaz, hogy ez a kötetlenség, az
atom ok „szabad a k a rata”, a jelenségek „véletlensége” csak az ato
mok kis világában, a mikrokozm oszban észlelhető, s így inkább el
m életi jelentősége van, m int gyakorlati, de Eddingtonnak van egy
szellemes hasonlata, mely az atom ok kicsiny világát és a mi közepes
m éretű világunkat egybefogja egy fizikai elképzelés keretében. Gon
doljuk el, hogy az atom ok trilliói közül egyet olyan térségbe zárunk,
m elyet fotocella zár le. Fogalm unk sem lehet arról, hogy ebben az
atom ban pályát változtat-e, s m ikor egy keringő elektron. Ez szá
m unkra nem is fontos. Ámde ha a fotocella elektromos kapcsolóval,
s ez egy villamos székkel áll összeköttetésben, az elítélt számára iga
zán egisztenciális kérdés, élet-halál kérdése, hogy az elektron pályát
változtat-e, ennek következtében felvillan-e a fény, mely a fotocella
segítségével bekapcsolja az áram ot a villamos székbe. Az elítélt élete
teh át egy kiszám íthatatlan véletlentől függ, fejezi be hasonlatát ez
a m odern fizikus.
A m ásik eredm ény: az em beri elme felszabadult a tapasztalat bi
lincseiből, supra-em pirizm us jellemzi teh át a m odern gondolkodást.
Szám unkra, hétköznapi em berek szám ára persze nem látszik abnorm isnak az az állítás, hogy nem az van, am it látunk, vagy am it ér
zékszerveink és m űszereink a tudatunkba közvetítenek. Ha valaki
fejbe ü t m inket egy vasrúddal, ennek tragikus következm ényei le
hetnek a fejünkre nézve, éppen a vásrúd töm ör és súlyos anyagias
ságánál fogva. Ámde a m odern fizikus a következőket m ondja er
ről az ominózus vasrúdról. Sokkal kevesebb benne az, am it anyag
nak lehet feltételezni, m intsem gondolnók. Az anyaginak tekinthető
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parányi részecskék és a közöttük levő távolságok aránya olyan, m int
a világűrben a bolygók és a távolságok aránya. Az, ami egy meg
lehetősen nagy vasrúdban anyagnak lenne tekinthető, olyan kicsiny,
hogy szorosan egym ásba gyúrva ezeket a részecskéket, valam i olyan
parányi dolgot kapnánk, am it még a legnagyobb nagyítású elektrom ikroszkóp sem tu dna láthatóvá tenni. De gondolkozzunk csak to
vább, folytatja a m odern fizikus. A nyaginak látszó parányi részecs
kékről beszéltünk a vasrúdban. Nos, m inden kísérlet azt m utatja,
hogy ezek csak ritk án viselkednek úgy, m intha anyagi term észetűek
lennének, gyakrabban olyanok, m intha hullám ok lennének. A lé
nyegük, a szubsztanciájuk teljességgel m egfoghatatlan, nem is helyes
dolog, ha így kérdezünk felőlük: mi az anyag, mi az energia, csak
a m űködésük, a funkciójuk felől lehet érdeklődni, ha a kérdést iga
zán tudom ányosan ak arju k feltenni, meg szabad teh át kérdezni a
térgörbületet, a sugárzást, a szerkezetet, s ezeknek a funkciós je
lenségeknek, illetve az ezekről szerzett em beri észleteteknek a viszo
n y át egymáshoz. A m it a fizikus végső sorban a vasrúdról m ondani
tud, az az, hogy van benne valami, am iről nem lehet tudni mást,
csak azt, hogy néha úgy viselkedik, m intha anyag lenne, néha pedig
úgy, m intha hullám lenne. De hogy micsoda ez a valami, arra vulgá
ris filozófusok és a filozófiáról m itsem sejtő átlagem berek adhatnak
nekik tetsző választ, de a m odern fizikus tartózkodni fog attól, hogy
erre a kérdésre választ adjon, m ert m indenféle válasz egyszerre kér
désessé tenné tudom ányos ran g ját és tekintélyét tudóstársai előtt.
A harm adik és m inket tém ánk szem pontjából a legközvetleneb
bül érdeklő eredm ény az, hogy a m ai term észettudom ány fogékonyn yá vált a szelelmi valóság iránt. Vagy talán mi is fogalmazzunk
óvatosabban s m ondjuk úgy, hogy a m ai term észettudom ány nem
m eri tagadni bizonyos szellemi term észetű jelenségek realitását, m ert
a mai fizikus ott áll és töpreng a m érhető és m érhetetlen dolgok ha
tárán. S még azt is tegyük hozzá, hogy előző m egállapításunk még
csak csíra, de m agában re jti a jövő fejlődés nagyszerű lehetőségeit.
S m ár csíra korában is jellemzi a m odern gondolkodás irányát.
Most térek vissza P lancknak a vallásos és term észettudom ányos
gondolkodás viszonyáról íro tt m űvére. Ez bizony nem könnyű és
nem népszerű bölcselkedés. A teológusok nem találnak benne könynyen felhasználható hitvédelm i érveket, s az ateisták közül csak
azokban k elth et kételkedést a m aguk világnézete iránt, akik fel tud
nak em elkedni a kötetlen gondolkodás nagyon magas fokára. Hadd
írjak ide annyit, am ennyit a könyvnek egy nagyon alapos és rész
letes ism ertetése alapján fel tudtam fogni s a magam gondolkodásá
ban hasznosan be tudtam építeni. Az egyik az, hogy Planck alapvető
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nézete szerint a világ sokkal inkább tekinthető egy nagy gondolat
nak, m int egy nagy gépezetnek. S a m ásik tanulság az, hogy bár
m ennyire is naivság lenne azt gondolni, hogy a m odern fizika érve
ket és bizonyítékokat szolgáltat Isten létére, még nagyobb naivság
azt hinni, hogy a fizika meg tu d ja cáfolni Isten létét, sőt m intha a
fejlődés iránya azt m utatná, hogy egy bizonyos ponton a modern
fizikának term észetm agyarázó elvként kell felállítania Isten létének
hipotézisét, m áskülönben nem adnak jó eredm ényt bonyolult kép
letei.
Ugyanilyen óvatossággal szeretném ism ertetni Jeans nézetét. Ö ko
ru n k legnagyobb csillagásza és egészen m ás vonatkozásban ugyan,
m int Ptolemaiosz, mégis m intha visszahozná gondolkodásunkba a
geocentrikus elm életet. 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 karat. M intha az egész
kozmosz a Föld kedvéért lenne. M intha a Föld annak az em bernek
a kedvéért lenne, akiben kigyúlt a tu d a t fénye, hogy bevilágítsa az
egész kozmoszt. M intha az em ber csak ezért a tudatért, ezért a szel
lemi képességért, m ondjuk így: a lélekért lenne. S mi folytathatjuk
ezt az óvatos gondolatsort: m intha az em beri lélek az Istenért lenne!
B ertrand Russel, korunknak ez az egyik legtekintélyesebb tudósa,
akiben a fizikai és filozófiai ism eretek páratlan bősége található, na
gyon szellemesen m ondta: A világ a legújabb fizikai és csillagászati
kutatások fényében olyan kísértetiessé vált, m intha spiritiszta szeánsz
tárgya lenne.
Igen, a m ai fizika egyre inkább „spiritualizálódik”. K orunk elhozta
a term észettudom ányok nagy integrálódását, a jövő nemzedék könynyen m egértheti, hogy leomlik a válaszfal a term észettudom ányok
és szellemtudom ányok között.
Mi a feszültség oka?
Ha m indaz úgy van, ahogyan az előbb nagyon óvatosan megkísé
reltü k elmondani, akkor joggal vethető fel a kérdés, m iért van mégis
feszültség a term észettudom ányos és a keresztyén gondolkodás és
„világnézet” között. M iért problém a ez mégis korunk millió és mil
lió em bere szám ára? K ét választ adhatunk erre.
A feszültség egyik oka az, hogy fáziseltolódás van a m odern ter
m észettudom ányos gondolkodás és a töm egek világnézete, vagy
m ondjuk így, a kor közgondolkodása között. Nem huszadik századi
jelenség, hanem általános érvényű m űvelődéstörténeti tétel az, hogy
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m inden kor átlagos em berének nézeteit az előző nemzedékek tudo
m ánya form álja ki, a kor tudom ánya pedig a következő nemzedékek
tagjainak gondolkodása szám ára jelent fundam entum ot és keretet.
Ahogyan a kor tudom ányát és a m odern gondolkodás irányvonalát
ism erjük, tulajdonképpen m inden jogunk meg lenne arra, hogy nyu
godt és várakozó optimizm ussal tekintsünk a jövőbe, bizton remél
vén az Isten realitásával nem számoló szekuláris gondolkodás alko
nyát, 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 önm agából az Isten felé.
A feszültség m ásik oka az, hogy annyi tragikus tapasztalat után
sem veszi kom olyan sem a keresztyénség, sem a term észettudom ány
egym ás illetékességi körének határvonalát. Mennyi tám adásban van
részünk! S ezek részben ideológiai, részben szociológiai, részben tör
téneti jellegűek. S ebben a sorrendben a tám adások az Isten-hit, az
egyház és Jézus Krisztus személye ellen irányulnak. Az érvek nem
tudom ányosak; nem képletekkel, nem kísérletekkel, nem történelm i
tényekkel harcol a szukeláris em ber a keresztyénség ellen, hanem
hipotézisekkel, s még inkább feltevésekre épített „mithologikus” kö
vetkeztetésekkel. Ezzel az egész világon tapasztalható szellemi in
vázióval a következő előadásokban részletesebben foglalkozunk majd.
De m ár itt megjegyezzük, hogy ezért a békebontásért nem a modern
term észettudom ány a felelős, hanem Haeckel avult, de még m in
dig m illiókban ható dogm atikája.
Nagy felelősség terheli a m ásik oldalt is. A keresztyéneknek azo
k at a köreit, melyek valam i középkori világkép-csökevényt hordoz
nak m agukban. Ügy látszik, sok keresztyén úgynevezett hitét meg
ren d ítette az atom energia felszabadítása, vagy a világűrhajózás le
hetősége. Dr. Ilanns Lilje hannoveri püspök a m últ hetekben Bécsben három előadást ta rto tt ezekről a kérdésekről. Az a tény, hogy
ezekre az aggodalm akat eloszlató előadásokra szükség volt, azt m u
tatja, hogy vannak homályos szemű keresztyének, akik nem látják
a h a tá rt a fizika és a hit között.
Mi abban a rem énységben beszélünk, hogy szavainkkal néhány
lélekben fel tu d ju k oldani a feszültséget.
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Csak egy Isten van!
Fejezzük be ezzel a term észetes, de nem szükségtelen hitvallással:
csak egy Isten van!
A „homo doctus” ennek az egy Istennek a m egterem tett világá
ban keresi a bujkáló igazságot. A „homo technikus” a tudom ányos
igazság alkalm azásával az Isten által terem tett em ber szám ára akarja
az életet kényelm esebbé és szebbé tenni. A „homo christianus” pe
dig ugyanezt az egy Istent Jézus K risztusban ism eri meg, m int olyan
A tyát, aki nagy irgalm assággal akarja m egm enteni gyerm ekeit bűn
től, haláltól, kárhozattól. E rre az irgalom ra m inden em bernek szük
sége van.
P asteur m ondta, hogy sok tanulm ány és kísérlet eredm ényeképp
akkora hite van, m int egy breton férfinak, de még sokkal többet ta
nulhatna és kísérletezhetne, h a olyan hite lenne, m int egy breton
asszonynak.
Szép ez a meggyőződés, de nem lehet egészen igaz. A legfénylőbb
intellektus sem segítheti el az em bert a christianizm us állapotába,
az irgalom A tyjának megismerésére, aki egyedül Jézus K risztusban
jelentette ki m agát. De az igaz, hogy az irgalom Istenének isme
rete csodákra tág u lt szemet és csodálatos lendületet adhat m inden
nyílt intellektusnak a titkok kutatására. Az is igaz, hogy a tág szel
lemi perspektíva sok akadályt elháríthat a lélekből az Istenhez ve
zető úton.
S végül igaz az, hogy az em beri m űvelődéstörténet tragikus meg
ham isítása az az ellentét, m elyet m esterségesen szítottak term észettudom ány és keresztyénség között.

A MEGKRITIZÁLT TÍZPARANCSOLAT
1965
Hadd kezdjem azzal a talán m erészen hangzó m egállapítással, hogy
egyéni és közösségi problém áink alapvető módon erkölcsi jellegűek.
Nem azért vannak az em beriségnek gazdasági bajai, m ert kevés a
föld és a nyersanyag, hanem azért, m ert van hűtlenül végzett m unka,
van anyagi felelőtlenség és van igazságtalanság és szeretetlenség a
term elt javak elosztásában. Nem azért vannak nemzetközi problé
mák, feszültségek, nyílt vagy álcázott háborúk, m ert kevés a hely
a földön a népek számára, hanem azért, m ert van önzés, mely ezen
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a fokon nyílt vagy álcázott im perializm usnak nevezhető. Nem azért
bizonytalan a jövő, m ert az ifjúság nevelésének nincsenek meg az ob
jek tív feltételei, hanem azért, m ert az ifjúság egy része világszerte
egyre jobban elm erül az am orális közöny vagy az antim orális anar
chia ingoványába.
Em beri problém áink teh át alapvető módon erkölcsiek. Ezért fordul
napjainkban a figyelem olyan intenzíven az etikai kérdések felé, a
dialektikus m aterializm us részéről is, am int ezt cikkek és könyvek
egész sora igazolja, s a keresztyén teológia részéről is. H. Thielicke
írja egy etikai gyűjtem ény előszavában, hogy a kér. teológiának ma
három nagy problém ája van: az egyik a m itológiátlanítási program
végrehajtása, a m ásik a term észettudom ányokkal való viszony ren
dezése, s a harm adik a keresztyén, jézusi etika elvi és gyakorlati ér
vényesítése.
S m ivel szinte világszerte ism ert az etikai norm ák ótestam entum i
gyűjtem énye, a Tízparancsolat, ez került napjainkban az érdeklődés
hom lokterébe és a k ritik a tüzébe. Ezért foglalkozunk ma mi is ez
zel a m egkritizált Tízparancsolattal.
I.
A dialektikus m aterializm us elismeri, hogy az em beri fejlődés egy
bizonyos fokán kifejlődtek azok az erkölcsi norm ák, melyek nélkül
nem képzelhető el em berek együttélése. Elismeri azt is, hogy ilyen
ősi parancsoknak és tilalm aknak a gyűjtem énye a Tízparancsolat.
De a következő kifogásai vannak:
1. K ár volt ezeknek a norm áknak m etafizikai, vallásos hátteret
adni, s úgy kezelni őket, m intha Isten törvényei lennének. Az igaz
ság az — m ondják —, hogy az erkölcsnek nincs eredeti kapcsolata
a vallással. Az erkölcs, m ivel ideológiai forma, a társadalm i lét pro
duktum a. Az első tábla törvényei tehát teljesen feleslegesek a Tízparancsolatban.
2. A m ásodik tábla törvényeinek káros jellegzetességét abban lát
ják, hogy ezek m indig a kizsákm ányolok érdekeit védték az isteni
tekintélyre hivatkozva a kizsákm ányoltakkal szemben. A Tízparan
csolatban kifejezésre jutó valláserkölcs szentesítette a rabszolgaságot,
a feudalizm ust és a kapitalizm ust. Különösen két parancsolatra szok
ta k hivatkozni. A „ne lopj” (s ezzel együtt a „ne kívánd”) e k riti
kusok szerint kizárólag a gazdagok vagyonát védte, a „ne ölj” pedig
a lázadást, a forradalm at ak a rta lehetetlenné tenni. Az uralkodó
osztályok egyébként m agukra nézve nem tekintették kötelezőeknek
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ezeket a tilalm akat. Nemcsak az egyháztörténelem , hanem a Biblia
is tele van olyan hívő, vallásos em berekkel, akik — néha Isten kü
lön parancsára hivatkozva — megszegték a Tízparancsolatot. Sőt:
az Ot egyes történetei szerint néha m aga Isten parancsolja meg az
ölést vagy a zsákmányolást.
3.
Elvetendő néhány kritikus szerint a Tízparancsolat azért is,
m ert az erkölcsi m ag atartást a félelem re alapítja. Szentesítése, szank
ciója ez a kegyetlen záradék: m egbüntetem az atyák v é tk e it... Ha
pedig — m ondják — az erkölcs alapja nem a szabad döntés, az ön
kéntes elhatározás, hanem a kényszer, a büntetéstől való rettegés,
akkor az nem lehet más, csak rabszolgaerkölcs.
M indenek alapján a cseh Kisely (A vallás és a m odern ember)
a Tízparancsolatot és a ra jta nyugvó erkölcsiséget konzervatívnak,
reakciósnak, em bertelennek, ésszerűtlennek és önzőnek minősíti, m á
sok pedig (Kriveljov, Kalocsai Dezső, F ábián Gyula stb.) úgy látják,
hogy ami ősi érték van a Tízparancsolatban, az vallási kötöttségétől
m egfosztva tisztán és szabadon érvényesül a szocializmus rendjében.
Van néhány fogyatékossága ennek a kritikának. Az egyik az, hogy
a vallás és erkölcs, az I. és II. kőtábla kötöttségében nem veszi észre
azt a jót, azt a pozitívumot, hogy az erkölcs csak valam i Abszolútum hoz kötve lehet m inden időben, m inden helyen és m inden em
berre nézve érvényes, m ásként viszonylagossá válik, az erkölcsi esz
mék viszonylagossága pedig m agával hozza a cinizmust és az anar
chiát. A m ásik hibája ennek a kritikának azt, hogy a Tízparancsolat
erkölcsét m inden további nélkül azonosítja a keresztyén erkölccsel,
m intha 3000 év óta semmi sem tö rtén t volna, s főleg, m intha nem
élt volna köztünk az em berség és erkölcsiség örök példája, Jézus.
S a harm adik baj az, hogy ez a k ritik a nem tesz különbséget esz
m ény és gyakorlat között. Azt senki sem m ondja közölünk, hogy a
hívők, akár a bibliai hívők is m indig b etarto tták a Tízparancsola
tot, de ha m indenki m indig megszegte volna, az eszmény akkor sem
lehetne más, csak ez: ne ölj, ne lopj stb.
II.
Ámde nem csak a m aterialista filozófia részéről éri b írálat a Tízparancsolatot, hanem a kér. teológia részéről is.
1.
Van történ eti k ritik a a Tízparancsolattal szemben. Delitzsch és
W ellhausen OT k u tatásai és értelmezései óta senki sem tagadja, hogy
a Sinai-hegyi történetben vannak legendás elemek, melyek törté
nelmileg nem hitelesek. De a m ai régészek — különösen W right —
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szerint a Tízparancsolat a m aga ősi form ájában, m int tíz rövid szó
(asre döbar), az em beriség egyik legősibb erkölcsi örökségét őrzi.
K ittel pedig azt m ondja, hogy Mózes, b ár ism erte a korabeli babiló
niai és palesztinai pogány törvényeket (Ham m urabi törvényeit, a
kananeus jogszabályokat stb.), az Istentől való ihletettség erejével
form álta k i az egyistenhit alapján a régi és korabeli anyagból azt a
törvénygyűjtem ényt, m ely még m a is pillére lehet az egyéni és tá r
sadalm i létnek.
2. Emil B runner form ai szempontból b írálja a Tízparancsolatot.
Jav arészt tilalm ak vannak benne, pedig Isten — am int ő m ondja —
nem a Sem m it kívánja és igényli, hanem a világot, az em bert, az éle
tet. Szerinte a Tízparancsolatban nem ju t kifejezésre az, hogy Isten
nem csupán visszatartani ak arja az em bert a bűntől, hanem igényli
az em ber teljes odaadását, teljes életét, teljes szolgálatát.
3. Ism erünk tartalm i k ritik át is. Bonhoeffer a m aga erkölcstaná
ban — eltávolodva a Tízparancsolat tartalm ától és beosztásától — az
Istentől k apott négy m andátum ban jelöli meg a keresztyén maga
tartá s norm áit: Isten gyerm ekeiként kell élnünk a családban, a m un
kahelyen, a gyülekezetben és az államban.
4. Q uervain a Tízparancsolat erkölcsi alapelvét kifogásolja. Ügy
tű n ik — m ondja —, hogy a Tízparancsolat az em ber az írott tör
vény szolgájává tesz. Pedig az em ber nem a törvény szolgája, ha
nem Isten szolgája, aki élete különféle helyzeteiben m eghallja az
Isten neki szóló parancsát és nem félelemből engedelmeskedik, ha
nem hozzá m éltó szabad döntésből.
5. A lthaus teológiai kritikát, gyakorol. Szerinte különbséget kell
tennünk törvény és parancs között. A törvény a bűnös em bernek
adatott, hogy féken tartsa, bűneire figyelmeztesse és az ítélettől való
rettegésre kényszerítse őt. Ilyen törvény a Tízparancsolat. Ennek a
törvénynek a vége az evangélium, m ert ez jó h ír Isten irgalmáról.
A parancs pedig nem más, m int Isten személyes szava irgalm at nyert
gyermekeihez. A parancs m indig személyes viszonyt tételez fel, s
ebben a viszonyban a parancs teljesítése szeretetből születik meg. Egy
m ásik különbségre is felhívja a figyelm et egyházunknak ez a nagy
teológusa. Szerinte az írott törvény jövőbeli életet ígér azoknak, akik
betöltik. A parancs pedig, illetve annak szabad szeretetből való be
töltése m ár a jelenben életet ad, hiszen mi is lehetne más az élet,
m int szabadságban és szeretetben való lét.
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III.

Helyeselhetjük és nagyra értékelhetjük egyházunk teológusainak
röviden ism ertetett kritikáit, szám unkra azonban elsősorban mégis
csak az lehet a döntő, am it Jézus mond. Hogyan értelm ezi Jézus a
Tízparancsolatot.
1. Ism erjük a Hegyi beszédet. Tudjuk, hogy Jézus ebben a beszéd
ben a parancsolatokat „lelkiekké” teszi. Szerinte nem csupán a cse
lekedetbeli bűn bűn, hanem ugyanolyan bűn a szóbeli vagy gondo
lati bűn is. Nemcsak késsel lehet ölni, hanem szóval is. S a bűnös
kívánság — cselekedet nélkül is — paráznaság.
2. Jézus a negatív tilalm akat parancsokká változtatja. E rre nézve
különösen jellemző a gazdag ifjúval való beszélgetése. A gazdag ifjú
azt állítja, hogy m egtartotta a Tízparancsolatot. Jézus így szól hozzá:
add el a vagyonodat és osszad ki a szegények között. Lehet ezt a kí
vánságot úgy is értelm ezni, hogy Jézus ezzel az első parancsolat m ér
legére teszi azt a gazdagot: vagyonában bízik-e? — vagy rá meri
hagyni életét egészen az Istenre. De lehet ezt a jézusi kívánságot a
hetedik parancsolat pozitív betöltésének szemszögéből is értelmezni.
Lehet-e valaki Isten gyermeke, Jézus követője, ha egy szegény or
szágban egy éhező nép között ragaszkodik a vagyonához? Vajon ez
a vagyon nem „lopás” eredm énye-e? Nem úgy keletkezett-e, hogy
valaki m agának tarto tta meg azokat az értékeket, m elyeket Isten
gyerm ekei közösségének szánt és küldött, vajon kik az igazi tolva
jok: azok a Tiborcok-e, akik beteg gyerm ekük szám ára egy „nyúlfiat leütni kényszerülnek” ? — vagy azok a gazdagok, akik összeha
rácsolják m aguknak a szegények elől az erdők, mezők, földek, bá
nyák sokaságát: Én nem tartom kétségesnek, hogy Jézus a hetedik
parancsolat, általánosabban: a szolgáló szeretet m érlegére tette a
gazdag ifjút, s ő o tt találtato tt könnyűnek. S éppen ezért úgy érté
kelem ezt a bibliai történetet, m int am elyben teljes fénnyel ragyog
fel Jézusnak az a szándéka, hogy az ő gyerm ekeinek nem tilalm ak
betartásával, nem aszkézissel, nem világtól való elvonultsággal, ha
nem odaadó, szolgáló, pozitív, alkotó élettel kell betölteniük Isten
Tízparancsolatát. S ezen a ponton mi lutheránusok legyünk hálásak
Luthernek, aki Jézus szándékát jól m egértve így m agyarázta a nép
nek a parancsolatokat.
3. Végül azt is tu d nunk kell, hogy Jézus nem tíz parancsot adott,
nem az élet ezer változata szerint ezer és ezer szabályt, m int a Talmud, hanem egyetlen „új parancsolatot”, a szeretet parancsát. Azt
m ondta: ennél nincs nagyobb. S azt is m ondta: legyetek irgalmasok,
m int a ti m ennyei A tyátok irgalm as. N ekünk ezt az egyetlen párán-
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csőt kell alkalm aznunk az élet ezer változatában. S ez nem külső
kényszer. Ez a saját em berségünk kiteljesítése. Hiszen — ha egy
szer Isten em bernek terem tett m inket — nem lehet más erkölcsi cél
szám unkra, <m int az, hogy m inél igazabban és tisztábban legyünk
em berek, olyan em berek, olyan emberségesek, olyan irgalmasok,
olyan szeretetben élők, m int am ilyen a mi U runk Jézusunk volt.
A jézusi etika teszi az em bert igazán szabaddá, igazán emberré.
* * *
M indezek u tán az a kérdés, hogy most m ár elvessük tehát a Tízparancsolatot? Sem m iképpen sem. Tekintsük úgy. m int a szeretet
érvényesülésének gyakorlati tíz irányelvét.
Istent nem lehet m ásképpen szeretni, csak ha bízunk benne gyer
m eki szívvel, im ádkozunk hozzá bizodalmas hittel és hallgatjuk igé
jé t teljes odaadással. S az is igaz, hogy nem lehet őt m ásképpen sze
retni, csak ha szeretjük az em bert és az em beri közösségeket olyan
módon, hogy mások életét, boldogságát, kenyerét, becsületét védel
mezzük és gyarapítjuk.
A jézusi szeretet fényében új értelm et nyer a Tízparancsolat, s
szám unkra továbbra is az m arad, ami évezredeken keresztül volt:
az egyéni és társadalm i lét Istentől rendelt örök fundam entum a.
Források:
A Vallás Titkaiból M arx véleménye. (273. o.)
Kézikönyv a vallásról. (460 kk.)
K riveljov: A m odem em ber és a vallás. (133 kk.)
Kalocsai Dezső: Tízparancsolat és az erkölcs. (Vil. 63/7—8.)
K i-ki a m aga gonoszságáért. .. Pais István cikke. (Vil. 65/1.)
F ábián G yula: Ne lopj. (Vil. 65/1.)
A G lauben und H andeln gyűjtem ényből:
B runner: Das Gebot und die Oídnungen, 4. k. 97—106.
A lthaus: Gesetz und Gebot, 11—26.
Q uervain: Die Heiligung, 2. k. 248—257.
Bonhoeffer: Ethik, 214—221.
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A NAGYVÁROS
MINT EGY ÜJ REFORMÁCIÓ BÖLCSŐJE
1968
Az új esztendő első bibliaóráin gondolkozzunk el egyházunk m últ
ján és jövőjén, éspedig abban az összefüggésben, mely egyház és
társadalom , egyháztörténelem és társadalm i fejlődés között kétség
telenül fennáll. Gondolatokat ébresztő és irányító szolgálatot végez
hetnek ebben a töprengésben azok a teológusok, akiknél szerencsé
sen ötvöződik a hit, a szociológiai m űveltség és az egyház iránti fe
lelősség.
B uber az OT-i vallás szociológiai jegyeit m u tatja meg a „Hit lép
csőfokai” c. m űvében; Tillich a hit és a társadalm i form a kölcsön
hatását vizsgálja dolgozatában: Glaube und soziale Gestaltung. J.
Wach Vallásszociológiája az egész em beriségre kiterjedően gyűjti
össze a vallási jelenségek társadalm i h átterét és a társadalm i jelensé
gek vallási ösztönzőit jellemző adatokat. Robinson anglikán püspök
„Eine Neue R eform ation?” c. könyvében arról ír, hogy korunkban az
egyháznak gyökeresen meg kell újulnia, ha nem akarja elveszíteni
társadalm i hetékonyságát. S végül egy fiatal am erikai m etodista
lelkész, H arvey Gox, a H arvard egyetem teológiatanára nagy vihart
k eltett könyvében (The Secular City) azt a nézetét fejti ki, hogy az
elvilágiasodott nagyváros bölcsője lehet egy keresztyén megújulásnak.
Ilyen neves társaság irányításával gondolkozzunk el tehát egyházunk
m últján és jövőjén — szociológiai összefüggésben.
* * *
Érdekes tény, hogy az OT-i vallás a „nom ádok” vallása. A zsidó
ság ugyanis történelm ének kezdetén vándorló pásztortörzsek laza
szövetsége volt, a történelm ének egész ú tja során vándorközösség
nek értelm ezte m agát, olyan népnek, m ely Isten vezetésével átvonul
a történelm en, a téren és időn, az igazi haza felé. (Exodus-gondolat.)
Teológiájában Isten nem egy piram is csúcsa, hanem a menet élén
haladó igazi „Elöljáró”, aki füstfelleggel és tűzoszloppal vezeti né
pét, akit övéi csak „hátulról” láthatnak meg (ahogy Mózesnek
m ondta), aki m indig csak a jövőben m u tatja meg realitását, s aki
nek a tiszteletében éppen ezért a rem énységnek van döntő szerepe.
Ennek a zsidó önértelm ezésnek és teológiának a fő képviselői a pró
féták voltak. H arcoltak a m egtelepedettek, a parasztok és kisvárosi
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polgárok kultikus hierarchikus vallása ellen, s a földre és a jelenre
irányuló tek in tetet ú jra és ú jra a jövő felé irányították.
Az UT-i vallásban, a keresztyénségben is m egm aradt ez az OT-i
jelleg, ez is a „nom ádok” vallása bizonyos átvitt értelemben. Az UT-i
korban azonban a „nom ádságnak” új form ája alakult ki: a világ
városi proletariátus. Tagjainak nem okozott gondot a helyváltozta
tás, m ert sem a földtulajdon, sem a törzsi kötelék, sem a hagyomány
nem kötötte egy helyhez. Vándorló em berek voltak, m indenféle ér
telem ben. Az első keresztyén gyülekezetek a korabeli világvárosok
ban alakultak meg, Jeruzsálem ben, Antiochiában, Alexandriában,
K orinthusban, Rómában, s ezek a gyülekezetek szabták meg a „vi
dék” gyülekezeteinek jellegét és teológiáját. Ennek a teológiának jó
összefoglalása a Zsid. levélnek ez a m ondata: Nincs itt nekünk m a
radandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Ez annak a gyü
lekezetnek a teológiája, m ely a „proletárok”, a szegények független
ségével és reménységével „communio viatorum ”-ként értelmezi m a
gát. M egfigyelhetjük, hogy az UT-i reménység tárgya nem új Edén
kért, hanem új város, a m ennyei Jeruzsálem . S érdekes, hogy az
ókor legjelentősebb teológiai műve, Augustinus könyve, ezt a címet
viseli: Civitas Dei.
* * *
A róm ai birodalom bukásának, az ókori civilizáció pusztulásának
a következtében a régi világvárosok m egszűntek, elég hosszú időre.
Róma papi várossá lett. K onstantinápoly a perifériára szorult. Korinthus, Antiöchia, A lexandria kisvárosokká zsugorodtak össze. S az
új városok, Milánó, Velence, Mainz, Bécs, Madrid, Párizs, London
nem kozmopolisok, hanem tartom ányi székvárosok, melyekben a
jobbágyság és nemesség m ellett új rend formálódik, a polgárság. Azt
m ondhatjuk, hogy a középkorban a keresztyénség elvesztette a jel
legének legjobban megfelelő társadalm i bázist, a kozmopolist. S az
eredm ény? A keresztyénség a „m egtelepedettek” vallása lett, az eti
k át felváltotta a kultusz, az igazi „Elöljárót” a piram isszerűen kiépí
te tt hierarchia, a jövőre irányuló rem énységet a stabilitás hite.
A hiányzó kozmopolisok helyett a középkorban két olyan bázis
alakult ki, melyekből a m egtisztítás prófétai akarata sugárzott ki a
m agától elidegenedett keresztyénségre. Az egyik a kolostor, a másik
az egyetem.
Kolostorokból kiinduló reform ok: a franciaországi clunyi bencések
m egreform álják az etikát és a szervezetet; az olasz ferencesek mély
reható szociális reform okat képviselnek és hajtanak végre az egyház
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szolgálatában; a ném et dom inikánusok m isztikus „devotio m oderna”
mozgalma a lelki életet m élyíti el.
Egyetemekről elinduló reform ok: Húsz Jánosné, mely mögött ott
áll a prágai egyetem, — L utheré a w ittenbergi, K álviné a párizsi
egyetem hátterével. A husziták közössége ism ét „Communio viatoru m ” lett. A lutheranizm usban a form ákhoz kötött statikus keresztyénség dinam ikus hitbeli-erkölcsi mozgalommá vált, s benne a kö
zépkori keresztyénség térbeli és szervezeti jegyeit felváltották az idő
beli és szellemi jegyek. A kálvinizm us azonban, b ár az egyetemi sza
bad k u tatás légkörében fogant, ötvöződött a genfi kisvárosi-polgári
m entalitással, s így benne a Regulák nagyobb szerepet kaptak, m int
a protestantizm us m ás ágazataiban, s új szálai képződtek a világhoz
való statikus kötődésnek: a földbirtok helyett a pénztulajdon, a tőke.
Érdem es felfigyelni arra, hogy a kolostori reform m ozgalm ak meg
m arad tak a róm ai egyház keretei között, az egyetem ekről elinduló
reform ációk azonban egyházszakadást okoztak. Az is érdekes bizo
nyítéka az egyháztörténelem és a társadalom történet kapcsolatának,
hogy a keresztyénség jellegétől szociológiailag távol álló falusi és kis
városi reform ációs kísérletek (Savonarola, Wald, M ünzer mozgalmai)
kudarccal végződtek.
összefoglalva: a középkori és a középkor végi reform ációk bölcsői
a kolostorok és egyetem ek voltak, s talán éppen azért, m ert akik ko
lostorban éltek vagy egyetem en tanítottak, m agukon viselték a vi
lágvárosi em ber két ism ertetőjegyét: az anyagi függetlenséget és a
szellemi szabadságot.
*

*

*

K o ru n k at — sok egyéb m ellett — ez a k ét mozgalom jellemzi: sze
kularizáció és urbanizáció. Ahol e két mozgalom találkozik, ötvö
ződik és teljességre jut, ott alakul ki a világváros. Ez a város nagy
város, területileg is, lakóinak szám át tekintve is, gazdasági lehetősé
gei alapján is. Ez a város kozmopolis, fajok, nyelvek, kultúrák ke
verednek össze benne, s elveszti táji-nem zeti-tradicionális jellegzetes
ségeit. Ez a város technopolis, m ert lakáskultúrája, lakóinak közle
kedése, m unkája, szórakozása nagym értékben technizált. S ez a
város evilági város, m ert lakói szekularizálódtak, kivonták magu
k at Isten erőteréből, nélküle akarnak élni és meghalni, alkotni és
kutatni.
További jellegzetességek:
Ez a város egyre inkább hasonlít — vasból és betonból készült
épületm onstrum ai ellenére is — a nom ádok sátortáborához, m ert
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lakói m inden különös emóció nélkül tudnak lakást és m unkahelyet
változtatni.
Ez a város az idegenek és jövevények városa, m ert lakói szeretik
a szabadságot biztosító anonim itást, egym ást nem is akarják megis
m erni, állandó közösséget nem igényelnek, kielégíti őket m unkában
is, játékban is, szórakozásban is az esetlegesen m elléjük csapódó ide
gen vagy a tökéletesen névtelen tömeg, melybe belekeveredtek.
E jellemzés után joggal m ondhatnánk, hogy teh át ez a város a
keresztyénség tem etője. Nem egészen így van. Az egyház jelen van
ebben a városban is, sőt h a a népszokások lélektelen gyakorlását
nem tévesztjük össze a keresztyénséggel, sokkal hatékonyabban él,
m int vidéken. A m ár em lített H. Cox még ennél is többet mond.
Ez a város lehet az új reform áció bölcsője. Egyrészt azért, m ert ha
laszthatatlan felad attá teszi az egyház teológiai, szolgálati és szerve
zeti reform ját, m ásrészt azért, m ert ennek a városnak a lakója tipológiailag közelebb áll az első kér. gyülekezetek tagjaihoz, m int a
19. századi polgárhoz, vagy a középkori jobbágyhoz, s ezért al
kalm asabb az igazi, ősi keresztyén üzenet m egértésére és elfogadá
sára.
M it jelent ez gyakorlatilag? Cox nézeteit egybevetve Tillich és Ro
binson gondolataival, a következőket m ondhatjuk:
a) A teológiának a létértelm ezésből és a Jézus-kutatásból kiin
dulva kell a m aga új rendszerét felépítenie. Ezt a teológiát m egértené
és elfogadná a nagyvárosi ember, aki em pirikusan és historikusán
gondolkodik, m ert a lét tapasztalati valóság, Jézus pedig történelm i
valóság.
b) Fel kell adni a parochiális egyházszervezetet, melyben a lelkész
a vezető, a hívek pedig passzív hallgatók, akik elfogadják a lelkész
lelki vezetését és igeszolgálatát. Olyan új szervezet kell, melyben a
lelkész teológiai szakértő és szaktanácsadó, a szolgálatot pedig tem p
lomon kívül a hívek végzik, m int aktív keresztyének.
c) Ennek a keresztyén szolgálatnak két iránya legyen: lelki, azaz
a térítés szolgálata, a karitatív, azaz a segítés szolgálata. A térítés
szolgálatában nekünk m agunknak is szekulárisabban kell gondol
kodnunk s el kell hinnünk, hogy Isten azt is m etanoiának tekinti, ha
valaki úgy transzcendál önmagából, hogy mások felé, a nagy emberi
problém ák felé és a jövő felé fordul. A k aritatív szolgálatban pedig
a legfontosabb feladatra kell ráirányítanunk a figyelm ünket: „a
nagyvárosi ördögűzésre”, azaz arra, hogy a város lakóit próbáljuk
m egszabadítani a szexualitás, az alkoholizmus, a faji és világnézeti
előítéletek és a háborús m entalitás démonaitól.
Azok a teológusok, akiknek a társaságában töprengtünk az egy-
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ház m ú ltján és jövőjén, bíznak abban, hogy az evilági város, m int
m odern és egyre általánosabb településform a, a keresztyénséget a
m aga erőinek és a benne rejlő áldásoknak a kibontakoztatására fogja
késztetni és képesíteni. M ondanom sem kell, hogy ezzel ellentétes vé
lem ény is van bőven. De a mi feladatunk nem volt más, m int egy
jellegzetes egyházszociológiai irányzat egyszerű ism ertetése és le
hető m egértése.
Mi m indenesetre éljük úgy a m agunk gyülekezeti életét és végez
zük úgy a m agunk keresztyén szolgálatát 1968-ban is, hogy ez az
élet és ez a szolgálat áldás legyen a mi világvárosunk lakóinak szá
m ára.
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A legfénylőbb intellektus sem segítheti el az embert
a christianizmus állapotába, az irgalom Atyjának
megismerésére, aki egyedül Jézus Krisztusban
jelentette ki magát. De az igaz, hogy az irgalom
Istenének ismerete csodákra tágult szemet és
csodálatos lendületet adhat minden nyílt
intellektusnak a titkok kutatására. Az is igaz, hogy
a tág szellemi perspektíva sok akadályt elháríthat
a lélekből az Istenhez vezető úton...

