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Haubner M áté teológiája
Egyháztörténetünk legkevésbbé kutatott területe a 19-ik 

század. Egyes gyülekezetek történetének megírásával, vagy 
nagy papok életrajzával még csak találkozunk itt-ott, de a 
19. század egyházi életének teológiai értékelésére nem találunk 
példái. Haubner Máté teológiájának vizsgálatával szűzterületre 
lépünk. Életrajzát Poszvék Sándor soproni teol. tanár 1881-ben 
a „Protestáns Egyházi és Iskolai Lap“-bán összefoglalta, ami
hez adatkiegészítést nyújt Eöttevényi Nagy Olivér: A  győri ág. 
hitv. ev. kér. egyházközség története (1905.), és Payr Sándor: 
A nemeskéri artikuláris evang. egyházközség története (1932.) 
című könyve, azonban kikutatlan maradt Haubner teológiai 
portréja, híressé vált állásfoglalásának szellemi háttere és moz
gató rugója s vele együtt az az egész egyházi korszak, amely 
oly sok és döntő történelmi kérdésre adott feleletet. Egyrészt az 
akkori magyar evangélikus közvélemény hűen tükröződik egy
házunk e nagy püspökének gondolataiban, másrészt Haubner 
útmutatása visszahatott és irányt mutatott az egyházi közgon
dolkozás kialakítására. Haubner teológiáján keresztül tehát ki
tekintést nyerhetünk a 19. század —  főleg negyedik évtizedé
nek magyar evangélikus teológiai helyzetére.

Életrajza.
Százhatvan évvel ezelőtt, 1794-ben született Haubner Máté, 

Veszprémben. Apja, Haubner Mátyás, szűcsmester volt. A  csa
lád szűkös anyagi viszonyai között nagy megerőltetést jelentett 
Haubner Máté taníttatása, s ez csak úgy vált lehetővé, ha ő 
maga is pénzt keresett korrepetálással. Tanulmányait Sopron
ban, Pozsonyban, Bécsben, Jénában végezte, s közben nevelős- 
ködéssel kereste kenyerét. Rövid ideig pozsonyi gimnáziumi 
tanárként működött, majd 1821-ben választotta meg lelkészéül 
a szalónaki (Burgenland) német nyelvű gyülekezet. A  szomszéd 
gyülekezet lelkésze Haubner iskolatársa, Felsőlövő nagy papja, 
Wimmer Ágoston volt.

Haubner ezzel jellemzi szalónaki helyzetét: „Hivatalos pá
lyámat a’ legterhesebb helyzetben kezdettem, mellyet gondolni 
lehet. Gyülekezetem 4000 lélekből állott. Ezek .az anyahelysé
gen kívül még 12 másokban voltak szétszórva, mellyek termé
ketlen hegyek közt a’ középponttól, jó úttal is, szinte harmadfél 
órányi távolságra feküdtek. Hogy az illy népes gyülekezetben 
a' papi szolgálatot’ s prudentia pastoralist megkívánó minden-
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féle esetek csoportosan fordultak elé; hogy az illy eldarabolt 
egésznek részeiben az uralkodó hangulat, szellem, míveitség 
igen tarka és darabos lehetett; hogy az illy kopár hegység’ so
vány tetőin tengő nép között a’ szegénység és szükölködés honos 
volt; azt mondanom sem kell. Nekem dolgom elég, bajom sok, 
jutalmam igen kevés volt. A ’ ki külső állapotomat szemlélte, 
abban irigyleni valót alig találhatott44. (Protestáns Egyházi és 
Iskolai Lap. 1842. 293. o.)

A  hangsúly itt Haubner „külső állapotán44 van, mert 
mindez nem jelenti azt, hogy szolgálatában nem találta volna 
meg élete legfőbb célját. Egyszerű hívei évtizedekig tartó sze
retettel emlékeztek rá. 1881-ben írja Poszvék Sándor: „A  sza- 
iónakiak — ezt írja nekem jelenlegi buzgó fiatal lelkészük — 
tiszteletteljesen, örömmel, s büszkeséggel emlékeznek meg 
mindig egykori papjokról" .

Haubner példás szalónakí lelkészi szolgálatának híre 
messze vidékekre eljutott. Mikor a győri' gyülekezetnek új lel
kész után kellett néznie, Haubnerre gondoltak, aki a magyar
német kettős szolgálati nyelv és a városi gyülekezet minden 
követelményének kiválóan megfelelt. 1829-ben választották 
meg Iiaubnert győri lelkésszé, ahol egy ideig maga végezte a 
nagy gyülekezet összes lelkészi teendőit. Haubner győri lelkészi 
szolgálata jelenti munkásságának fénykorát. Számos értekezés 
kerül ki tolla alól s lát napvilágot a Protestáns Egyházi és 
Iskolai Lap hasábjain.

Haubner kiemelkedő lelkészi és teológiai szolgálatának 
megbecsülését jelentette az, amikor előbb a dunántúli egyház
kerület főjegyzőjévé, majd 1846-ban szuperintendensévé vá
lasztották, noha ellen jelöltjei között nagyérdemű esperesek, ki
váló papok voltak. Beiktatásakor mondott szavai sokáig emlé
kezetesek maradtak: „Mikor a’ superintendensi hivatalra ki
jelöltettem, koczka vettetett ki életem hátralévő napjainak sorsa 
felett44. Szavait a jövő igazolta. Egyházáért és hazájáért érzett 
felelőssége a szuperintendens Haubnert egyre előbbre vitte a 
szolgálatvállalás útján. Amint pedig elkövetkeztek azok a nagy 
idők, melyek hazánk függetlenségének kivívását, a jobbágyság 
felszabadítását, a vallásegyenlőség törvénybe iktatását jelen
tették, Haubner magas egyházi tisztségéből a nemzet ügye mel
letti állásfoglalás nagy példáját nyújtotta az egyházi közvéle
ménynek. Most bontakoztak ki teológiai dolgozataiban kifeje
zett hitbeli állásfoglalásának gyakorlati következményei. Ezek
nek bizonyságai híressé vált körlevelei, amelyek méltón fejez
ték ki egyházunk egységét a nemzet nagy szabadságharcával.

Mindezekkel a továbbiakban részletesen fogunk megismer
kedni, itt most csak annyit, hogy éppen legnagyobbszabású
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körleveléért, az 1848. december 3.-iért, amelyben teológiai meg
alapozását nyújtja az evangélikus ember szabadságharcot tá
mogató magatartásának, ítélte el a felülkerekedő Habsburg- 
rendszer 6 évi várfogságra. A  kufsteini várbörtön cellái sem 
törték meg hazafias magatartásában és evangéliumi hitében. 
Egyháza közbenjárásának köszönhette, hogy kétévi börtön 
után kiszabadult. Győrből azonban kitiltották és Sopronban 
kellett éveken át elvonul tan élnie, míg 1856-ban a nagygeresdi, 
1861-ben a győri lelkészi állást foglalhatta el s újból vissza
kerülhetett főpásztori tisztségébe. A  szabadságharc áldozatát,, 
a bátor helytállás emberét köszöntötték benne egyházszerte. 
A régebbi viszontagságok miatt megrendült egészségi állapota 
miatt azonban 1865-ben püspöki tisztéről lemondott s Sopron
ban el vonultán élt 1880-ban bekövetkezett haláláig.

Teológiatörténeti háttér.

Röviden jellemeznünk kell azt a kort, amelyben Haubner 
fellépett, utalnunk kell azokra a problémákra, amelyekkel vias
kodnia kellett.

A teológiai racionalizmus a 19. század első felében sem 
volt egyértelmű és egyszínű, amint máskor sem volt az. Külön
féle árnyalatok különböztethetők meg benne attól a szélsősége
sen radikális állásponttól kezdve, amely minden szupraracioná- 
lis természetfölötti kinyilatkoztatást elvetett, s a keresztyénség 
tanításából csak a természetes ész világával megegyezőt fogadta 
e) addig a legenyhébb változatáig, amely az orthodoxiának és 
a racionalizmusnak a határán áll. A  racionalizmus különféle 
változatain kívül a külföldi teológiában jelentős hatása volt 
Schleiermachernek (1768— 1834). A  kor teológiai helyzetében 
legújabb irányként lépett fel Strausz Dávid (1808— 1874), aki
nek híres történetkritikai irányú „Jézus élete" című könyve 
1835— 36-ban jelent'meg. Nálunk minden teológia értékelését a 
gyülekezet építésének vagy rombolásának a mértéke szabta 
meg s így sem az elvont szobatudós teológiák, sem a szélsőségek 
nem tudták gyökeret verni. Jellemzően ír erről a Protestáns 
Egyházi és Iskolai Lap 1842-es száma, ahol Bretschneider teoló
giai műveinek ismertetése során, a cikk többek között így ír : 
„A’ tévelygések, mellyek ellen kikel, hazánkban nem honosít
hattak meg, nemzetünknek ábrándot nem kedvelő, ’s egyszerű 
igazságokat szerető jelleme miattu.

Nálunk a legáltalánosabban elfogadott teológiai irány az 
egészen finom értelemben vett racionalizmus, az orthodoxia és 
a racionalizmus átmeneteként tekinthető irány volt, amelynek 
a német képviselőit is így hívták: „Die Übergangstheologen“,
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Ezek nem is tekintették magukat racionalistáknak, hanem 
,,neologoknaku nevezték magukat. Rövid summája az állás
pontjuknak: az értelemmel és a kor követelményeivel össz
hangba hozott orthodoxia. Ennek az iránynak az örökségét vette 
át Haubner is, amint azt majd teológiája ismertetése során 
látni fogjuk.

Ez az irány a kor legtöbbet ígérő teológiai iránya volt. 
Gondoljunk csak a teológiai szituációra. A  régi orthodoxia 
megbukott a verbális inspiráció-elméleten, amelyet a történet
kritikai irány megsemmisítő támadásban részesített. A  történet- 
kritikai irány viszont nem gyökeresedhetett meg nálunk egy
házunk zömének biblikus és hitvallásos beállítottsága miatt. 
A pietizmus a Biblia történetietlen szemlélete miatt nem állott 
a kor egyházi színvonalán és túlzásai nem jelentettek vonzó
erőt. Schleiermachernek a teológiát a filozófiával keverő mód
szere nálunk nem kapott tömegbázist.

Ebben a teológiatörténeti szituációban tehát a legtermé
kenyebb irány az volt, amely nem feledkezett meg a felvilágo
sodás óta nagy lendülettel előrehaladt tudomány megállapítá
sairól, sőt annak használható elemeit magábaszívta, de nem 
adta fel egyházunk biblikus és hitvallásos tanítását, sem radi
kális, sem pietista, sem filozofikus irányban, hanem minden 
erejét a gyülekezetek építésének gyakorlati szolgálatába állí
totta.

A rendszeres teológus.
A teológia művelése nálunk nem vált gyülekezetfelettivé, 

az egyházi élettől elszakadtá. Az a teológiai munka, amit Haub
ner végzett, a legszorosabb viszonyban állt az egyház szolgálatá
val. Az ő példája mutatja, hogyan válik a teológia a gyülekezeti 
lelkész egyik legfontosabb feladatává.

Már jénai teológus évei alatt különös érdeklődéssel fordult 
Haubner a rendszeres teológia felé. Különösen a dogmatika 
tanára részéről hangzott elismerés Haubner alapos teológiai 
készültségéről (Poszvék életrajzi cikke, a Haubner Máté emléke 
című Győr, 1881. kötetből, 31. o.).

Első nagyobb szabású értekezése az újonnan meginduló 
Protestáns Egyházi és Iskolai Lapban jelent meg áz 1842. és 
1843. évfolyamban hat folytatásos cikkben: ,,A’ protestáns ke
resztyének’ lelki szabadságáról“ címen. Ez a cikksorozat volta- 
képen vitairat a katolikus teológiával szemben. Katolikus rész
ről Szenczy Ferenc budapesti teológiai tanár, későbbi szombat- 
helyi püspök volt Haubner ellenfele, aki a „Religio és Nevelés“ 
című katolikus folyóirat hasábjain vitázott Haubnerrel. A  két 
egyháznak két kiváló képzettségű teológusa küzdött tehát az
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ország egyházi közvéleménye előtt ebben a vitában. Ez egy
szersmind a vita magas színvonalának garanciáját is jelentette.

Haubner abból indul ki, hogy sokan a szabadságot és a ke- 
resztyénséget összeegyeztethetetlennek tartják: ,,A’ ki a’ keresz- 
tyénséggel szemközt szabadságról beszél, az evvel azt mondja, 
hogy ő magát jogosítva érzi azt félre is vethetni. Úgy de a’ ki 
ezt teszi, lehet-e az még keresztyén?1' Erre nézve Haubner ki
jelenti: „Ha szabadságról szólunk, nem érthetünk korlátlan ön
kényt, melly a’ keresztyénség fölött koczkázni kíván, hanem 
keresztyén szabadságot, az az ollyant, melly a’ keresztyénsé- 
günkkel összefér".

Erről a keresztyén szabadságról nem általában esik szó, 
hanem az akkori korkérdésnek a szempontjából, hogy t. i. 
hogyan vehet szabadságot magának a keresztyén ember a hit 
dolgainak kutatására és vizsgálatára. Erre Haubner így vála
szol; ,,A’ mi szabadságunk épen úgy összefér a’ keresztyénség- 
gel, valamint összefér a' természetnek szabad vizsgálása a’ ter
mészettel. Igen, szegény Galileit megfaggátták egykor azértr 
hogy az előbbi tudatlansággal nem gondolván, elfogulatlanabb 
szemekkel merészlett beletekinteni a’ csillagos ég’ titkaiba, és 
látni bátorkodott, hogy nem a’ nap forog a’ mi kisded földünk,, 
hanem inkább ez ama’ körül! De ki nem szégyenlené most őt 
vétkesnek mondani, a’ természetben munkálódó Istenség ellen? 
Igazolva áll ő az egész értelmes világ előtt, mint olyan, ki ava- 
tottabb papja volt a’ természet’ igazságainak, és a’ Teremtő’ 
abban követett utalnak, mint azok, kik ötét vakmerőségéért 
kárhoztatni merték! —  A ’ keresztyénséggel sincs az máskint. 
Nem kell azt félteni az emberi ész előtt. Még soha nem ártottak 
a’ keresztyénségnek azok, kik szabadságot vőnek magoknak 
nyílt szemekkel nézni annak csillagos egébe, mert változhatat- 
lan örök isteni igazságokat láttak abban ragyogni; de minden
kor ártottak azok önmagoknak, kik előtte szemeiket behunyták,, 
mert vagy ollyan eledellel terhelték epedő lelkűket, mellyet 
megemészteni nem tudott, vagy megbecsülni nem tudván az 
ismeretlen kincset, mellyel őket megkínálta, sárba tiporták a* 
drága gyémántot11.

A kérdés hátterében az az egész kort izgató probléma áll, 
hogy a katolikus út a helyes-e, amely az egyház tanítása iránti 
vakhitet követel s elítéli a hit dolgaiban való kutatást és vizs
gálódást, vagy a protestáns út a helyes-, amely „nyílt szemek
kel akar nézni a’ keresztyénség’ csillagos egébe11.

Szemléletes hasonlattal így válaszolja meg a kérdést Haub
ner: „Mi az orvosságot magunk, önként, örömest is be fogjuk 
venni, csak előbb látni akarjuk, mi az, a’ mit be kelljen ven
nünk? és hogyan kelljen azzal jószerűen élnünk? ’s azért csak
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azt kérjük ki magunknak, hogy rajtunk senki se hatalmaskod
jék. Minden ember érzi, hogy a’ ki igazgatón jár, annak nincsen 
semmi oka tiltani az utána vizsgálódásokat11. Majd széles bib
liai alapvetéssel mutatja ki Haubner, „hogy Krisztus Urunk 
ollyan tiszteletet kívánt volna, melly vak hozzáragaszkodáson 
alapulna, annak példáját evangéliumában sehol sem találjuk. 
Mindenütt azt akarta Jézus, hogy mindenek nyílt szemekkel 
nézvén tetteit, életét, úgy bízzanak benne44.

Luthernek a törvényről és evangéliumról szóló tanítása 
tükröződik Haubner szavaiban, amikor nagy bibliai tájékozott
sággal fejti ki a keresztyén szabadságnak az evangélium lénye
géből folyó mivoltát, amellyel a keresztyén ember „úgy enge
delmeskedik Istennek, mint a’ jó gyermek az ő jó atyjának44. 
Az Isten akaratát hálából, önként és örömmel cselekvő keresz
tyén ember nem szolga többé, hanem Krisztus által azt kiáltja: 
„Abba! azaz: szerelmes atya!44

Ezen a ponton száll szembe Haubner azzal a váddal, hogy 
a protestánsok visszaélnek a keresztyén szabadsággal, mert a 
Szentírást önkényesen magyarázzák: „Micsoda tekintélye lehet 
az Isten’ igéjének közöttetek még, midőn azt a’ hányán vagytok 
mindenkinek szabad úgy magyarázni, a’ mint neki tetszik? Mivé 
nem magyarázták azt már tudósaitok Luthertől fogva 
Strauszig?44 — idézi Haubner a katolikus vádat.

Most fordul egyet Haubner gondolatmenete, mert míg ed
dig főleg a katolikus álláspontnak és részben az orthodoxiának 
s minden időtlen bibliaértelmezésnek a cáfolatával volt elfog
lalva, kimutatva, hogy a keresztyén szabadsággal megfér a hit 
dolgainak kutatása és vizsgálata, addig most a dialektikus gon
dolatmenet másik fele következik, amelyben körvonalaznia kell 
álláspontját kora nagy teológiai kérdésével, a történetkritikai 
iránnyal szemben. Strausz nevének említése felveti a történet
kritikai irány módszerének problémáját, amely már akkor is 
a történeti Jézusnak és köréje szövődött mítosznak a meg
különböztetési kísérletében jelentkezett. Strausz nevének emlí
tésével a katolikus támadás az akkori protestantizmus legsebez
hetőbb pontjához nyúlt.

A  szabad kutatásnak és az igéhez való hűségnek a dialek
tikáját Haubner így oldja meg: „Mi azt hisszük, hogy éppen az 
által biztosítja anyaszentegyházunk a’ szent irás’ isteni tekin
télyét hívei között, hogy azt pusztán úgy, a’ mint neki Istentől 
adatott, szolgáltatja kezükbe. Mert hiszen ellenkező esetben, ha 
híveit arra kötelezné, hogy akárkinek, vagy akárkiknek magya
rázata szerint tartozzanak a’ szent Írást érteni: emberi tekin
télyt tenne az Isten’ igéje fölé! De hogy közöttünk mindenkinek 
szabadjon az Isten’ igéjét magyarázni, a’ mint zabolátlan kénye
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és kedve tartja, ez csupán ellenséges ráfogás. Mert anyaszent- 
egyházunk, szerzőjének a’ világ’ megváltójának szellemében, 
csak annyira szabadítja fel a’ sz. irás’ olvasóit, hogy azt magok
nak, legjobb belátásuk szerint igaz lelki épülésükre magyaráz
hassák. Valaki ezt nem így teszi, az nem cselekszik anyaszent- 
eövházunk’ elve szerint, és szabadságával visszaél. Abusus non 
taílit legem!“

A továbbiakban kifejti Haubner, hogy akik visszaéltek az 
evangéliumi szabadsággal, nem a Szentírásnak ártottak, hanem 
maguknak, mert megszégyenültek a hívek előtt. „Semmit sem 
bizonyítanak ellenünk azok, a’ kik tudósaink’ és nemtudósaink’ 
írásaikból különféle ellenmondásokat hordanak fel. Nekünk 
csak egyetlen egy auctoritásunk van: a Jézus Krisztus. Minden, 
a’ mi ennek szellemével össze nem fér, úgy tekintetik, mint 
puszta emberi vélemény, mellynek reánk semmi befolyása nin
csen” . Ezzel voltaképen Haubner a lutheri írásmagyarázati 
alapelvet vallja a katolicizmussal, de a protestáns radikalizmus
sal szemben is. hogy t. i. Jézus Krisztus áll a Szentírás közép
pontjában s minden írásmagyarázatnak őt kell szolgálnia, kü
lönben „ránk semmi befolyása nincsen” a máskép tanítóknak.

Jézus Krisztus középpontba állításának fundamentumáról 
biztos' kézzel veri visszt Haubner azokat a vádakat, hogy a pro
testánsok kényük-kedvük szerint magyarázzák az írást: „Hogy 
mi protestánsok szabadságot tulajdonítanánk magunknak, a’ 
Krisztus’ evangéliomából csak azt és csak annyit hinni, a’ meny
nyi nekünk tetszik, ’s abból mindent magunktól elutasíthatni, a’ 
mi kényünkkel össze nem fér; ez megint csupa ellenséges rá
fogás. Mert azt már többször kimondottuk, hogy mi a’ Krisztus’ 
evangéliomát kijelentésnek, tehát szentnek tartjuk“.

Majd pedig a szövegből feltűnően kiemelve, háromszoros 
betűnagysággal szedette Haubner a következő mondatot: „ Ab
ból, a’ mit a’ Jézus Krisztus nékünk hinnünk ad, legkevesebbet 
is félrevetnünk nem szabad, — mind annak előttünk szent igaz
nak kell lenni; —- míndazáltal, hogy az előttünk valósággal szent 
igaz lehessen; szabad nekünk beszédei, tettei, ígéretei felett ad
dig gondolkodnunk, míg szellemüket felfoghattuk és üdves ha
tásukról meggyőződést szereztünk; minthogy a’ keresztyén hit 
csak akkor válik saját hitünkké, vagy tudósabb hangon szólva: 
a’ positiv keresztyén hit, így lesz a’ mi subjectiv hitünk“.

Joggal tekinthető ez a mondat az eddigi dialektikus, két 
fronton küzdő gondolatmenet összefoglalásának, amelyben 
egybecsendül a keresztyén ember szabadságáról eredő önálló 
vizsgálódás joga a Jézus Krisztus iránti hűséggel.

Ezek után nincs is más hátra, mint konkréten megfogal
mazni a megtett út eredményeit.
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A katolikusok felé hangoztatja Haubner, hogy „mi protes
táns keresztyének, igenis, a’ hit’ dolgában is szabadoknak mond
juk és tartjuk magunkat, azaz: a’ lelkiekben függetleneknek 
minden emberi tekintély- és erőszakoskodástól. Mi nem isme
rünk ollyan emberi hatalmat, melly joggal ránk parancsolhatna, 
mit kelljen hinnünk; vagy joggal megtilthatná, mit nem szabad 
hinnünk.44 A  magyar protestantizmus háromévszázados szenve
dése izzik Haubner szavaiban, amikor ezt írja: „Emberi inquisi- 
torok képmutatókat csinálhatnak; de hívőket semmi esetre 
sem!44 Ne felejtsük el, hogy ebben a korban még a protestantiz
mus vallásegyenlőségének elismerése előtt vagyunk, az majd 
csak 1848. márciusának gyümölcse lesz, most tehát a lelkiisme
reti kényszer elleni tiltakozás és a keresztyén szabadság teoló
giai tartalmának kifejtése harcos cselekedet is a protestantiz
mus szabadságjogainak elismeréséért.

Ugyanakkor azonhan a belső megerőtlenedés ellen is kel
lett küzdenie a magyar protestantizmusnak, védelmeznie kellett 
hite és élete egyetlen zsinórmértékét, a Szentírásnak tekin
télyét: ,,A’ mi lelki szabadságunk korántsem olly agyrém, 
m.ellyet mi csak úgy koholtunk magunknak, hogy alája rejthes
sük hitetlenségünket. Mi azt a’ világ’ megváltójától, a’ Jézus 
Krisztustól vettük, és lényeges kellékének tartjuk keresztyén 
vallásos életünknek. Mert vele élve mutatjuk meg Üdvözítőnk 
iránt igaz tiszteletünket, — általa tartjuk fel a’ szent írások’ 
isteni tekintélyét, — általa vetünk keresztyén hitünknek szi
lárd alapot, —  általa tesszük lelkiismeretünket biztos kalauzává 
erkölcsi magaviseletünknek.“

Mindebből az az összkép bontakozik ki, hogy Haubner 
kora teljes teológiai fegyverzetében, az ország egyházi közvéle
ményének figyelme mellett, biztos kézzel mutatta meg a ma
gyar evangélikus teológiának, de egyúttal a protestáns teoló
giának is az útját abban a szituációban, amelyben egyrészt a 
még mindig elnyomó katolicizmussal szemben kellett kifejteni 
a keresztyén szabadság tartalmát, másrészt védekezni kellett a 
külföldről jövő radikális teológiai hatásoknak a híveket meg
zavaró jelenségével szemben. Korának legégetőbb teológiai 
kérdéséit ragadta meg ezzel Haubner s olyan módszerrel dol
gozta fel, amely közérthető volt s ezért tanítása valóban köz
kinccsé válhatott.

A gyakorlati teológus.
Már Haubner rendszeres teológiai munkáján is láthattuk, 

hogy végigvonul azon bizonyos gyakorlatiasság, életközelség, a 
kor aktuális egyházi problémái iránti érdeklődés. Haubner gya
korlati teológiai munkásságában a tárgy természeténél fogva,
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még közelebb kerül az emberekhez és a gyülekezet problémái
hoz. A  kortársak véleménye szerint rendkívül nagy hatású ige- 
hirdető volt Haubner; papi szolgálatának megbecsülését püspöki 
tiszte ugyanúgy bizonyítja, mint az a tény, hogy győri pap korá
ban kétszer ürült meg egykori szalónaki paróchiája s mind a 
kétszer felajánlotta a gyülekezet a visszahívását, mikor pedig 
kufsteini fogságából kiszabadult, versengtek a gyülekezetek 
meghívásáért. Ennek az áldott szolgálatnak írott emlékeiből 
csak egyet sikerült megtalálnom, ez pedig Haubnernek a Pro
testáns Egyházi és Iskolai Lap 1842. évfolyamának folytatásos 
cikke, amely több mint húsz éves addigi paróchus lelkészi szol
gálatának lelkipásztori tapasztalatait foglalja össze ,,A’ protes
táns pap’ lelkipásztorkodása’ köréből“ címmel.

A  cikksorozat megírására az szolgáltatott közvetlen okot, 
hogy Dobos református lelkész az akkori protestáns papok 
nehéz helyzetét és kiszolgáltatottságát rendkívül erős színekkel 
festette rheg egyik cikkében. Haubner a realitás síkján marad 
s azzal válaszol az egyházi közvélemény előtt a cikkre, hogy 
bemutatja a protestáns lelkésznek az akkori viszonyok között 
is meglévő evangéliumi szolgálatának lehetőségét, amely nem 
a vagyonnak, vagy hatalomnak, de az Isten emberének erkölcsig 
tekintélyét feltétlenül biztosítja. Nem uralkodás, hanem szol
gálat a protestáns pap útja. Enpek az alapgondolatnak a kifej
tése érdekében a saját lelkipásztori tapasztalataiból vett példá
kon keresztül körvonalazza, hogyan is fest a gyakorlatban az 
emberekhez való helyes lelkipásztori viszony.

Szemléletesen, szinte szépirodalmi eszközökkel eleveníti 
meg Haubner elsősorban szalónaki emlékeiből, kora falujának 
jellegzetes alakjait, amint formálódnak Haubner csendes, nyu- 
godtmodorú lelkipásztori szolgálatán keresztül.

Az első ilyen történet Haubner személyválogatás nélküli 
magatartását tükrözi. A  falusi lakodalmasok között szokásba 
jött, hogy részegen, a késő délutáni órákban álltak az oltár elé, 
amivel nemcsak önmagukat, hariem az Isten házát is megcsúfol
ták. Haubner következetes és hosszadalmas lelki munkája során 
elérte azt, hogy a lakodalmasok korai időpontban jöttek a 
templomba és természetesen józan állapotban. Mikor már 
évekig fennállott ez a rend, az egyik filia legvagyonosabb gaz
dája át akarta törni a mindenki által betartott rendet, s szán
dékosan későbbi időpontban jelent meg a násznéppel együtt, 
hogy gyermekei megesketését kérje. Haubner azt írja: „az 
örömatya nagy befolyásának egész érzetében, ünnepélyes fe
szességgel lépett kisded szobácskámba és daczosan követelte a’ 
jegyeseknek összeadását''. Haubner megmutatta, hogy ennek a 
nagygazdának is be kell tartania az évek óta bevezetett új ren

201



det, s az esketést megtagadta, s csak másnap végezte el, amikor 
illő időpontban és módon állottak az oltár elé, —  a hivek pedig 
nagy megelégedéssel látták, hogy papjuk nem hajbókol a va
gyoni tekintély előtt.

Haubner lelkipásztori egyéniségének a rajzához újabb lé
nyeges vonást jelent annak a történetnek az elbeszélése, amely 
a templommal és gyülekezettel meghasonlott öregemberről szól. 
Ezt írja: „Minekutána hiveimet sorra látogattam volna, egykor 
bementem Sch. Györgyékhez is. A ’ biblia mellett találtam az 
öreget, abban a’ mint látszott, nagy figyelemmel és buzgóság- 
gal olvasva, kérdéseimre az olvasott tárgyak felett igen örömest 
és nagy könnyüdséggel felelt, ’s dicsekedett, hogy ő a’ szent 
könyvet legalább is tízszer átolvasta. ’S valóban bámulnom kel
lett az embernek jártasságát a’ bibliai történetekben, és nagy 
ismeretségét a’ legjelesb mondatokkal, mellyeket beszédeibe 
majd példa, majd bizonyságképen igen ügyesen bele tudott 
szőni; de egyszersmind szomorkodva éreznem, melly nagy az 
emberben a’ hézag a’ jónak tudása és végrehajtása között" . 
Haubner hosszú, kitartó lelkipásztori munka után elérte azt, 
hogy a templomtól és gyülekezettől elszakadt öreg ott hagyta 
a maga elkülönült kegyességét, s visszatért a templomi gyüle
kezethez. A  történetnek csak a záróakkordjai szólaljanak meg. 
Haubner az öreget előre küldte a templomba, s egy kis idő 
múlva utána ment, ahol ez a kép tárult eléje: „Bélépvén az 
egyházba, csodálkozva néztem körül, mert senkit sem láttam, 
mig közeledvén az oltárhoz, ott a’ földre borultan, homlokát az 
oltár’ zsámolyára tévén, zokogva találtam az öreget, olly szív
béli türedelmességgel tartani számadását az Isten előtt, mint 
ezt az öreget, még keveset láttam. Azután mind haláláig, melly 
két évvel történt későbben, mindennapos volt templomunkban'4.

Egy másik történet Haubnert mint a családi békének meg
teremtőjét állítja elénk. Az egyik családban örökségi viszály 
miatt a testvérek családtagjaikkal együtt a legnagyobb harag
ban és gyűlölségben éhek egymással, annyira, hogy napirenden 
voit közöttük a verekedés, s nemegyszer egymást-súlyosan is 
megsebesítették. Haubnert kérték fel a családi béke létrehozá
sára, ámde a családtagok Haubner jelenlétében is csak szidni 
tudták egymást. Haubner gyakori lelkipásztori látogatással, sőt 
az Úrvacsorától való eltiltással s ügyes-bajos dolgaik eligazítá
sával, a legnagyobb szeretettel foglalkozott ügyükkel, míg 
végre megérhette, hogy a családtagok egymásnak béke jobbot 
nyújtva, örömkönnyek közt járulhattak Úrvacsorához.

Ennél a három kiragadott és rövidre fogott történetnél 
Haubner cikksorozata természetesen jóval gazdagabb és színe
sebb anyagot tartalmaz. Az illusztrációk sorát Haubner ezzel
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zárja le: „Szolgálhatnék még több Hlyen adatokkal naplómból, 
ha ezeket elegendőknek nem tartanám annak kimutatására, 
hogy mi protestáns papok hierarchiát, papönkényt, hála Isten
nek, nem gyakorolhatunk ugyan, de állásunk koránsem olly 
szánakodásra méltó, hogy feladásunknak megfelelni ne tud
nánk, mihelyt annak keresztjét magunkra venni nem átaljuk, 
a’ kinek szolgalatjában járni szent hivatásunk“.

Haubner lelkipásztori naplójának részleteiből most csak 
három történet állt előttünk, de mint ahogy a cseppben benne 
van a tengernek minden alkotórésze, úgy ezek is mutatják 
Haubner lelkipásztori arcképének lényeges vonásait. Ezek 
abban foglalhatók össze, hogy Haubner cselekvő, s az emberek 
ügyes-bajos dolgait eligazító szeretettel járt hívei között. Rend
kívül nagy érzéke volt az élet realitásaihoz, sohasem járt felle
gek között, éppen ezért tudott szolgálata konkréttá, segítővé 
lenni.'Mintha csak Luther szavait hallanánk, hogy a keresztyén 
szeretet nem cselekszik mást, mint ami a felebarát számára 
szükséges, hasznos és üdvösséges. Ez a szeretet a gyülekezet ér
dekében kívánta meg olykor a keménységet és az igazság ér
vényesítését, amint azt az idézett történetekben láttuk. De hogy 
ez a keménység a szeretet gesztusa volt, az világosan kitűnt 
minden esetben. Amikor tehát gyakorlati teológiai feleletet 
akar adni arra a kérdésre, mi a helyes lelkipásztori magatar
tás a papi gőg és a papi tehetetlenség két véglete között, plasz
tikusan kidomborodik előttünk Haubnernek a gyülekezetei al
kotó nép iránti szeretete, a realitásokhoz forduló beállítottsága, 
lelkes szolgálatkészsége és evangéliumi emberszeretete.

Az egyházjogász.
Haubner egyházjogi munkáján nem valami száraz és élet

telen jogászkodást, hanem egyházunk alapvető jogaiért a Habs- 
burg-klerikális elnyomással való harcot, azután a kialakulóban 
lévő új helyzetben belső egyházrendező munkát, s végül a nem
zeti kormánnyal való új viszony rendezésének nagy művét kell 
tekintenünk. Mindhárom területről értékes dokumentumok 
maradtak fenn, s ezek alapján nyerhetünk képet Haubner ide
vonatkozó munkásságáról.

1843-ban még változatlanul fennállt a gyermekek vallá
sára nézve az az igazságtalan helyzet, hogy vegyes házasság 
esetén a protestáns férfinak csak fiai követhetik vallását, ha 
azonban a vegyes házasságban az apa katolikus, akkor minden 
gyermekének katolikusnak kell lennie. A  protestánsok három 
évszázados Habsburg-klerikális elnyomása a felvilágosodás és 
a haladó eszmék hatására egyre inkább vége felé közeledett. 
A  Protestáns Egyházi és Iskolai Lap hasábjain 1843-ban Haub-
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ner támadást intéz a fennálló igazságtalan törvény s az ehhez 
kapcsolódó katolikus mentalitás ellen a következő című cikké
ben: „Katholikusok és protestánsok között vegyes házasságköté
seknél, ha a’ gyermekek’ vallásos nevelése fölött támadnak vi- 
szálkodások, mellyik fél engedhet könnyebben a’ másiknak?“ 
A  Religio és Nevelés című katolikus folyóirat —  érezve, hogy 
recseg és ropog az uralkodó vallás rendszere —  cikket írt arról, 
hogy nem is nagy baj a gyermekek vallásáról egyoldalúan a’ 
katolikus egyház javára intézkedő törvény fennállása, mert 
hiszen gyakorlatilag a protestáns fél „könnyebben engedhet, 
mint a’ katholikus fél, melly hite ’s lelkiismerete szerint soha 
föl nem szabadíttatik gyermekeinek protestáns nevelésére14, 
majd ehhez képmutatóan hozzáteszi, hogy ,,a’ protestáns mind 
vallásának, mind lelkiismeretének természeténél fogva hiszi, 
hogy üdvözülni nemcsak az ő any ászén tégy házában, hanem 
a’ katholika anyaszentegyházban is lehet44 (Religio és Nevelés, 
1842. 11. szám, 180. o.). Hivatkozik a lap a katolikus egyház 
uralkodó vallás-jeli egéből folyó következményekre is: ,,A’ pro
testáns fél könnyebben engedhet és engedni tartozik is; ellen
ben a’ katholikus mind polgári, mind vallási elsőbbségénél 
fogva köteles nemengedni!44

Jóval a vallásegyenlőség kimondása előtt —  1843-ban —  
Haubner a Religio és Nevelés cikkére adott válaszában tá
madja a fennálló törvény igazságtalan és részrehajló mivoltát: 
,,A’ törvény kétségkívül akkor tökéletes, ha éppen nem sze- 
melyválogató. Mert az igazságnak részrehajlatlannak kell lenni. 
Már pedig az 1790/-diki 26-dik törvénycikk nyilvánságosan 
a’ katholikus félnek inkább kedvez, mint a’ protestánsnak. Mert 
ha katholikus férfiú protestáns nőt vesz: minden gyermekei a’ 
katholikus vallásban rendeltetnek neveltetni; ellenben ha pro
testáns férfi vesz kathol. feleséget, csak fi-magzatit szabad ar 
protestáns vallásban nevelnie44. Gondoljunk arra, milyen öröm
mel olvasták országszerte a protestánsok ennek a bátor lelkész
nek a cikkét, aki olyan sok protestáns család belső nehézségét 
és a katolikus lelkiismereti terror kegyetlenségét szóvá merte 
tenni a fennálló törvények elleni harcában!

Ugyanakkor Haubner arról is gondoskodik, hogy elhárítsa 
a Religio és Nevelés hangulatkeltést elérni akaró cikkének ér
velését, s ezt írja: ,,A’ böcsületes protestáns keresztyén, vala
mint a’ katholikus, szükségképen legjobbnak tartja is a’ maga 
hitét és lelkiismeretét. Következésképen már ezen a’ ponton 
sem lehet mondani, hogy a’ protestáns félnek a’ fenforgó kér
dés’ tekintetében legkevésbbé is könnyebben eshetnék az en
gedékenység. Már pedig ha a’ protestáns keresztyén úgy hisz, 
mint maga a’ keresztyénség’ szerzője és annak apostolai, és ha
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 vele homlokegyenest ollyanok vetélkednek, a’ kik gyűlöletes 
indulattal előtte és sok más, talán náloknál sokkal jobb ember
társaik előtt elzárják a’ mennyország’ kapuját, és üdvözülhetésü- 
ket egyenesen tagadják, nem kell-e még inkább meggyőződnie, 
hogy az Ő hite az igazi humánus keresztyén hit? És minél in
kább meggyőződik erről, nem kell-e ahoz annál erősebben ra
gaszkodnia? És ha ahoz erős lélekkel ragaszkodik, ki mond
hatja józan lélekkel, hogy a’ protestánsnak könnyen eshetik, 
amikor gyermekeinek leikéről tolakodó erőszakoskodással le- 
alkudoztatik, minekelőtte még születnének: ez a’ humánus ke
resztyén hit?“

Haubner éppen arra hivatkozik, hogy a lekiismereti ter
rornak az embertelensége egyenesen visszataszítólag hat a pro
testánsokra, s ezért még sokkal nehezebbé tesz mindenféle en
gedményt: „Nem kell-e a’ protestáns atyának irtóznia, magza
tait ollyan szellemben felnevelkedni hagyni, melly őket édes 
atyjókat örök kárhozatra adni tanítja?“ Majd azzal zárja le ér
velését Haubner: ,,A’ protestáns félnek itt engedni nemhogy 
nem könnyebb, hanem inkább sokkal súlyosabb. Ezzel az el
nyomással szemben hangzó bátor és erőteljes hang is bizo
nyítja, hogy Haubner mennyire kivette a részét már ekkor is 
a klerikalizmus elleni harcból.

Űj oldalról ismerjük meg Haubnert, ha belső egyházren
dező munkálatát vesszük elő. A  Protestáns Egyházi és Iskolai 
Lap 1848. január 23-iki száma közli a már akkor a dunántúli 
szuperintendensi tisztségben lévő Haubner véleményét egyház- 
szervezetünk rendezésének kérdéseiről. Haubner véleménye 
beletartozik abba a helyzetbe, amelyben sokan elérkezettnek 
látták az időt arra, hogy egyházunk szervezetét az új idők kívá
nalmaihoz szabják. Utólag tudjuk, hogy zsinattartásnak nem 
voltak meg a történelmi lehetőségei, azonban ez nem akadá
lyozta meg a jobb egyházszervezetért küzdőket abban, hogy 
tárgyalni kezdjék az alapvetően fontos kérdéseket. Ilyen fór- ' 
mában hangzott el Haubner véleménye is.

Haubner cikke felöleli az egyházközség, az egyházmegye, 
az egyházkerület és az egyházegyetem legfontosabb szervezeti 
kérdéseit. A  következőkben Haubner munkájánek alapvető, 
jellemző és a maga korában újat jelentő mozzanatait akarjuk 
kiemelni.

Ezek közül első a gyülekezeti elvnek a következetes érvé
nyesítése. Az evangélikus egyháztag csak valamely konkrét 
gyülekezetben élheti a maga keresztyén életét. Haubner fogal
mazása szerint: „Minden magyarföldön lakozó ág. hitv. evan
gélikus egyén tartozik magát valamelly evangélikus egyház- 
községhez, ekklézsiához kapcsolni. Csak mint bizonyos tagja
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valamelly ev. gyülekezetnek élvezheti minden egyén, mind
azon jogokat és áldásokat szabadon, mellyeket a’ honi törvé
nyek az ev. egyháznak biztosítanak: p. hit-, vallás-, lelkiisme
ret-, szabadságot, —  a’ kath. papság által megadóztatástóli 
mentességet, —  családjának az ev. vallásbani megkereszteltést 
neveltetést, confirmáltatást, meggy óntatást, összeesketést, ’stb.‘‘ 
Figyelemreméltó, hogy még a közteherviselés kimondása és a 
jobbágyság eltörlése előtti időben Haubner máris képviseli a 
gyülekezeti tagok közötti egyenlőség elvét, amikor például ki
mondja, hogy a „közgyűléseken minden ekklézsiai, a’ terheket 
aránylag hiven viselő férfiú-tagnak tanácskozó és határozó 
szava van'4. Vagy amikor azt írja, hogy ,,a’ presbytereket rang 
és vagyonra való tekintet nélkül, a’ gyülekezet minden rendű 
hivei közül az értelmesség és erényesség méltánylása utján 
szükség választani41.

Haubner világosan látta, hogy a régi idők örökségeképpen 
fennállott egyházszervezeti szoros kapcsolat hiánya, az egymás
tól való elszigetelődés és szétesettség állapota helytelen olyan 
korban, amikor országos küzdelem indul a vallásegyenlőség ki
vívásáért, s amikor mind szorosabban eggyé kovácsolódik a 
magyar evangélikus egyház, és ezért sürgette az egyházegye
temnek, mint a kerületeket összefogó országos ügyekkel fog
lalkozó egyházi szervnek a kiépítését. Ekkor még Haubner nem 
látott ellenmondást abban, hogy az ikerelnökség az egyházköz
ség, egyházmegye, egyházkerület életében funkcionál, csak 
éppen az országos fokon hiányzott, lévén az egyetemes közgyű
lés elnöke az egyetemes felügyelő egymaga. Ebben még a múlt 
feudális öröksége tükröződik.

Amint az 1848. márciusi események következtében meg
alakult az új nemzeti kormány, egyházunk az elé a feladat elé 
került, hogy tisztázza viszonyát az eseményekkel s magával az 
új kormánnyal, a vallásegyenlőséget biztosító új állammal. 
1848. március 19-én kelt körlevelében Haubner azzal fordul 
espereseihez: „Rendkívüli események idején, minő a’ miénk, 
midőn a’ Polgári élet terén kevés napok, sőt órák alatt, több 
évek után sem várt roppant változások merülnek fel: evang. 
honfiaktól azt kívánni, hogy ők a’ történtek által épen ne ér
dekeltessenek, ’s azoknak részvétlen nézői legyenek, kétség
kívül természet elleni követelés volna. Minden jókat, mellyeket 
az Isteni gondviselés böltsessége az előre haladó mivelődés ös
vényén napjainkban az emberiség üdvére kifejt, hálás örömmel 
fogadni keresztyéni szent kötelességünk“ . Ezzel adta meg 
Haubner az új államhoz való viszonynak az alaphangját.

A  nemzeti kormány iránt a protestáns lelkesedés csak nőtt 
akkor, amikor háromszáz éves elnyomás után Kossuth Lajos

206



előterjesztésében törvénybe iktatták a bevett vallásfelekezetek 
egyenlőségét és viszonosságát. Ennek a törvénynek a megítélé
sében kétségtelen, hogy Székács József budapesti lelkész, ké
sőbbi bányakerületi püspök haladóbb álláspontot vallott Haub- 
nernél, mert ő valamennyi felekezetre nézve kívánta a vallás
egyenlőség kimondását.

Az 1848. évi 20. t. c. biztosította a bevett felekezetek szük
ségleteinek állami fedezését. A  törvény idevonatkozó részletei
nek kidolgozására az egyház és állam között tárgyalások meg
indulását helyezte kilátásba a kormány. Haubner a tárgyalá
sok elé „ Vélemény“ címen minden részletre is kiterjedő javas
latot készített s\izt megküldte a vallás- és közoktatásügyi mi
niszternek, Eötvös Józsefnek is (Országos Levéltár. 1848/49. 
Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumi iratok. 8. Protestáns 
egyházi osztály. 1848. 8. 8.). Haubner „Vélemény“-ét közölte a 
Protestáns Egyházi és Iskolai Lap is 1848. június 11-i számá
ban. Ebben a munkájában az 1848. 20. t. c. szándékának meg
felelően minden lelkészi és iskolai szükséglet fedezését állami 
feladatnak tekinti. Később maguk az egyházak kérték az állam
mal való tárgyalások elhalasztását jobb időkre. 1848. szeptem
ber 14-i körlevelében már megváltozott Haubner álláspontja is 
s azt írja: „Hogy lelkészeinket és iskolatanítóinkat most tüstént 
az álladalom fizesse, azt honunk jelen viszontagságai között jó 
lélekkel közülünk senki sem követelheti. Azért hiszem és remé
lem, hogy gyülekezeteink azt a’ dicsőséget, amellyet eddig egy
házkerületünktől senki meg nem tagadhat, hogy t. i. kebelében 
mind eddig nem állott elő egyetlen példa, melly szerint híveink 
egyházi hivatalnokaiktól vocatorjaikban meghatározott járan
dóságaikból legkevesebbet el is vontak volna, továbbra is meg 
fogják őrizni11. Ebben a körlevélben arra történt utalás, hogy 
más egyházkerületekben itt-ott a hívek a papi tized eltörlésé
ről szóló törvényt úgy értelmezték, hogy most már egyházi já
rulékaikat sem kell fizetniök. A  kormány képviselőiből és egy
házi kiküldöttekből álló vegyes bizottságok tárgyalták meg az 
ilyen gyülekezetekkel a lelkészi jövedelem ügyét. A  kormány 
1848. végén is, nehéz gondjai között, fizetéskiegészítő állam
segély felől intézkedett azoknak a lelkészeknek a javára, akik
nek évi jövedelmük a 300 forintot nem érte el. Haubner kör
leveleiből is látszik, hogy azután maga is a fizetéskiegészítő 
államsegély álláspontjára helyezkedett, s ezzel visszatért a 
gyülekezeti elvhez, korábbi álláspontjához.

Haubner egy ház jogi tevékenységének bemutatásával közel 
kerültünk életének ahhoz a szakaszához, amelyben oly nagy 
megbecsülést szerzett magának hívei körében és az ország min
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den hazaszerető emberének szívében. A  teológusnak, a lelki- 
pásztornak, az egyházat irányító főpapnak a munkája itt éri el 
a csúcspontját.

Az ember- és hazaszeretet teológusa.
Noha a gyorsan pergő történelmi események sodrában 

gondolni sem lehetett arra, hogy Haubner elméletben kidol
gozza és szép nyugodtan leírja és kifejtse azt, hogy mi a keresz
tyén ember tennivalója a szabadságharc konkrét viszonyai kö
zött, mégsem hihetjük azt, hogy teológiátlanul és ösztönszerű- 
leg cselekedett az, aki ekkor már 30 éve művelte a teológiát s 
egyházunk élenjáró vezéralakja volt. Bizonyára megkönnyí
tette a tájékozódást az a 300 éves magyar, protestáns múlt, 
amelyre Haubner oly gyakran hivatkozott, s amely Bocskai, 
Bethlen, Thököly, Rákóczi szabadságharcaiból leszűrte azt a 
tanulságot, hogy Magyarországon protestánsnak lenni mindig 
egyet jelentett a Habsburg-klerikális elnyomással való harccal 
és a nemzeti függetlenség kivívásáért és a haza javáért folyta
tott küzdelemmel. Nem történhetett ez másként 1848-ban sem.

Haubnernek a dunántúli egyházkerület minden lelkészé
hez 1848. december 3-án kibocsátott híres körlevele szolgál leg
inkább alapul ember- és hazaszeretete mélységeinek megérté
séhez. Noha most Haubner teológiai érvelésének a megszólalta
tása a feladatunk, mégis legalább annyit kell említeni a törté
nelmi háttérből, hogy 1848. november 13-án Windischgratz 
herceg, császári tábornagy az október eleji bécsi forradalom le
verése után bejelentette, hogy átlépi hazánk határát a császári 
hadsereggel a magyar szabadságharc leverésére. Kiáltványát 
ezzel fejezte be: „Oltalom a’ hiveknek, bocsánat a’ megtérők- 
nek, végveszély a’ pártütőknek, ez jelszavam!14 Tehát az ország 
leigázására elinduló ellenség közeledtekor szólal meg Haubner 
szava egyházkerülete lelkészeihez.

A körlevél így kezdődik: „Kedves testvérim és szolgatár
saim a Krisztusban! —  Üdvözítő Urunk mondá: az igaz ügynek 
ellensége a jó vetés közé akkor hinti konkolyát, mikor az em
berek alusznak. Barátit figyelmezteté, miszerint a virasztás az 
ő dolguk, hogy az emberiség jóléte rosszakarók ármánykodásá
nak ne essék áldozatul!

Nagy mesterünk ezen szavaiban, mint -szent evangélioma 
sáfárlóinak, nekünk is kijelelő kötelességünket. Kötelessé
günkké tette, hogy akár hitfeleink közt mint Anyaszentegy- 
házunk hív lelkészei, akár honfitársaink közt mint Honunk jó 
polgárai, az igazság szent ügyét az incselkedő ellenség maszlaga 
ellen éber őrködésünk által oltalmazni segítsük". Haubner sze
rint tehát a magyar szabadság védelme nem más, mint „az igaz-
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szent ügye“ , amelyet a sátáni színben ábrázolt ellenség úgy 
a k a r  megrontani, mint ahogy Jézus magvetőről szóló példáza
tában a konkoly elhintésével az ellenség megrontja a tiszta ve
tésű búzatáblát.

Hogy ez a virágzó búzaföld, drága magyar hazánk és benne- 
evangélikus egyházunk, mit veszíthet az ellenség kártevésével, 
arra Haubner 300 év tanulságaival utal: „Részemről főpásztori 
tisztemnél fogva, különösen kötelezettnek érzem magamat 
Titeket, kedves lelkész és iskolatanító szolgatársaimat a Krisz
tusban ma, ádvent 1-ső vasárnapján, midőn Isten kegyelméből 
epy új egyházi évet megkezdhetni szerencsések vagyunk, jelen 
pásztori levelem által igazi testvéri szeretettel egytől egyig föl
szólítani, hogy velem egyetértve s összefogva megújult erővel 
egész tehetségünkből iparkodjunk evangéliumi keresztyén szel
lemünket az által tüntetni ki, hogy híveinket Honunk minél 
lelkesebb polgáraivá, s nemzeti igazságos ügyünk minél hatal- 

, masabb védőivé tegyük. Ezt azon meggyőződésnél fogva kell 
eszközölnünk, miszerint jelen szeplőtlen jellemű kormányunk 
nemes törekvései által édes Magyarhazánknak és evangéliumi 
Anyaszentegyházunknak legmagasb érdekei annyira egybe 
vannak olvadva, hogy mind azok, kik hazánk ezen érdekeinek 
rosszakarói, evangéliumi Anyaszentegyházunknak sem lehet
nek barátai, — s midőn mi nemzetünk életügyeit az ilyen rossz
akarók ellen életre-halálra védelmezzük, evangéliumi Anya- 
szentegyházunk iránt gyakoroljuk tartozó kötelességünket14.

Az igazság ügyének védelmét azzal erősíti Haubner, hogy 
utal mindarra a hatalmas vívmányra, amelyet a szabadságharc 
győzelmének köszönhetett az ország: „Kimondották törvény
ben, hogy minden embernek jogában kell állani, hogy emberré- 
lehessen! S'ime támadott ellenség, ki ellene szegül, s az előbbi, 
embert embertelenítő zsarnokságot tovább is fönn akarja tar
tani! —  és azért 12 millió ember fölött folyik a fegyveres vita, 
ha tovább is barmoknak tekintessenek-e, vagy szabadjon em
berekké lenniük?

Testvéreim! tehát nem puszta polgári haszon van köztünk 
- czélba véve, hanem egyenesen maga az emberi természet mél

tóságai !
Kerdem: volt-e? van-e? a Krisztus Anyaszentegyházának 

is ennél magasabb, szentebb czélja? A  világ megváltója, mikor 
legtöbbet akar mondani, azt mondotta az embereknek: (Máté 
5,43.) »Legyetek tökéletesek, mint mennyei atyátok tökéletes.«

Az embertársak megbecsülése, az emberek —  s mivel a 
legelnyomottabbak a legtöbb szeretetre szorulók —  a volt job
bágyok különös szeretete vezeti Haubnert, amikor lelkes han
gon számol be az emberi együttélés kivívott új rendjének ered-
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ményeiről: „Honunkban 12 millió jobbagyember ezentúl nem 
robotol; véres verítékkel szerzendő vagyonkájából ötödöt 
kilenczedet, tizedet nem kénytelen adni; személyes és családi 
nyugalma, a hajdútól kezdve felfelé, 20— 30 kisebb és nagyobb 
kényuraságok szeszélyétől nem függ; fölötte bíráskodó felső
ségét saját bizodalma szerint választja; a törvény előtt minden 
más polgártársával egyenlő, stb.‘‘

A  gondolat-, szólás-, sajtószabadság elért vívmányait pedig 
ezzel méltatja: „Testvéreim! nem csupán anyagi nyereség az, 
mellyet nemzetünk eddigi küzdése szerzett, hanem lelki sza
badság !“

Nemes pátosszal tárja fel Haubner azt a történelmi jelen
tőségű eseményt, amelyet a 300 éves elnyomatás után, a val- 
iásegyenlőség biztosításában adott a magyar protestantizmus
nak a szabadságharc: „Rajtunk háromszáz évek óta képtelen 
igazságtalanság követtetett el! Azon temérdek zaklatásoknak, 
üldözéseknek, kínzásoknak, melyeket szegény apáinknak val
lásukért kellett kiállniok, csak Isten a megmondhatója! De az 
Isten és nemzetünk lelkes képviselői s legutóbbi ügyeinek ne
mes vezetői mindezen háromszáz éves bajoknak egy kiengesz
telő törvény által egyszerre véget vetettek! — És mi, kik ha
zánkat meg akkor is, mikor mostoha anyánk volt, oly híven 
tudtuk szeretni, mint soha sem szerették azok, kik minden ked
vezéseiben részesültek, most ne szeretnénk-e egész hévvel az 
édes anyát, ki velünk ezentúl mint édes gyermekeivel, a töké
letes egyenlőség és viszonyosság törvénye szerint, bánni igér- 
kezik?“

Ezekután felveti Haubner a kérdést, mi az evangélikus 
lelkész feladata ebben a szituációban: „Micsoda eszközöket 
használjunk, hogy híveinket nemzeti szent ügyeink védelmére 
lelkesítsük? — Semmi, de semmi újat nem kell kisértenünk. — 
Evangélmi lelkipásztori és tanítói teendőink köréből egy haj
szálnyira sem kell kitérnünk, hogy teljes értelemben jó polgá
rok legyünk. Hirdessük tehát híven a Krisztus evangéliomát 
úton útfélen és mondjuk ki, hogy: nincs jobb hazafiság, mint 
az igazi evangélmi keresztyénség, — és nincs evangélmi ke- * 
resztyénség jó hazafiság nélkül.

De ne felejtsük, hogy nem mindent lehet szóval tenni. Ha 
nemcsak emberi, de angyali nyelven fogunk is beszélni, ha ma
gunk áthatva nem leszünk az Istennek és a honnak szerelmé
től, olyanok leszünk, mint a pengő érez és a zengő czimbalom! 
A jó példaadás a legjobb oktatás! Legyünk buzgó hazafiak 
életre-halálra, — és az lesz a leghatalmasabb prédikáczió.

Fel tehát Testvérek! ne hagyjuk híveinket aludni, nehogy 
eljővén az ellenség, konkolyt hintsen híveink romlatlan haza
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fiúi érzelmeinek vetése közé. Isten és a Haza! e kettő legyen 
imánk, beszédink és eltökéléseink legkedvesebb tartalma! A 
Mindenható pedig, aki eddig csudaképen vezérlett bennünket 
át a cselszövő ellenség ármányainak tömkelegén, maradjon ve
lünk határtalan irgalmával mind örökön örökké! Ámen!“

Az Isten és haza, az evangéliumi keresztyénség és a jó- 
hazafiság úgy függ össze Haubnernél, mint a hit és a belőle fa
kadó cselekedetek Luthernél. Haubner hazafiságának alapja az 
a megigazító evangéliumi hit, amely a cselekedetek gyümölcsét 
a hazáért és az emberi szabadságért való küzdelemnek a kon
krétságában termi meg. Ahogy egész teológiai munkájának fő- 
jellemvonása a konkrétság, gyakorlatiasság és a realitás iránti 
fogékonyság volt, ugyanúgy az evangéliumi hitből fakadó csele
kedeteket sem ködösen, elvontan, a világtól elszigetelten szem
lélte, hanem azokat mindig aktuálisan látta: az emberek mély
séges szeretetében, az elnyomott jobbágyság iránt érzett fele
lősség-vállalásban, a haza minden nagy és nemes dolgának ke
resztyéni segítésében és támogatásában. Az a teológus, aki 
magába szívta Luther tanítását a keresztyén ember szabadsá
gáról, tudott olyan meggyőző erővel az ország egyházi közvéle
ménye előtt állást foglalni egyrészt a keresztyén szabadság ka
tolikus megszűkítése, másrészt a radikális protestáns irány 
szabadossággá való kiszélesítése ellen, s tudta megjelölni a 
magyar evangélikus egyház útját abban a lutheri perspektívá
ban, hogy a keresztyén ember a maga lelki szabadságának gya
korlati következményét a felebarát javára végzett szolgálatkész 
munkában lássa, Isten dicsőségére, az embertársak és a haza 
javára. Haubhernek ez a teológiai meggyőződése szolgált alapul 
lelkipásztori működésének, az egyház útját kijelölő főpapi te
vékenységének, a haza szabadságát védelmező magatartásának.

Ettől a hitben meglátott úttól semmi sem tántoríthatta el 
Haubnert. Mikor olyan bírák kezébe volt letéve sorsa, akik bűn
nek tekintették a hazaszeretetei, csak egy szavába került volna, 
s nyomban szabadon bocsátják. De ő ezt az áruló szót nem 
mondta ki, sőt amit hitben felismert, s amit teológiai meg
győződéssel vallott a keresztyén ember hazája iránti köteles
ségéről, arról ellenségei előtt is bizonyságot tett. A  magyar nép 
szenvedésével együtt szenvedett Haubner is.

Haubner utóda, Karsay Sándor dunántúli püspök Haubner 
temetésekor mondott gyászbeszédében méltón foglalta egybe 
Haubnernek egy egész korszakot megvilágító teológiai és egy
házi munkájának jelentőségét és tanulságát, amikor ezzel fe
jezte be beszédét: „Kövessük hitét, erényeit és honszerelmét!“

Dr. Ottlyk Ernő
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Te! „Te pedig amikor imádkozol“ — eddig a bibliai vers s e sorok 
írója fűzi hozzá: Te hogyan imádkozol? Hogyan imádkozol ott- 
honi áhítatodban, meghitt közösségben, templomi gyülekezet

ben? Vagy talán nem tudod vagy nem akarod megmondani, mikor, meny
nyit és hogyan imádkozol? Mivel lelkész vagy a szó legszebb jelentése 
szterint, azt kívánod, hogy mint igehirdető ítéltess meg inkább. M’ert 
igen, az igehirdetés a nagy, az igazi „művészi" munka, s egyben ki
vételesen nagy teológiai teljesítmény is. Tudjuk, hogy a hitélet és a 
szolgálat mérlegén minden lelkész megmérettetik: sokan, vagy néhányan 
értékeseknek találtatnak mint imádkozok. Erről az értékelésről vagy 
értesül a lelkész, vagy nem, de előbb-utóbb mind több lelkész életében 
ez lesz a döntő kérdés: igehirdetésem összhangban van-e imádságommal? 
Ez a kérdés nemcsak azért merül fel az igehirdetőben, mert még a 
rögtönzött', a kapásból való igehirdetésén is meg lehet érezni némi készü
lést, esetleg le -nem írt komoly meditációt, az imádságán pedig, az úgy
nevezett Stossgebeten többet észlel és figyel meg az egyszerű vagy a 
magát az imádságra nagyon felkészített hallgató. Kétségtelen, hogy a 
templomi gyülekezet legkomolyabb tagjainak megfigyelése és értékelése 
kirekesztőleg sok esetben az imádságra vonatkozik. Erre mi, lelkészek, 
az imádkozás alatt és után nem igen gondolunk.

Lelkésszé, igehirdetővé és imádkozó lelkésszé akkor érik meg Isten
nek elhívott szolgája, amikor ez a vagy-vagy is egyik létkérdése lesz 
ebben a formában: igehirdető leszek-e egészen, úgy hogy igehirdetésem 
megszokott és sikeres útját járom, vagy pedig elszánom magam arra, 
hogy gyülekezetemet, előttem ismerős vagy ismeretlen hívek összességét, 
vagy talán csak néhányát, imádságom szavain- keresztül Isten elé vezes
sem? Mikor az igehirdető rádöbben erre a lelkipásztori problémájára, 
befelénézően felismeri azt az egyszerű tényt, hogy lehet ő jó igehirdető, 
de imádságaiban némi hiány van. A  legtöbb lelkész szolgálatában külön- 
külön érzi és élvezi homiletikai és liturgiái adottságait és nagyobb sze
ret étét vagy az első vagy a második tevékenysége irányában. De lassan, 
kora haladtával és szolgálata elmélyülésével mindinkább felébred benne 
ez a felelősség: a gyülekezetei lekötő és megfogó, építő és megtartó ige
hirdetés mellett meg kell találni az egyházban való imádkozásnak új 
kifejezéseit, szépségeit, mélységeit, az emberi szív őszinteségéből áradó 
hangjait, a hivő lélek titkait felnyitó és leleplező szavait. Azt is el 
kell fogadnunk, hogy másképpen lát és másképpen hall minket a gyü
lekezet tagja, mint ahogy mi magunkat hallgatjuk: sok lelkészről ez a 
megállapítás s az általános kritika: más volt a lelkész, amikor prédikált 
és más voll*- amikor imádkozott.

Az eddig leírt sorok súrolják már témám mondanivalóit.
Tehát vegyük észre, hogy a lelkészt templomi szolgálatában gyüle

kezete és hallgatói külön látják, mint igehirdető és mint imádkozó lel
készt. Amikor ennél a lelkészi funkciónál egy kissé megállunk, ezt egy 
olyan kérdés miatt óhajtom tenni, amit az első hallásra lehet naivnak 
vagy balgának minősíteni, de mert mégis egy lelkipásztor lekiismereti, 
szorongató problémája, érdemesnek látszik talán másoknak is néhány 
pillanatra felfigyelni rá.
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Az engem szorongató kérdés ez: Isten megszólítása az imádságban, 
pontosabban Isten tegezésének a kérdése. Amikor ezt a mondatot le
írom, szükségesnek tartom, hogy a lelkész kazuális szolgálatában a múlt
ból néhány példát előhozzak. Régi halotti prédikációkban olvassuk ezt 
a mondatot: Tisztelt halotti gyülekezet vagy tisztelt gyászoló gyülekezet. 
Mi csodálkozunk ezen a megszólításon, de annak az előttünk 
való kornak az igehirdetője azért használta ezt a megszólí
tást, mert pontosan tudta, hogy a gyászoló gyülekezet feleke
zeti és hitbeli tekintetben vegyes rétegeződésű, akik között esetleg töké
letesen hitetlenek is voltak és ezeket, úgy érezte a lelkész, ebben a 
formában helyes köszönteni. Az is megtörtént a múltban, hogy az oltár 
előtt álló jegyeseket így köszöntötte a lelkész: „Önök“ . Kissé mosoly- 
gunk ma ezen a kifejezésen, de mosolyogni lehet azon is, amikor a 
kéthetes segédlelkész korán kezdődő papi öntudatának fölényében le
tegezi az oltár előtt álló tisztes jegyespárt. A  szószéken fungáló nagy 
protestáns igehirdetők mindenha melegebb köszöntést használtak, mint 
a magyar tóm. kát. hithirdetők. Gondolkozzunk ezeken az egyszerű 
tényeken. S újra visszatérve témánkra, szívesen igazolom azt, hogy 
korunk kiváló evangélikus igehirdetői között sok nagy imádkozót 
ismertek meg gyülekezeteink és egyházunk. De a legtökéletesebb imád
ságban is sokszor felcsendül egy-egy olyan jelentéktelennek- ítélhető tege- 
zés, amire a lelkész fel sem figyel, de sokszor a gyülekezet egyik-másik 
tagjának fülét sérti. Ha nagyon gazdag ember lettem volna, éppen ezen 
megfigyelésem miatt néhány ilyen imádságot lemezre vettem volna, s 
ha most közöttünk ezeket a lemezeket lejátszatnám, többen lennének 
azon a véleményen, mint amilyen álláspontot elfoglalok én, azaz mégis
csak jó egy kicsikét elgondolkozni a fölényes tegeződés kérdésén és 
fényein.

Kontrasztként hadd iktassuk ide a következőket: a felszabadulás előtti 
időkre gondolva előttünk áll egy egészen fonák papi hang. Azokra a 
kérvényekre és beadványokra gondolok, amelyeket valamennyien írtunk. 
Azokra a nagy alázattal megszerkesztett beadványokra emlékezzünk, ame
lyeket valamelyik egyházi főhatóságunk címére küldöttünk el. Ha ma 
olvasnók a magunk vagy a mások által megírt kérvényeinket, elször- 
nyűlködnénk és megbotránkoznánk azon a szervilizmuson és azon az 
instanciázó hangon, amely írásainkban lerögzíttetett. Hogy lealacsonyí
tották magukat derék és kiváló papok, értékes teológusok a nagyméltó
ságú, méltóságos, főtisztelendő és nagytiszteletű urak előtt! Viszont 
ugyanebben az időben milyen bizalmas — bocsánat a kifejezésért — mi
lyen fraternizáló hangon beszéltek Istennel imádságaikban. Csak egy 
ember érzi ennek a helyzetnek a visszásságát?

Amilyen természetes az, hogy Istent nem lehet magázni, éppen olyan 
egyszerűnek látszik az is, hogy az általam fölismert problémát meglátva 
imádság-stílusunkon egyszerűen és könnyen javítani tudjunk.Mert ugye
bár nagyon sokféleképpen lehet használni a „Te“ szót. Fölfelé és lefelé, 
mellé- és alárendelt! vonatkozásokban!

Mindezt a ma még személyes kérdést egy teológiai, egy egyházi és 
egy helyzetbeli valóságra szeretném ráépíteni.
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A  teológiai megfontolás első momentuma ez volna: egy Mindszenti 
Gedeon nevű római katolikus lelkész Egerben 1859-ben „Orgonavirágok" 
címmel egy verseskötetet adott ki, amelynek 94-ik verse így kezdődik: 
Első verssor:

„Miként szólítsalak meg Istenem?"

Második szakasz:
„Miként szólítsalak hát Istenem?
Űj nyelvet, új szótárt teremtsek-é?
Nem, nemi Te voltál mindig énnekem
S maradni fogsz: Te! Mindörökre: Te!“

Száz év távlatából nézve vissza ezekre a költői sorokra csak sejt
hetjük azt, hogy ezt a lelkésztestvért is valami olyanfajta kérdés szo
rongatta, mint e sorok íróját is, s amiről mint gyakorlati teológiai problé
májáról nem akart vagy nem mert tanulmányt írni, azt, néhány zsenge 
verssorban a fent hallott formában rendezte a maga számára.

A  másik fonalat ebben a kérdésben Rudolf Ottó teológiájában pró
bálom felfedezni, aki a világ keresztyénségének az egyik legnagyobb 
teológiai munkát adományozta. Valamennyien ismerjük nagy problémá
kat hasogató könyvét, amelynek címe: Das Heilige. Ennek a sokakat meg- 
gondolkoztató könyvnek tanítására szeretném néhány pillanatra olva
sóimat emlékeztetni. R. Ottó nehezen érthető módon ír. De témája a 
Numinozum néhány oldalon, eleddig soha ilyen megfogalmazásban nem 
adott. Istenről szóló tanításával megrendítette a teológusokat. A  könyv 
megjelenését követő években való hatását a mai teológusok alig tudják 
lemérni. M'i régebbiek^ tőle tanultuk meg a hit racionális és irracionális 
elemeinek világos megkülönböztetését. Az ő írásának megismerése után 
szövegeztük át magunkban a racionalizmus és általában a liberális teoló
giai gondolkodás meddőségeit és helyességeit. Aki R. Ottó gondolkodását 
megértette és magáévá tette, egyszerre elvetette a teológiai életünkben 
és gondolkozásunkban elcsépelt és elkülönítő kifejezéseket: ortodox vagy 
liberális teológus. Rudolf Ottó sokaknak új látást adott. Amikor olvastuk 
nála, hogy mi az a teremtettségi élmény s amikor önmagunkban mértük 
le a mysterium tremendum kínzó gyötrelmeit, ezekben az új látásokban 
és meggazdagodó szempontokból indult meg egy azelőtt alig hangoztatott 
teológiai gondolkozás. S ugyancsak nála barátkoztunk meg — és ezért 
tudtunk Kaní-tól elszakadni — a „ganz Andere“ megindító akciókra kész
tető, a teljes igazságra vágyódó keresztyén ember leikébe illő új gon
dolatokkal és kifejezésekkel, amelyek először minket, Istennek méltatlan 
szolgáit, megrendítettek és később új utakra vezettek. Niemöller Már
tonnak hazánkban a lelkészek számára tartott előadásában pontosan 
éreztem azt, hogy ő teológiai gondolkodása kezdetén komolyan foglalko
zott az előbb idézett könyvvel, s magáévá tette ő is azt, hogy a szent- 
séges Isten közelségében mikor mit és hogyan lát és gondol és beszél a 
teremtett ember.

Mteglepő, de érthető, hogy Rudolf Ottó tökéletesen megbízott gondo
latai érthetőségében és sikerében. Könyve 1917-ben jelent meg és éppen 
napjainkban éli reneszánszát gondolatainak diadalútja. Gustav Mensching 
professzor legújabb nagyszerű vallásfilozófiai könyveiben, melyekről éppen 
az elmúlt! évben sokat cikkeztek a külföldi tudományos teológiai folyó-
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iratok, újra felfedezte Rudolf Ottót és újra a teológiai gondolkodás hom
lokterébe helyezte. S ugyancsak az elmúlt évben olvashattuk azt Martin 
Rade-ról, a Christliche Welt hosszú időn át volt szerkesztőjéről, hogy ő, 
egész teológiái gondolkodásában mennyire Ottó szavainak hatása alatt 
áll. Hadd jegyezzük fel a mai teológusok számára azt is, hogy az az elit 
teológus társaság, amely Hamack és Rade körül csoportosult, mozgal
muk kezdetén a maguk számára új imádságoskönyvet szerkesztettek. Ügy 
látszik, a hitetlennek tetszett teológusok belső keresztyén életében 
centrális helyet foglalt el az imádság. Ök megértették éppen a szentsé
g e  új látásában azt, hogy hogyan kell imádkozni. Még csak annyit akarok 
elmondani Rudolf Ottó könyvével kapcsolatban, hogy ő professzori ma
gasságban is bizton számolt azzal, hogy magas teológiai célkitűzéseinek 
meglesznek a gyakorlati eredményei. S ezért írja le olyan keveset mon- 
dóan ezt a szót Istennel kapcsolatban: idill. Meggyőződésem az, ő arra 
értette és úgy értette ezt a szócskáját, s ennél a mondatnál ismét erő-, 
teljesen csengenek bennem Niemöller szavai, hogy vájjon imaéletünkben, 
imádságaink szövegében, az Istenhez való viszonylásunk nem tetszik-e 
kissé idillikus tartalmúnak, vájjon nem tévesztjük-e mi lelkészek szem 
elől azt, hogy a tökéletes, a végtelen, a kifejezhetetlenül hatalmas Szent- 
ségessel szemben a kellő mértéktartás szükséges valamennyiünk számára. 
Az egyik, Kari Heim új könyvét ismertető teológus írja: „Isten az ember
ben magára ismer." V ajjon az eddig elhangzottak után a magunk imád
ságára gondolva az előbb idézett mondat milyen hatást vált ki belőlünk?

Most nézzük a kérdést egyházi vonalra helyezkedve.
Három évtizede annak, hogy néhány evangélikus lelkész csukott 

szemmel imádkozik. Ezt látja a gyülekezet. Bizton van valami véleménye 
erről. Ugyancsak annyi ideje van egy másik élményem is, amelyet a 
Deák-téri gyülekezetben szereztem. Akkor egy vasárnap a Bethániában 
foglalatoskodó egyik lelkésztestvérünk prédikált. S nagy homelitikai 
imádságában szemeit lezárva nem kuksolta össze kezeit, hanem a szószék 
karfáját görcsösen lefogta. Láttam, hogy a gyülekezet kissé felszisszent 
erre az imádkozó magatartásra. Mi teológusok megértettük ezt, hiszen 
már ekkor ismertük Heiler: Das Gébét című könyvét s kezdtünk tájé
kozódni abban a kérdésben, hogy más a misztikus és más a prófétai' 
imádság. Sajátosan érdekes, hogy amikor ezek a jelenségek közismer
tekké váltak egyházunkban, mind több lelkész írta vagy mondta ezt a 
magyar földön megszületett neves egyházi író, később püspök tollából 
származó definíciót: az imádság beszélgetés Istennel. Van ebben a defi
nícióban bizonyos könnyelműség. Bár majdnem hasonló megfogalmazás
ban határozták meg a külföldi teológusok is az imádság fogalmát. De 
nálunk viszont az történt, hogy néhány egyházi ember felületes teológiai 
gondolkodásának következtében s talán éppen a definíció hatása alatt az 
imádkozásban több ilyen idillikus elhajlás lett felfedezhető. Távol áll 
tőlem, hogy a tőlem távol vagy közel álló teológusok legszentebb érzéseit 
a legkisebb mértékben is bántani akarnám.

Égy öreg német lelkész 1843-ban megjelent könyvéből idézek: 
(Kurtze Lehrbuch dér heiligen Geschichte, Leipzig, 1843. 307. lap.) az 
imádság az ember akaratának egyeztetése Isten akaratával, s ez Jézus
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nevében s a Szentlélek erejének segítségével történik. Ez a teológus 
Rudolf Ottó szelleméből őt megelőzően sokat megsejtett, s úgy érzem 
hogy ők mind a ketten jól egzegetálták az 1. Kor. 14, 15. versét. „Imád
kozom a Lélekkel, de imádkozom az értelemmel is.“ Megítélésem szerint 
a mai kor emberének a fenti szempontokat figyelembevéve úgy kell 
imádkoznia, hogy Isten szentséges és dicsőséges, világ és emberek fölötti 
óriási távolságát, hatalmát és közelségét egyszerre érezze az imádság 
hallgatója az imádság szavaiban.

Noha én is ebben a bűnben élek és éppen ezért magarrtat ítélem el 
legelőször, a hibát a rögtönzött imádságokban látom. Zsilinszky M’ihály 
írja, hogy 1859 december 15-én, amikor a bányai egyházkerület, sőt az 
akkori egyetemes egyház igen bátor megbízottai a Deák-téri díszterem
ben ülésezni kezdtek, hogy a pátens elleni küzdelmet felvegyék, az ülés 
megnyitása utáni percben megjelent a teremben az osztrák rendőrtiszt 
azzal a szándékkal, hogy a gyűlést felfüggessze, s a renitens evangéliku
sokkal az abszolutizmus szigorát megismertesse. E drámai pillanatban, 
amikor a jelenlevők arca fehérré vált a félelemtől, a helyzet veszedel- 
mességét és ennek megoldását Székács József ismerte fel. Felállt helyé
ről e szavakkal: imádkozzunk. Döbbenetes, félelemmel telített csendben 
mondta el Isten segedelmét kérő, hazafiúi rögtönzött imáját, amelynek 
leírhatatlan hatása volt. A  jelenlévőket megnyugtatta, a rendőrtisztet 
némaságra kényszerítette, a feszültséget feloldotta. De kérdezem magam
tól, s pályatársaimtól, hogy a mi egyházi szolgálataink idején — noha 
tudom és vallom, hogy minden istentiszteleten és közösségi együttlét 
alkalmával lelkek üdvösségre jutásának lehetőségéről van szó, sok olyan 
drámai, döntő, történelmi esemény adódik-e, amikor a rögtönzött, mond
juk !most mán.így: a Szentlélek által vitt s a Lélek által befolyásolt 
imára van szükség?

Egy modern francia írónő: Simoné Weil: Schwerkraft und Gnade 
című könyvében olvasunk egy idevágó érdekes sort. Az írónő zsidó szár
mazású s egyszerre tér meg a francia munkásmozgalom és a lendületes 
és sok irányt magában egyeztető francia katolicizmus számára. Ezeket a 
magunk számára nagyon megszívlelendő sorokat írja: az emberi lélek 
csak szemvillanásnyi időre szakíthatja ki magát a -világ kegyetlen .tör
vényeiből. S e parányi időmennyiségben, a pillanatok tört részéig tartó 
befelénézés, meditáció, kontempláció, s a teljes lelki megüresítés ideje 
alatt telíti meg magát lelki táplálékokkal.

A  rögtönzött imákat szerető és gyakorló lelkészek bizonyosan meg
érezték ezt a modern ember életében valóban ki-kiugró pillanatot, s en
nek kihasználható lehetőségeit, de elvi vitát lehetne kezdeni ama kérdés 
fölött, hogy a rögtönzött ima hangja találja-e meg az üressé vált lélek
hez az utat, vagy az előre megírt és az ilyen lehetőséggel gondosan szá
molt imádság eredményesebb-e a kitárulkozott és megüresedett lélek 
számára?

Lehet, hogy nem egészen helyesen járok el, amikor azt vallom: a 
megírt imádságok az értelmet, tegyük hozzá a teológiai gondolkodást és 
értelmet teljesen kielégítő imádságok. Az íróasztalnál dolgozó és az imád
ságot ott író lelkipásztor imádsága írása közben vasárnapi három-nég’ 
imádságra úgy tud készülni, hogy annak, azaz imádságának néhány
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szava vagy sora éppen a megüresedett lelkek számára fogalmaztassék 
meg'. Voltak ilyen lelkészek már.

A  Deák-téri templomban figyelhettem meg a következőket: az egyik 
lelkész, aki rendszerint pompásan megfogalmazott homoletikai imádsá
gokat szokott felolvasni, éppen ezt a funkcióját kezdi, amikor az első 
szóknál belép a templomba Budapest egyik régi, nagynevű színésze. 
A színész a foglalkozásával együtt járó szokása szerint körülnéz, de lehet 
látni az arcán, hogy imádkozni szeretne. Egy oszlop mögött bújik meg, s 
már viteti magát az imádság hangjával. Az első mondatok után mind
jobban elmélyül, kezeit görcsösen összekulcsolja, fejét meghajtja. Valami 
történik benne. Sír, nem úgy, mint a színpadon, hanem úgy, ahogy a 
templomban illik. Kisimult arcán a könny békességet csal elő. A  lelkész 
imádsága a színész imádsága lett. Akkor Isten magára ismert ebben a 
lcét imádkozóban.

De hadd rázzam fel olvasóimat a mondat illusztratív érdekességéből. 
Az akkor felolvasott ima úgy hatott lelke, szövege és hangja miatt, mint 
rögtönzött ima. Nem volt ebben az imádságban sem nyögés, sem sóhaj, 
sem akadozás, sem ismétlés, sem gondolat- és szózavar, sem impertinens 
hang, semmi disszonáns, pont nem volt benne. Egy egyházi ember a 
szentséges Isten előtt való leborulásában egyszerűen letérdeltette magá
val együtt a gyülekezetei is, de legfőképpen azt az egy embert.

Bölcsen jártak el régebben és ma is helyes követelése püspökeink
nek az, hogy időnként beletekintenek a lelkészek elmondott és leírt 
beszédeibe. De tehernek ítélné ma sok lelkész, s egyéni, legszentebb lelki 
ügyeibe való beavatkozásnak minősítené, ha korunk püspöke így szólna 
hozzá: barátom, mutasd meg néhány imádságodat.

Hadd valljuk be ezek után közösen és szívesen, hogy nem ismerjük 
eléggé a magyar protestáns áhítat-irodalmat, s még durvábban akarom 
kifejezni magamat: nem olvassuk el mások, akár kortársaink, akár hiva
tali elődeink imádságait. Vannak olyan testvéreink is, akik úgy olvassák 
istentiszteleti szolgálatok alatt az Agenda imádságait, hogy azt előbb 
otthon .maguknak el sem olvassák. Ilyen óriási bizalommal hagyatkoz
nak rá az egykor megírt szövegre. Helyes ez?

Engedjétek meg, hogy ezek után néhány imádságot leírjak:

„Ó szánynyad, bánynyad szegény lélek bűneidet! Órdits és jajjgas 
te gonosz ember! Méltó volna, ha lehetne, hogy vérrel tsepegnének köny- 
nyeid szörnyű bűneiden! Jajj néked te kemény s z ív ! Kit semmi ijesztés 
meg nem lágyíthat! Jajj néked álomba merült s z ív ! Kit semmi rijjasztás 
fel nem serkenthet! Ó halálos álom, kit az Isten kemény parantsolatai- 
nak kemény ídörgési és viilámási meg nem hathatnak! Serkenj fel én 
lelkem, serkenj fel és ,siess a megtérésre, hogy bűneidben :.ic találtassál. 
Imé az Istennek nagy napja az ajtó előtt vagyon, mindenütt nyomod
ban, egy szempillantásban elnyomhat."

„Imé én Uram én is Tehozzád sietek, hozzád mégyek és igen töre
delmes háborús én bús szivet viszek elődbe. Ó újítsd meg az én szegény 
telkemet is és elevenítsd meg. 'Óh az én bűnös lelkem — ismereteit kér
lek orvosold meg. Óh Istennek Báránya, ki viseled és el-vészed a világ-
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nak bűneit, vedd el rólam minden adósságomat és bűnömet, mcgbotsát- 
ván nékem minden álnokságimat.“

„Öh Űr Jézus, egy örökké való, igaz mennyország lajtorjája, mely 
nélkül senki az Atyához nem mehet, adjad, hogy én igaz hit által tége
det mindenkoron szorossan magamnál tárthassalak, Te általad a mennybe 
íel-hághassak és az örök életet el-vehessem. Ámen."

„Segélj én Uram Jézus Krisztus engemet, hogy én gyarló, tudatlan 
és' ártatlan ember mindenkor a te igédet követhessem, egész életemet 
aszerint rendeljem, a kegyelemnek frigyét, melylyet a szent keresztség- 
ben kötöttem, hűségesen megőrizzem, a Te Szent Vatsoráddal gyakran 
s haszonnal éljek, amelyly kereszteket reám botsátasz, örömest elszen-. 
vedjem, tisztemben s hivatalomban híven eljárjak és örömest s buzgó 
szívvel imádkozzam mindenkoron, hogy igy az én rövid életemet igaz 
megtérésben vihessem végbe, Tenéked és felebarátomnak igazán szol
gálhassak /és az igaz Hitben mindvégiglen állhatatosan megmaradhas
sak. Ámen." ,

:Ezeket az imádságokat Pápai Páriz Ferenc írta és adta ki az 1698- 
bán. megjelent Pax Seculori című könyvében. Érzem a bemutatott imád
ságokban a hihetetlen hitbeli nyugalmat, amely az imádság írójában él. 
A  régi magyar protestáns egyházi emberek imádságában mindenütt fel
fedezhető ez a hang. Általában is mélyebb és egészen a Szentségeshez 
forduló hangban fordultak Istenükhöz és imádkoztak hozzá. Régi nagy
jaink életrajzaiban állandóan visszatérő megállapítás ez: otthonában a 
férfiú szüleitől tanult meg imádkozni. Szépen imádkoztak a régi, protes
táns magyar keresztyének. Talán valamivel jobban is, mint mi. Meg 
vagyok győződve arról is, hogy napjainkban a papi családok rendszeres 
és buzgó imádságos életet élnek otthonukban. Azt is hiszem, hogy nagyon 
sok hasonló cselekedetű keresztyén család él közelünkben és távolunk
ban. De azt is tudom, hogy híveink jelentős része kezd leszokni az imád
ság öröméről és vigasztaló erejéről. Azt is vallom, hogy ma egyházi éle
tünkben az igehirdetés nagy problémájának megbeszélése mellett még 
nagyobb kérdése, sőt így merném fogalmazni, létkérdése ez: azokat, akik 
már nem imádkoznak, visszavezetni az imádság boldog, vigasztaló, erő
sítő életébe, azokat, akik nagyon szeretnek imádkozni, rá kellene döb- 
benteni arra, hogy imádságainkban mi a retusálni való.

Az utolsó tizenöt évben erősen figyelem az egyházak és ekléziolák 
imádságait, de egyben erősen figyelem az életet és az embert is. Férfiak
kal, nőkkel, ifjakkal és gyermekekkel sok őszinte szót váltottam az 
imádság kérdésében. És elleshettem sok őszinte megnyilatkozást ugyan
csak e kérdés területén lévő sok-sok vonatkozásban. Ez a sokrétű tapasz
talat váltotta ki belőlem az eddig megírtakat, s mindent összefog
lalva a következőket vagyok bátor a magam és magunk számára össze
foglalásképpen elmondani:

A  hívő a lelkészével nem tud, vagy nincs alkalma együtt imádkozni 
a templomában és egyházi közösségekben. Imádkozunk, talán többet, 
hosszasabban, szebb stílusban, melegebb lírai hangon, mint egykor és 
régen, de imádságunk hangja és a világ élete és a világban élő ember 
lelke között nagy űr van. Itt is hidat kell építeni. Meg kell találni azt 
a hangot imádságainkban, melynek hatása 'alatt a hívő elcsendesedik,
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befelé néz, vár, akar, könyörög, telítődni szeretne, s egy hétre vagy egy 
napra, vagy egy életre erőt meríthet az egyház imádságából. A  temp
lomba járó' hívő szereti a liturgiát, figyeli az igehirdetést, de egyébként 
magárahagyatottságában igazi kincsre vágyik, imádkozni szeretne. Imád
kozni akar tanulni a papjától, úgy, hogy maga is tudjon imádkozni min
dig és állandóan, hogy az, tehát az imádsága vigye, éltesse, s megtartsa 
ebben és az örökkévaló életben.

A leírottakat lelkiismeretemben átéltem és most is élem. Ez a néhány 
sor őszinte- testvéri kérés minden pályatársamhoz: lássátok és halljátok, 
amit én látok és hallok. A  ma élő' ember miatt a megadott pontra irá
nyítsátok figyelmeteket, talán minden lelkésznek van ilyen kérdésben 
reászoruló híve, s talán sok lelkész imádságában van a fenti okok miatt 
javítanivalója. Dr. Gaudy

k r ó n i k a  
 

A „P ro te s tá n s  P a p "  sze rk e sztő i 
Megemlékezés Lágler Sándor evangélikus és Kálmán D ezső 

református kölesdi papokról  
HETVENÖT ÉVVEL EZELŐTT: 1879-ben jelent meg először Köles- 

den, ebben a Siómenti községben a „Protestáns Pap“ első száma, hogy 
azután 25 éven át mindkét felekezet papságának anyagot nyújtson min
denféle egyházi szolgálathoz. Mint aki az 1900-as évek elején mellettük 
tanítóskodtam s tőlük nyertem irogatáshoz az első buzdítást, hálás tisz
telettel szeretnék megemlékezni róluk, egyben a múlt századvégi papi 
típust és annak munkásságát közvetlen tapasztalat alapján jellemezni.

Lágler Sándor és Kálmán Dezső, a helybeli papok fiai együtt nevel
kedtek Kölesden s együtt jártak a gyönki református algimnáziumba. 
Lágler Sándor szerint „írónak születni kell“, ők annak születtek, mert 
már mint kisdiákok szerkesztették az írott „Bujdosó csillagot“ és „Vissz
hangod, melynek előfizetési díja 1 és fél pengő krajcár volt. A  gimná
zium felsőbb osztályait és a teológiát Lágler Sándor Sopronban, majd 
Bécsben végezte, s mindkét helyen szorgalmasan gyakorolta és tanulta 
a német nyelvet. Kálmán Dezsőt Petőfi természete hajszolta egyik isko
lából a másikba; a teológiát Pesten végezte. Mint teológus már a nyom
tatott „ Korszellemi“  szerkesztője volt.

Tanulmányaik befejezése után mindketten apáik mellett káplános- 
kodtak, majd tanárnak ment Lágler Sándor Bonyhádra, Kálmán Dezső 
pedig Gyönkre a gimnáziumhoz. A  tanári pályát azonban hamar vissza
cserélték a papira, mert mindkettőjüket hazahívták Kölesdre apáik 
utódjaként 1873-ban.

A  két ifjú Timotheus közül Kálmán Dezsőnek volt előnyösebb a 
helyzete, mert magyarnyelvű gyülekezet, a község főterén cserépfedelű 
papiak és templom, Lágler Sándort éllenben, kétnyelvű: magyar-német 
gyülekezet, a mélyárkú öreg-utcában derékszögben épített nádfedeles
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papiak, melynek egyik szárnya szolgált templomnak, várta. A  Mercy 
tábornok által 1720 után telepített evangélikus németség Kölesden más
félszázad alatt megmagyarosodott ugyan, csak családi nevük maradt né
met, mégis szigorúan ragaszkodott a német istentisztelethez. A  papiak 
fölött álló haranglábról kölesdiesen szólva „ebe-hijába“ hívogatta a kis 
harang a németeket, — még később is így hívták az evangélikusokat 
— bizony egy lélek sem jött el.

Lágler Sándor ekkor egy merész elhatározással beszüntette a német 
istentiszteletre hívó harangozást, ami szörnyű felháborodást szült és kény
telen volt a kedélyek lecsillapítására közgyűlést egybehívni. Saját el
beszélése szerint német imával nyitotta meg a közgyűlést, a felveendő 
jegyzőkönyv bevezető részét is németül mondta tollba, majd felhívta 
az egyháztagokat panaszaik előterjesztésére. Rögtön fel is állt egy 
presbiter és 'zamatos kölesdi magyarsággal kifogásolta a német isten- 
tisztelet elmaradását.

— Most a német gyülekezet tartja közgyűlését, — figyelmeztette 
őt Lágler Sándor — tessék németül felszólalni!

Néma csend támadt, egymásra néztek, míg a presbiter cifra szűrét 
vállára kapva, a többihez fordult s azt mondta: „Azt tartom, emberek, 
akkor menjünk haza!“ Indult is már kifelé s a többi szótlan követte 
példáját. Ez volt a német gyülekezet utolsó közgyűlése, többet szóvá 
sem tették.

„Új seprű jobban söpör", — tartja a közmondás, így Lágler Sán
dornak könnyű lett volna egyházközségét új papiak építésére rávenni. 
Jobban szégyelte azonban a harangláb mellett dűledező ugyancsak nád- 
fedeles iskolát, s nem nyugodott addig, míg 1882-ben az utcafronton fel 
nem építették az új iskolát. A  maga szerénységének megfelelt a nád- 
fedeles papiak egészen 1910-ig, nyugdíjba vonulásáig.

Hogy a temetőfeljárat jobb oldalán református templom mutatott 
ég felé, azt hirdette állandóan: balfelől pedig evangélikusnak kell épül
nie! M'ajd a fél országot járta be adományokat gyűjtve a templom épí
téséhez. Nagyon bántotta, mint mondotta, hogy egy földbirtokos 
egyházközségi felügyelő rámordult: „Nem szégyeli magát, pap létére 
koldulni?" Bizony nem szégyelte s teljes volt öröme, amikor 1893-ban 
a református templommal átellenben, a temetőfeljárat baloldalán épült 
templomban felhangzott az „Erős várunk". A  nádfedeles papiak templom 
részéből átvitték a régi orgonát, de működése vége felé id. Koritsánszky 
Dénes gyógyszerész felügyelő lelkes és áldozatkész támogatásával 1907- 
ben pneumatikus új orgonát szereztek be.

A  két pap jól megértette egymást, nem versengtek, ném féltékeny- 
kedtek egymásra s minden igyekezetük a két testvéregyház szoros, 
szeretetteljes együttműködésére irányult. Nemzeti ünnepeken felváltva 
hol egyik, hol másik templomban tartották a közös istentiszteletet és 
ilyenkor mindketten szolgáltak. Annyira ment a más felekezetiek iránti 
megbecsülésük, hogy a római katolikus plébánost is sikerült egyízben 
egyházi ornátusban a közös istentiszteletre elhívniok. Igaz, többször az
tán nem sikerült, mert püspöke leintette, de a katolikus iskola ezentúl 
is résztvett a Kossuth-szobornál tartott közös ünnepségeken.
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Mint e cikk élén említettem, 1879-ben merész vállalkozásba bocsát
koztak, megindították a „Protestáns Pap“-ot. A  lap célja szerintük az 
„olt, hogy egyengesse az utat a két testvéregyház egyesüléséhez. Hogy 
negyedszázados megjelenés után be kellett szüntetni, annak egyedüli 
oka az idealista szerkesztők pénzkezeléshez nem értése volt.

Emlékezésem szerint megpróbálom a két papi, illetőleg szerkesztői 
irodát is lerajzolni.

Két muskátlis ablak mosolyog Lágler Sándor gyümölcsöskertjére 
és az abban álló méhesre. A muskátlik közé egy-egy hosszúszárú pipa 
tolakszik. A többi dohányzási kellék: dohányszita, pipaszurkáló, papír- 
fidibusz meg ott van az ablakközbe állított egyszerű asztalon tintatartó 
és tollszárak társaságában. Persze, féligkész, papírra vetett prédikáció, 
énekfordítás, tanügyi kérdés (tanítóegyleti elnök is volt), népköltészeti 
vjázlat stb. is ott lesz (a többi között költői rendetlenségben. A  falon 
megindító kép: egy protestáns templom lezáratása és a lelkész kilakol
tatása I. Lipót idejében. Aztán egy egyszerű szekrény a gyülekezeti ira
tok részére, néhány csuhé- vagy sásfonatú szék és ezzel felsoroltuk az 
egész berendezést. Valamit azonban nem szabad kifelejtenem, az aneroi- 
dot az ablakban.

Nem gyári műszer, saját találmánya: a gólyaorr növény spirális 
fonala, .mely a levegő páratartalma szerint mint a rugó hol tágul, hol 
meg összezsugorodik s így jelzi a méhészkedőnek a másnapi időjárást. 
Pipaszó mellett aztán szívesen vitatkozik egyházi, társadalmi, politikai, 
tanügyi kérdésekről, anélkül, hogy véleményét másra ráoktrojálná.

Kálmán Dezső irodájában több szekrényt és több széket láttunk, de 
leülni bajosabb, mind telerakta könyvekkel és folyóiratokkal, melyekben 
megjelent munkái vannak. A  falon egy berámázott 100 forintos Kossuth- 
bankó, azután egy darut, fecskét ábrázoló kép er felirattal: „Végezz rö
viden és távozz gyorsan!“ Persze,' ezt nem kellett komolyan venni, mert 
szívesen mesélte például, mint utasította rendre 1849-ben a beszállásolt 
osztrák 'tiszteket az édesapja, —• vagy előszedte az állítólag 1600-ban 
készült hegedűjét és valami kölesdi nótával szórakoztatott.

— Tudod, öcsém — mondta —, a Kálmán-család tagjai vérében ott 
lüktet a ritmus. Nem érem ugyan hegedűszóban utói Kálmán Farkast, 
de a kritika szerint verseimben megvan a ritmus. (Megjelent munkái: 
Füstkarikák, Szőlőlevelek, Farkasvilág stb.). Hegedűjátéka . is kellemes 
volt, de kerülte a cigányos cikornyákat, mert szerinte ezek „megfullaszt- 
ják a magyar nóta zamatját". Fekete házisapkában fogadja vendégeit 
még kánikulában is, egy székről leszedi a könyveket, leülteti; de ő állva 
marad s úgy beszélget velük.

Mindkettőjüket 1909-ben lelkes ünneplésben részesítette Kölesd kö
zönsége 40 éves lelkészi működésük jubileumán. Az egyházközségek 
külön-külön tartott ünnepsége után a nagyközség vezető férfiai feleke
zeti különbség nélkül díszvacsorát rendeztek az ünnepeltek tiszteletére 
a kaszinóban, amikor sok komoly-vidám pohárköszöntővel üdvözölték a 
jubilánsokat. Nyugdíjukat csak néhány évig élvezhették, m,ég az első 
világháború alatt búcsúztak el az árnyékvilágtól, hogy pihenni térjenek 
a templomok fölötti temetőkertbe. Knábel Vilmos
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FO LY Ó  IRATSZEM LE
J. M. Lochman :

A L I B E R Á L I S  T E O L Ó G I Á R Ó L  
(O libcrálni theologii) Krestanská Revue.

Praha. XX. 9—10. sz.
Szerzőnk mindjárt elöljáróban leszögezi és kifejti, liogy a libe

rális teológia a teológia munkásainak világszerte ismét problé
májává vált. Világosan tanúsítja ezt a Bultmann teológiai mun
kásságát követő rendkívüli érdeklődés vagy pl. a M. Werner 
és F. Bari körül tömörülő* svájci „szabadgondolkodók" fokozott 
aktivitása. Sokatmondóak ebben a vonatkozásban Barth 
Károly legújabb nyilatkozatai is, melyekben különös nyoma
tékkai óv a liberális teológia átértékelésétől és önelégült ig- 
norálásától. Azokat az ifjú teológusokat, akik a világháborút 
követő években hallgatták Barth előadásait, szinte meghökken
tette, hogy a professzor a teológiai modernizmus vezéralakjai
nak milyen alapos ismeretét követeli meg tőlük és hogy 
Schleiermacher, Herrmann és mások részletekbe menő vizsgá
latában milyen hathatósan támogatja is őket. Mindebből már 
kiolvasható Barth meggyőződése a teológiai liberalizmus jelen
legi, különösképpen pedig jövőbeni aktualitásáról.

A  teológiai liberalizmus definícióját szerzőnk nem fogal
mazza meg. Egyrészt azért nem, mert ez a liberális teológia 
számos válfaja és árnyalata szerfölött megnehezítené, másrészt 
pedig a dolog lényegéből kifolyólag sem. A  liberális teológusok 
ugyanis szívesen nevezik magukat „szabad keresztyéneknek". 
De noha igaz, hogy a liberális teológia mérvadó árnyalatait a 
szabadság formális hangsúlyozása hozza- közös nevezőre, az 
sem kétséges, hogy a közös talaj egyszeriben ingataggá válik, 
mihelyt ennek a szabadságnak konkretizálására kerül sor. K i
tűnik akkor — ami semmiképen sem véletlen, hanem szükség* 
képeniség — hogy t. i. a liberalizmus lényege nemanayira ab
ban van, amit vall, mint inkább abban, ahogy vall. A  „fides 
Quae ereditur" másodrendű szerepet kap a „fides gna creditur“ 
mellett. Ezért Lochman vizsgálódásai is főként azokra a gondo
lati formákra vonatkoznak, amelyekben a teológiai liberalizmus 
megnyilatkozik.

1. Az egyik ezek közül a minden tekintélytől függetlenítő 
benső szabadság hangsúlyozása. A  liberalizmus polifóniája 
harmóniába olvad és egybecsengve hangzik abban a meggyőző
désben, hogy a legnagyobb emberi értéket, a szabadságot, teljes 
mértékben érvényesíteni kell vallási téren is. Az ember szuve
rén, benső énjén kívül álló minden auktoritás, tradíció és dogma 
a vallási élet veszedelme, az Istennel való követlen, személyes
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kapcsolat gátja. A  keresztyenseget elszemelytelenito s a hit 
objektív-elméleti oldalát túlzottan hangsúlyozó ortodoxiával 
szemben így jelentkezett ta pietizmus mellett a liberális teológia 
reakciója is, mely a keresztyén ember szabadságát minden
nemű „babyloni fogság" ellenében védelmező Lutherben és re
formátortársaiban látja legfőbb támaszát és inspirációját. De 
a teológiai liberalizmus hívei a reformátorok által meghatáro
zott keretek között sem maradnak meg. Tudatosan radikalizál- 
ják a reformátorok keresztyén szabadságra irányuló törekvé
seit. Egyetértenek ugyan a reformátorokkal abban, hogy a tra
díciók ellen folytatott harcaikban mindenestől a Szentírásra 
támaszkodtak, de következetlenségnek minősítik, hogy ez a 
magatartásuk elvvé csontosodott. A  liberálisok radikalizmusa 
tehát szakítás mindazzal, ami nem saját, nem személyes és 
„nem én“, s így magán a Szentíráson is túlvezet ad intra, az 
ember rejtett, benső világába, az emberi személyiség „szentek 
szentjébe14. „A  liberális teológia alapvető modulata —  írja- 
Lochmann — elfordulás az Isten világának transzcendenciájától 
az emberi világ szubjektív transzcentalitása felé".

A  liberális teológiának az általános emberi szférára, az 
egyetemes vallási igazságokra összpontosuló s minden speci
fikusan keresztyén tradíciót másodrendű szerepre kárhoztató 
figyelme természetszerűleg hozza magával a keresztyén dogma
tika messzemenő reorganizációját is. Itt pedig, várhatóan, ép
pen a krisztológiával kapcsolatban bontakoznak ki a liberális 
teológia legjellegzetesebb sajátosságai. Elvetik ugyan Krisz
tus istenfiúságának szubsztanciális értelmezését, de hangsú
lyozzák Krisztus egyedülálló vallási jelentőségét. Schleierma- 
chér, aki a maga misztikus vallásfogalma mellett is igyekezett 
megmaradni az egyház teológusának, hittanában imponáló erő
feszítéssel törekszik „misztika és Ige" egybeolvasztására. Ennek 
eredményeként alakult ki az az állásifoglalása, mely szerint 
Krisztus azért képezi a keresztyén hit tárgyát, mert a vallás 
egyetemes emberi fogalma benne fejeződik ki a legtökélete
sebben. Jézus függésérzete feltétlen és így örök példakép. Ezért 
és ebben az értelemben Ő a hitnek fejedelme és bevógzője. 
Hasonlóképpen járnak el Schleiermacher fegyvertársai is. A 
vallás egyetemes fogalmának különböző válfajaiból kiindulva, 
mindahányon mint vallási példaképet s hitünk Urát állítják 
oda Krisztust azzal, hogy a saját vallási eszményük megtes
tesülésének nyilvánítják.

A  szerző nem vonakodik annak megállapításától, hogy a 
benső szabadságnak ez a liberális hangsúlyozása végül is val
lási destrukcióba torkollik, merő szubjektivizmusra és teoló
giai libertinizmusra ‘vezet. A  liberálisok krisztológiai kísérle
tei Krisztust benső világunk funkciójává, egyfajta — bár igen 
becses — szimbólummá, végül pedig puszta illúzióvá teszik. 
Az emberi léleknek és teremtő képességeinek jutott uralkodó 
szerep teológiájukat, úgyszólván merő pszichológiává üresíti.
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A  liberális teológia kegyessége, még lia hullámzásba hozza is 
valamilyen vallási vagy erkölcsi lelkesültség, mindenestől az 
emberi lélek mélységeiből, tehát az emberből és nem az egyház 
életének egyedüli forrásából, a Krisztusból, táplálkozik. 
Troeltsch radíkalizált historizmusa már Krisztus egyedülálló' 
vallási jelentőségének bizonyítására sem törekszik. Itt a ke
resztyén üzenet már nem egyéb, mint a vallás egyetemes 
áramlásának kicsiny habfodra csupán.

2, A  másik formai jellegzetesség, mely — Lochman szerint 
— a liberális teológia klasszikus rendszereiből szembetűnően 
domborodik ki: harc a neutrális metafizika ellen. A  történelmi 
indítékot ehhez is a reformáció utáni kor ortodox teológiája 
szolgáltatta, mely a bibliai igazságok objektivisztikus neutra- 
lizációja felé hajlott. A  19-ik század teológiáján vörös fonál
ként húzódik végig az a meggyőződés, hogy „a vallás az em
beri lélek praktikus vonatkozású ügye" (Kaffan). Schleier- 
inacher a pietizmussal egybehangzóan ugyancsak hangsúlyozza, 
hogy a vallás élet és nem tan. Ez az állásfoglalás később kü
lönösen Ritschl teológiájában bontakozott ki a legerőteljeseb
ben. Szerinte a teológiában sohasem „ontológiai ítéletekről** 
(Seinsurteile), hanem mindig „értékítéletekről" (Werturteile) 
van szó. A  teológia mindig ad hominem szól és az emberi 
egzisztenciát mélyen érintő igazságokat hirdet. A  legitim teoló
giai kérdés pl. így hangzik: kicsoda Krisztus az ón számomra? 
Néni egyszerűen így kell tehát fogalmazni: kicsoda Krisztus? 
Szerinte csak az értékítéletek feszültségében támad és virág
zik az igazi teológia, melynek a neutrális metafizika terüle
tére történő lesiklásai csak tévelygéseket szülnek.

A  szerző ezen a vonalon is éles diagnosztikai érzékkel mu
tat rá a negatívumokra. „Az ortodoxia tévedett — írja •—, 
amikor a bibliai üzenet indikativuszát elszakította annak im- 
perativuszától. Ezt a hibát azonban a liberális teológia sem 
igazítja ki, hanem csak. megfordítja: az erkölcsi élet imperatí
vuszát elszigeteli a bibliai üzenet indikativuszától. íg y  válik 
az erkölcsi magatartás teológiailag lebegővé: inkább az egye
temes erkölcsi tudat jelenségévé, mint a bibliai hit konkrét 
gyümölcsévé." Az egymást, követő „jézusi etikák" diszharmó
niája éles fényt vet a liberális pozíció gyöngéjére. A  hit for
mális oldalának hangsúlyozása ugyanis veszedelmesen megla
zítja a- teológiai önkény objektív kötelékeit s így az emberi 
lélek teremtő szubjektivitásának gáttalan áramlását mozdítja 
elő. A  vallás az emberi diszpozíció szférájába süllyed, a teoló
gia pedig végeredményben álcázott antropológiává lesz.

Loclimann cikkének záró harmadában rámutat a liberális 
teológia maradandó értékű pozitív szolgálataira is. Megálla
pítja, hogy a tévútra vezető liberális programm jó célra töre
kedett. Krisztust pusztán intellektuálisan felfogott személyte
len konstrukcióból a lélek világának élő valóságává, szabadon, 
szeret étből elfogadott, személyes Üdvözítővé igyekezett tenni.
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Hirdette, hogy a hit nem pusztán tan, a teológia pedig nemcsak 
spekulatív kérdés, továbbá, hogy sem a hitet, sem a teológiát nem 
lehet egzisztenciális összefüggésektől izolált személytelen, tárgyi 
valóságnak tekinteni. A  hit nem intellektuális funkció, melyre 
az embert puszta keresztyén illendőségből, kételyei ellenére is, 
rá lehet kényszeríteni. Inkább állandó küzdelem az Isten való
ságának sohasem mehanikusan, automatikus természetszerű
séggel, hanem mindig benső szabadságban történő megraga
dására. A  liberálisok adtak hangsúlyt annak az igazságnak 
is, hogy a hit útja mindig, de különösen éppen kornnkban — 
amikor a modern ember és a Szentírás gondolatvilágának fe
szültsége egyre fokozódik — a krízisek szakadékain vezet ke
resztül. Isten Igéjének új interpretációjára van tehát szükség. 
Az ortodoxia bűne, hogy ezt nem látta meg s hogy a tudo
mány és filozófia új eredményeit észrevenni nem akaró strucc
politikájával a krízist csak fokozni tudta. Szerzőnk szerint a 
szélsőségek között vezető helyes út „az a hitbeli gondolkodás, 
mely Jézus Krisztus követésében szilárdan magából Istenből 
tájékozódva állja a szubjektivizmus kísértéseit, ugyanakkor 
azonban a neutrális öbjdktivizmus ellen is Krisztus követésé
ben védekezik úgy, hogy a magát miegüresítő és emberi for
mát öltő Istenfiára tekintve, éber figyelemmel számol az em
berrel is“. Dr. Szílády Jenő

Megosztott parókia, megszaporodott gondok!
Gyakran előfordult már, hogy dicséretes szándékok hajótörést szen

vedtek emberi gyengeségeken. Ez történt a veszprémi egyházmegye na
gyon tiszteletre méltó javalatával is, melyben gondoskodni^ kívánt a nyu
galomba vonuló lelkészek lakáskérdésének megoldásáról. Ezek szerint, 
ahol csak arra lehetőség van, osztassák meg a lelkészlakás a nyu
galomba vonuló és az új lelkész között. Gyakran választották ezt a 
megoldást a lelkészek s a gyülekezetek is hajlandók voltak anyagi meg
terhelés árán is hozzájárulni! ehhez a megoldáshoz. Általában örvendetes
nek látszott ez a megoldás és megfelelt egyházunk közszellemének.

Alig telt el azonban pár hónap, máris jelentkeztek ennek a meg
oldásnak a hátrányai. Kitűnt, hogy a nemes szándék alig lesz kivite
lezhető a jövőben, A  legtöbb helyen ugyanis olyan viszony alakult ki 
a régi és az új lelkész 9 családjuk között, ami egyáltalán nem kívánatos, 
s igen rontja ja lelkészi tekintélyt a gyülekezet előtt. Ne feledjük, hogy 
a lelkészlak falai üvegből vannak! Ami ott történik, kiszivárog a gyü
lekezet felé. Nyilvánvaló szakadás jelei mutatkoznak egyes gyüleke
zetekben, mert a lelkészek között kitört viszály részekre bontja. A vi
szálykodás oka legtöbbször a féltékenység. A  hívek öreg papjuk mellett meg
szeretik az újat is. A  fiatalabb lelkész új lendületet, esetleg új mód
szereket hoz munkájába, ami megújulást eredményez a gyülekezeti 
életben. A régi és az új lelkész olyan közel van egymáshoz, hogy sze
mük előtt folyik le mindez.
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Sokkal súlyosabb azonban az a szintén előforduló eset, amikor a 
nyugalomba vonuló lelkész tisztán opportunitásból nem hajlandó elhagyni 
a lelkészlakást s inkább vállalja a megosztottságot, csakhogy mindjárt 
helyben legyen, ha az új lelkésznek valamilyen oknál fogva állását el 
kellene hagynia. Nagyon megkérdőjelezhető a nyugdíjas lelkészek ra
gaszkodása azon meggondolás alapján is, ha figyelembe vesszük, hogy 
minden ny. lelkésznek vannak gyerekei, akikkel azonban nem osztja 
meg a lakást, inkább vállalja az idegennel való együttlakást. Nyilván 
okai vannak annak is, hogy miért nem hajlandó gyerekeihez költözni 
ha már nem tud lakáshoz jutni. De az is előfordult, hogy az új lelkész 
minden tekintetben elfogadható lakást ajánlott fel a nyugalomba vonuló 
lelkésznek, de az nem volt hajlandó azt sem elfogadni, csakhogy kierő
szakolja a lelkészlakon való maradást. Sőt, nem egy saját lakással 
rendelkezik, de oda sem hajlandó beköltözni.

Hangsúlyozni kívánom, hogy nem a lelkészlakások megosztása ellen 
foglalok állást, de az tűrhetetlen, hogy ennek folytán áldatlan állapotok 
alakuljanak ki a gyülekezetben. Márpedig sajnos, nem egy helyen így 
van. Némely esperesnek tekintélyes idejét foglalja le a viszálykodó lel
készek közötti igazságszolgáltatás!

Kétségtelen tény, hogy egyes lelkészlakások olyan nagyok, hogy két 
család számára is nyújthatnak otthont. De m it ér a jótékonykodás olyan 
esetben, ha abból jóvátehetetlen károk származnak? Végtére a lelkész
lakás szolgálati lakás, s ha meg is osztatott egy bizonyos időre, azt 
vissza is Izhet csinálni. S ez nagyon kívánatos is ott, ahol nyilvánvaló 
jelei vannak annak, hogy a közösködésből károk származtak.

A  jövőre nézve kívánatos volna sokkal komolyabban meggondolni, cél
szerű lesz-e a megosztás. Ahol pedig máris tűrhetetlenné vált a helyzet, 
egyházfőhatóságunknak azonnal cselekednie kellene! Ha pedig mégis úgy 
érzi a nyugdíjas lelkész, hogy ő még szolgálatképes, erre csak egy példát: 
hónapok óta üresen áll egy lelkészlakás. Csak azért nem lehet betöl
teni, mert egyik nyugdíjas lelkész sem hajlandó elfogadni, pedig járási 
székhelyen van s ennél szerényebb lelkészlakások is vannak aktív lel
készek számára. Nyitva a lehetőség a további szolgálatra. Nem kell kö
zösködni, annak hátrányát szenvedni, sőt tovább lehet szolgálni, ha sze
rényebb keretek között is, de áldással!

Fecske Pál

*

Mivel Isten akarata a mi Urunk akarata, felette előzetes 
ismeretek alapján nem rendelkezhetünk, hanem várnunk kell reá 
és érdeklődnünk kell iránta. Alapelvileg ugyan ismerjük. Isten 
mindig egy és ugyanazt akarja tőlünk. Minden parancsának egy 
és ugyanaz az értelme: éljünk szeretete iránti bizalomban és sze- 
retetben. De hogy ez a konkrét helyzetben, a hely és az óra itt és 
most-jában mit jelent, előre nem tudjuk. Isten azzal mutatja meg 
uralmát felettem, hogy akarata számomra konkréte mindig újat 
jelent. P. Althaus: Gebot und Gesetz.
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IGEHIRDETÉSEK
Lelkész-szentelo igehirdetés

D. Dezséry László püspök igehirdetése a Budapest-Köbányai 
evangélikus templomban, 1954 március 7-én,

1. Jn. 3, 5— 8 alapján*
Keresztyén Gyülekezet, Testvérek az Űr Jézus Krisztusban!
Drága fiatal lelkésztestvérek, az Űr Jézus Krisztusban!
Evangélikus egyházunkban ennek a mai vasárnapnak különös jelen

tőséget ad most Isten azzal, hogy két ifjú lelkipásztort bocsátunk ki a 
szolgálatba. Engedjétek meg testvérek, hogy ma rajtuk keresztül szóljak 
hozzátok.

Ifjú Testvéreim! Ti most itt, gyülekezetben álltok az Ö oltára előtt, 
vagyis Isten színe előtt és a gyülekezet szeme előtt egyszerre. A  mi Ma
gyarországi Evangélikus Egyházunk úgy rendelkezett, hogy a lelkészek 
szentelése mindig így történjék, — gyülekezetben. Hangsúlyt tettünk erre, 
mert így fogtok állni mostantól mindvégig a gyülekezet és Isten szent 
oltára között. így fog rátok esni a gyülekezet szeme, így lesztek ti a gyü
lekezet előtt, de így álltok majd a gyülekezettel együtt Isten színe előtt. 
A  gyülekezet előre kihelyezett embere lesztek, aki mint pásztor a nyáj 
előtt megy. Kötelessége a gyülekezet előtt menni az ige tanulásában, az 
ige megtartásában, az egyházért való szolgálatban, az Isten országáért 
való viaskodásban, az egyház gondjának hordozásában, a tanúságtétel
ben. Mindig úgy lesz, hogy az igét először nektek kell megértenetek, 
hogy azután szíveteken keresztül szólhassatok a gyülekezethez. Sohasem 
lesztek magatokban, — gyülekezet áll majd körülöttetek. De mégis min
dig a magatok helytállása-bátorsága, a magatok igazsága-tisztasága, sze
mélyes lelkiismeretetek és elhivatásotok alapján fogtok állni. Az Isten 
gyülekezetéből kihívottakként. Álljatok így a gyülekezet előtt, számítva 
arra, hogy egész életetek ilyen lesz: előállás és leborulás a mi Urunk 
előtt. Hallgassátok I ezt a mai igét úgy, mintha máris továbbhirdetnétek. 
Gyülekezetben fog elhangzani szent lelkészi eskütök is. Ez a gyülekezet 
hallani fogja, hogy mire esküdtök és emlékezni fog ebből az esküből 
arra, hogy Magyarországi Evangélikus Egyházunknak valamennyi papja 
erre esküdött, amikor egyszer így állt Isten oltára előtt, ifjúi lelkese
déssel és a szolgálatra való elhivatottsággal szívében. Mondjátok úgy az 
esküt, mint akik tudják, hogy hallja a gyülekezet, és éljetek mindig 
úgy, mint akik tudják, hogy mire tettek esküt. Ez a gyülekezet lesz a 
tanúja, hogy elhatároztátok magatokat arra, hogy lelkészként szolgál
tok a népnek, hogy evangélikus egyházunk könyörgésével és áldásával 
vagytok kibocsátva az Űr szőlőjébe.

Ez az ige így szólít meg titeket: „Fiacskáim". János apostol csaknem 
kétezer esztendő távlatából szól hozzátok és Isten beszédét szólja: „Fiacs-

* (Gyorsírásból.)

227



káim"! Most bekapcsolódtok a próféták és az apostolok, az igehirdetők 
és mártirok szent sorába, akik nemzedékről nemzedékre keresték Isten 
dicsőségét a gyülekezetben. Most ti, mint a mi fiacskáink kezditek el a 
lelkészi szolgálatot. Egyházunk új nemzedéke vagytok, a szolgáló és 
prédikáló egyház új nemzedéke. Hálát adunk Istennek, hogy íme itt van 
az ő szava nyomán felnevelkedett új nemzedék. Ügy nézünk rátok, mint 
az igehirdetés gyümölcseire, akik vállalják a gyülekezetben az előlállást, 
A  szüléitek vannak itt veletek, és velük együtt a mi szüléink. Az a 
nemzedék, amelytől átvettük a „Mi Atyánk" szövegét és a hitet az ür 
Jézus Krisztusban, akit Isten azért küldött, hogy a földön lerontsa az 
ördög munkáit. Most bekapcsolódtok az egyház egész múltjába', és lesz- 
t|ek jelenné és jövővé az egyházban. Gondoljatok most hálával azokra, 
akiktől hallottátok az Igét. Szüléitekre, és az egész nemzedékre, amely 
kezünkbe adta a Bibliát, Isten szent beszédét.

Ti pedig, keresztyén gyülekezet, úgy néztek a gyermekeitekre, mint 
akik János apostol kora óta mind az egyház fiacskái, akiknek meg kell 
hallaniok az igét és akiknek meg kell'találniok j az üdvösséget az Isten 
szent Fiában való hit által. Isten ^mindnyájunkat elkötelezett, hogy 
szolgáljuk egyházunk új ^nemzedékét. íme, most előttetek áll két fiatal
ember, mint ezen szolgálatunk gyümölcse. Ezzel is azt mondja Isten, 
hogy a3  igének ma is és mindvégig foganatja van. Gondoljatok ezzel 
kapcsolatban egyházunk Teológiai Akadémiájára is. Egyházunkat azzal 
áldotta Isten, hogy magasra tette benne a teológiai tudomány értékét. 
Olyan egyház vagyunk, amelyet Luther Márton óta Isten kötelezett el 
aírra, hogy keresse az igazságot, hogy ne az ember egyéni gondolatait 
hirdettesse a lelkészekkel, hanem biztosítsa tudományosan is az Isten 
szent igéjéhez való egyházi hűséget. Egyházunkat most is azzal áldja 
isteni; hogy biztosítja számunkra a magasszínvonalú lelkészképzést. 
Imádkozzatok azokért a lelkészekért, akik a Teológiai Akadémián tanárként 
szolgálnak. Imádkozzatok, hogy el tudják végezni munkájukat az egyház 
jövőjéért. Imádkozzatok, hogy azok, akik Teológiánkra találnak, megtalálják 
azt, amit keresnek: az Isten igazát az ő Igéjében. Egyházunk szemefénye 
a teológiai tanárok és a teológus ifjúság, maga a tudomány, maga az 
intézmény, azok, akik szolgálnak benne és azok, akik között ezek szol
gálnak. Át kell' éreznetek, hogy mennyit áldoz, és imádkozik egyházunk 
minden nemzedéke, azért, hogy mindig legyenek hívek, akik vállalják 
a lelkészi szolgálatot. Ez a két ifjú testvér azt bizonyítja, hogy Isten 
megadta nekünk ezt az áldást, biztosítja az igehirdetést egyházunkban.

Ifjú testvéreim! Ez a szó, hogy „Fiacskáim", rákapcsol benneteket 
egyházunk egész jelenére is. Gyülekezeteink vannak, erős gyülekezetek, 
amelyek hordozzák Isten megbízatását, hogy legyenek hegyen épített 
várossá a magyar nép között, legyenek az ige hallgatói és megtartói. 
Vahnak gyülekezeteink és azokban presbitereink, férfiak serege, akik 
odaálltak védeni és biztosítani az igehirdetés folyamatosságát és ered
ményességét magyar földöm Asszonyok és férfiak élnek a gyülekezetek
ben, szent, keresztyén közösségekben szerte az országban, és várják a 
ti szolgálataitokat. Templomaink vannak, melyeket őseink építettek, akik 
akarták, hogy itt hirdettessék az evangélium. Mi minden áll rendelke
zésiekre, és mennyi Istentől adott erő hozott el titeket eddig az oltárig!
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Az élő, magyar evangélikus egyház gyümölcsei vagytok. Mindezt szíve
tek é  foglalva hallgassátok ezt az igét, hogy útbaigazítás legyen szá
motokra a lelkészi szolgálat minden napján.

Az első, amit hozzátok, „fiacskáihoz11 szól, egy intés: „Senki el ne 
hitessen benneteket!“ Ügy néz rátok János apostol, mint akiket magá
nak megszerzett, gyermekeivé tett, és most, hogy kibocsát a szolgálatba, 
az életbe, féltő módon gondol rátok, mint ahogyan a szülő a gyermekére. 
Fiacskáim, akik idáig eljutottatok, senki el ne hitessen benneteket. Az 
az út, amelyen vagytok, út maradjon a számotokra. Az az igazság, amit 
Isten nektek igéjéből tanított, igazság maradjon számotokra mindvégig. 
Fiacskáim, senki el ne hitessen titeket, hogy ti se hitessetek el senkit. 
Irtózatosan félelmes tetté tette Isten az igehirdetést. Az benne a félel
metes, hogy beszédünk nem levegőbe való semmitmondás, hanem a hívők 
hinni akarnak annak, amit mondunk. így az ördög is kihasználhatja 
beszédünket. Hitető próféták, rossz papok szörnyű példája állhat előtte
tek egyházunk életéből. Babonás, tévelygő, misztikus, káros érzésekbe 
kergethetünk embereket, igehirdetés látszatával. Sohase felejtsétek el, 
hogy a középkort, amelyet a keresztyénségtől legáthatottabb kornak 
lehet nevezni, sötétnek nevezi a világ. Ez azt bizonyítja, hogy lehetséges, 
hogy a földi egyház elhitetve működjék, s így elhitessen másokat is. 
Az anyaszentegyháznak sok kísértése van, hogy a felelősségét félreértse. 
Ti mostantól fogva hozzá vagytok kötve egyházunk tanításához, és azon 
keresztül Isten igéjéhez. Isten igéjének tisztán kell ragyognia a nép előtt. 
Azért voltak reformátor eleink, hogy világosan fogalmazott, tiszta taní
tásba összefoglalják a Szentírás egész üzeneté.t. Ti tehát az Ágostai 
Hitvallás alapján álló egyház prédikátorai lesztek. Olyan egyház pré
dikátorai, amelynek azzal kezdődik a hitvallása, hogy azok alá vannak 
rendelve a Szentírásnak. Amikor tehát azt parancsolja Isten, hogy „senki 
el ne hitessen titeket11, akkor azt parancsolja, hogy az igéhez kössétek 
magatokat. Isten igéje, az ember-világ üdvösségére és az élet eligazítá
sára szóló isteni üzenet. Arra szolgál, hogy a bűnbocsánatban Istent meg
ismerve járjuk a keresztyén élet útját, eligazíttatván minden nap az 
Ige által, s az által, aki lett nékünk testté, mint Ige. Az| élő Jézus 
Krisztus úgy győz bennetek, ha ti magatokat alázattal és hűséggel szen
telitek oda Isten igéjének. Ahogyan tehát Isten beköt most titeket egy- 
házúnk múltjába és jelenébe, úgy köt most a Szentíráshoz, és a Szent
írás alapján álló Hitvallásokhoz is.

De hozzá lesztek kötve, testvéreim, még egy Valósághoz, és ez az 
utolsó, amiről ma szólni akarok. A  Feladathoz lesztek kötve, mely 
az egyházé és senki másé a földön. Ez a feladat az, amely megszenteli 
az egyházat, mert ez Isten jótéteménye az emberek számára. Ez a fel
adat az Isten igéjével és a szentségekkel való lelkipásztorkodás a nép 
között: eredeti, sehol máshol nem található egyházi munka, amelyhez 
kötve lesztek. Lánccal, mintegy rablánccal kötve. Semmi becsületetek 
nem lesz sem az Isten, sem az emberek előtt, ha nem ebben a feladat
ben lesztek elfoglalva. Semmirevaló emberek lesztek, ha ez a feladat nem 
lelkesít. E világ szemetjeivé leszünk, ha ezt a feladatot el nem végez
zük, mert Isten e feladat elé állított bennünket és ez a feladat kötelez 
minket mindhalálig.
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Hogyan fogalmazza Isten ezt a feladatot a mai igében? Kifejezhet
nénk másként is, de Isten most két dolgot mond erről. Az egyik az, 
hogy igazságot kell cselekednünk, a másik pedig az, hogy Jézus Krisztus 
azért jött a földre, hogy az ördög munkáját lerontsa. Ez a két dolog 
összetartozik és ez együtt a Feladat. Bűnellenes szervezetté tette Isten 
az egyházat. Azok szövetségévé, akik elhitték Istennek, hogy a bűn 
rontotta meg az ember kapcsolatát Istennel, és hogy a bűn miatt bol
dogtalan az ember. Bűnellenes hadakozásra vagyunk elhíva, hogy pré
dikáljuk az igazságot, szemben a bűnnel, képviseljük Isten törvényét, 
szemben a Sátán tanácsával és akarjuk a jót, tehát, hogy lerontassék 
az ördög munkája a földön. Egyszerű dolog. Tanításunk egyetlen pontján 
sem lehet félreértés.. Isten kinyilatkoztatta a maga akaratát, azt írásba 
adta, mint Testámentumot, és ehhez kötötte az ember üdvösségét, és 
hadd tegyem hozzá — az ember boldogságát a földön. Jézus Krisztus 
azért jött, hogy lerontsa az ördög munkáját a földön. Egész' tanításával 
és életével ezt a szolgálatot végezte. Aki Őrá tekintett, azt kellett mon
dania, hogy Ő igaz. Amit ő  tett, az ördög munkájának lerontására szol
gáit. Élete csupa Isten akarata szerinti győzelem volt. És Krisztus ilqy 
akarta, hogy az egyház az Ö képét hordozza a földön. Feladatunkká 
tette tovább prédikálni Isten törvényét, szemben a bűnnel, tovább pré
dikálni a kegyelmet, a Jézus Krisztusról szóló drága evangéliumot, és 
odaadni az embereknek a bűnbocsánátot. Hirdetni bátran az emberek
nek Isten törvényét és evangéliumát, hogy az emberek felbátorodjanak 
hinni, az új életben, mely Krisztus nyomdokain boldog és üdvösséges. 
Feladatunk tovább prédikálni Isten megigazító evangéliumát, s az em
bereket jóvá nevelni olyan egyszerű módon és jó akarattal, ahogyan a 
szülők nevelik gyermekeiket a jóra. Az a feladat, hogy beszéljünk az 
embereknek arról, hogy lehet emberségesen élni a földön. Beszéljünk 
az embereknek arról, hogy akik Istent megismerik, békében tudnak élni. 
Feladatunk, hogy rávezessük a híveket arra, mi a jó, amiért érdemes 
élni, ipunkálkodni. Az a dolgunk, hogy az ecclesia militans-t, a harcoló 
egyházat teremtsük meg az ördög munkájának lerontására az emberek 
között. Jó szolgálatot kell végeznünk az emberek között, hogy azok igaz
ságra, világos látáshoz és jóléthez jussanak. Jó gyümölcsöket kell terem
nünk, Jézus Krisztus igazságának gyümölcseit. És arravaló az egyházi 
szolgálat, hogy munkáltassák az a föld, amelyből ezt a jó termést vár
juk. A  templomokban és a gyülekezetekben, az otthonokban és ahol csak 
szólhat Isten Igéje, munkáltassák tehát a föld, vettessék be jó maggál. 
Hozzá vagytok kötve az egyház múltjához és jelenéhez, az egyház taní
tásához és íme végezetül az egyház feladatához is. Jézus Krisztus rab
jává lettetek, ahogyan Pál érezte magát fogolynak a Jézus Krisztusban. 
De éppen ennek a tömlőének, az egyéni szolgálatnak a körülhatárolt- 
ságában lesztek tökéletesen szabadok Isten kezében. Szabadok, akik 
emberekre való tekintet nélkül, a világ felett álló Isten hatalmából az 
emberek üdvösségének ügyét prédikáljátok.

Isten áldjon meg titeket szívetekben és elmétekben, hogy Krisztus 
foglyainak és szabadjainak tudjátok magatokat és így tudjátok átadni 
az embereknek azt, amit Isten reánk bízott. Ámen.
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Exaudi vasárnap
A FÖLDÖN SZOLGALÓ GYÜLEKEZET 

Róm. 14,13—19. — Oltári ige: Luk. 20,44—49.
A textus üzenete a Biblia összefüggésében

A  Róma-beliek gyülekezete, akikhez Isten üzenete szól, — részben 
zsidókból, részben a hozzájuk csatlakozó pogányokból lett gyülekezet. 
A törvényt és külsőségeket szerető gyülekezet ez. Lelkűk egyensúlyához 
tartozott a külső, jelentéktelen dolgok megtartása. Az apostol igazi 
atyai" szeretettel szól a gyülekezetnek ahhoz a részéhez, mely a ke- 

resztyénség üzenetének a lényegét ragadta meg, vagyis eljutott az élő 
hitre. Kéri őket, hogy kerüljék az ítélkezést, a botránkozást (skandalu
mot!). A  más' látással bírókat nem haszontalan vitatkozásokkal, ész
érvekkel, hanem a szeretet (agapé!). I. Kor. 13-ban kifejtett gyakorlá
sával kell elvezetni az igazságra. Különben a tévelygőket nem fogják 
megerősíteni, hanem inkább elveszhetni. Ez nehéz üzenetnek látszik a 
római, (de a mai gyülekezet számára is), mert ők az Űrért buzgólkod- 
tak, és most rá kell jönniök arra, hogy az erőtlenek közötti munkálko
dásukkal nem a megtartás, hanem a kárhoztatás szolgálatát végezték. 
Az, hogy „egymást többé ne kárhoztassuk", — nem azt jelenti, hogy 
ítéletet (kritikát) ne gyakoroljunk, nem jelent teljes „szabadságot" — 
szabadosságot — mindenekben. Van szabadság az Isten országában az 
evésben, ivásban, böjtölésben stb., egyszóval: a periférikus dolgokban. 
De ez éppen nem az Isten országa! Ami a lényeget illeti: az igazságot 
(dikaioszűné!), békességet és Szentlélek által való örömöt, — ebben tel
jes a megkötöttség. Ebben nem lehetséges ezerféle, sőt még kétféle vé
lemény sem, mert az már nem az Isten országa. Itt a „kétféle" véle
mény közül az egyik valóban az Isten országát, a másik az ördög or
szágát jelenti. Nincs hát kétféle igazság, békesség, öröm az Isten orszá
gában, hanem csak egy! Az elmondottak után, mit tartasz hát igazság
nak? dikaioszűnének?

Isten országa Isten „igazságszolgáltatásával" kezdődik, amikor igaz
nak tekinti a bűnös embert (Róm. 8, 33/b.). Hogyan lehet a „nem igaz" 
ember igazzá? Róm. 5,1, 5,10, 3,20, 3,24. Aki ezt így hirdeti, az az 
„igazságot" cselekszi és ezáltal Isten munkatársa, Isten országának 
munkálója ’e földön.

És mi a véleményed a békesség szolgálatáról? Tudnunk kell azt, 
hogy a bűneset következményeképpen ellenségei lettünk az Istennek. 
De Krisztus békességet szerzett: az Isten többé nem ellensége az em
bernek, hanem Atyánkká lett'. Az a békesség, amelyet Ö ad, békesség 
az egyén egész életében, s ez békességet munkál a világban is.

A  békesség szolgálata kettős: Istennel és embertársakkal való meg
békélés. Egyik rész sem hanyagolható el. Ezt a szolgálatot szeretetben 
kell végeznünk. Aki a békesség szolgálatát nem hajlandó vállalni, 
semmibe veszi az embereket és Istennek ítéletét vonja magára.

Mi a Szentlélek által való öröm? A  Szentlélek által való öröm a 
bűnbocsánat evangéliumánál kezdődik. Az az Isten országának nagy 
ajándéka, hogy Istennek Krisztusban hozzánk hajló szeretetében felis
merhetem Isten könyörülő igazságát, amely azután békességet és örö
möt ad. — Isten könyörületessége engem is irgalmasságra int, hogy az 
„étel" miatt megszomorodóért vállaljam a lemondást, az áldozatot, hogy 
Krisztusnak megnyerjem. Ugyanakkor, mivel a Szentlélek által van 
igaz ismeretem a dolgok felől, azon igyekszem, hogy a gyengéket is el
segítsem a bűnbocsánat hitében arra, hogy az élet ajándékait Isten 
iránt való hálaadással vegyék. Ez az öröm képessé tesz arra is, hogy
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a kicsinyhitűekkel együtt örvendezzünk az élet múló ajándékaiban. £s 
éppen ez teszi múló örömünket is felszabadulttá, s nem a percnek élővé 
hogy a vigasztaló Szentlélek által erősen bízunk abban az ígéretben’ 
amely szerint az örömteljességét (hozó napon a mi Urunk ezt mondja’ 
nekünk: „elközelgett a ti válságtok.“ — Ez a Szentlélek által való öröm 
teljessége.

V ÁZLA T. Téma: A  földön szolgáló egyház Isten országát mun
kálja. 1. Az igazság szolgálatával. 2. A békesség szolgálatával. 3. A 
Szentlélek áltaL, való örömben.

Vagy: (téma mint fent). 1. Szabadság a periférikus dolgokban. 2. 
Megkötöttség a lényeges dolgokban. Befejezés: Szolgálat szeretetben.

Deme Károly 
Sajókaza.

Élő Urunk! Áldunk győzelmes életedért, hogy a mi mennyei Atyánk 
akarata igenné és ámenné lett minden értünk való ígéretedben és cse
lekedetedben. Áldunk a próféták és apostolok Rólad szóló tanúságtéte
léért. Áldunk, hogy Szentlelked tanúbizonysága szakadatlanul árad ben
nünk és általunk. Élő Űr, igazságod vezéreljen minket az Atyához most 
és mindörökké! Ámen.

Pünkösd vasárnap
A SZENTLÉLEK EGYHAZA 

Csel. 2, 36—38 — Oltári ige: Lk. 11, 9—13.
36. vs. Péter hatalmas erejű pünkösdi prédikációjának záróakkord

jait tartalmazza igénk első verse, s egyúttal ez az egy mondat summázza 
a prédikáció egész mondanivalóját:

„Bizonnyal tudja meg azért Izraelnek egész háza, hogy Úrrá és
Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti megfeszítet

tetek
Krisztus öröktől fogva Urnák, Küriosznak rendelt mivoltával, halálá

val, feltámadásával, mennybemenetelével hirdette Péter apostol a názá
reti Jézusnak Krisztusságát, istenemberi méltóságát, de nyomban hozzá
tette ehhez, hogy Istennek ama szentje volt az, „akit ti megfeszítettetek**.

37. vs. Péternek ez a feddése villámként lobbant fényt a szívekben 
(„Katenügészan tán kardián**, szabadon: mintha valami átszúrta volna a 
szívüket), és egyszerre megmutatja a bűnben menthetetlen mivoltukat. 
Aki nem akar a bűnében maradni, akit betölt „az Isten szerint való szo- 
morúság**, az teszi fel a Szentlélektől érintett emberek kérdését: „Mit 
cselekedjünk?** Ezt kérdezte a sokaság Keresztelő János megtérésre hívó 
prédikációjának végén is: „M'it cseledjünk?** És ezt kérdezte Pál a 
damaszkuszi úton: „Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem?** Minden ilyen 
kérdező biztos abban, hogy van számára felelet és útmutatás.

38. vs, Péter válasza képezi textusunk súlypontját.
A megtérésre való felhívás képtelen követelés lenne, ha maga 

a Szentlélek nem munkálná a megtérést.
A  „metanoészate** a „tösubáh** értelmében lefordítva azt jelenti, 

hogy „forduljatok vissza**, t. i. romlásba vivő utatokról, Isten felé. 
Ugyanezt hirdette Keresztelő János a sokaságnak, ugyanezt várta Pál 
apostoltól Jézus Krisztus a damaszkuszi úton.

A bűnok bocsánatának nagy lehetősége tárul ki a keresztségben.
Hiszen a megkeresztelkedő Krisztus tulajdonává lesz, a keresztség 

Krisztus nevéi-e történik s mindenestől egybekapcsol vele aszerint az ige
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   szerint: „Avagy nem tudjátok-é, hogy akik megkereszteltettünk Krisztus 
 Jézusba, az ő halálába kereszteltettünk meg? Eltemettettünk azért ővele 

   együtt s halálba, hogy miképen feltámasztatott Krisztus a halálból az 
Atyának dicsősége által, azonképen mi is új életben járjunk. Mert ha az 
ő halálának hasonlatossága szerint vele eggyé lettünk, bizonyára fel
támadása szerint is azok leszünk, tudván azt, hogy a mi óemberünk vele 
együtt megfeszíttetett, hogy megerőtlenüljön a bűnnek teste, hogy ezután 
ne szolgáljunk a bűnnek, mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. 
H o g y h a  pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ő vele ."  
(Róm. 6 , 3—8.) A  bűnök bocsánata, az új élet ajándéka, a Krisztushoz 
való tartozás szent lehetősége íme így tárul ki a keresztségben, hogy akik 
az Űréi, azok őnéki éljenek is.

Alapvetői fontosságú, ahogy
         Péter apostol válaszában összekapcsolódik a Szentlélek vétele

Jézus Krisztussal és az őhozzá való tartozással, a benne való
élettel.

A  Szentlélek nem tőle különböző valóság, hanem Jézus Krisztus 
Lelke: „Az enyémből vesz és megjelenti néktek." Ami új a Szentlélek 
kiáradásával történik, az mindig megerősíti az előzőket. „Az Űr a Lélek" 
— mondja Pál apostol. Viszont megfordítva is áll a dolog: „Senki sem 
mondhatja Jézust Űrnak, hanem a Szentlélek által" (I. Kor. 12, 3.). 
Lutherrel együtt mindnyájan így teszünk bizonyságot Krisztusnak és a 
Szentléleknek az egységéről: „Hiszem, hogy saját eszemmel és erőmmel 
nem tudnék Jézus Krisztusban, az én Uramban hinni, sem őhozzá eljutni, 
hanem a Szentlélek hívott el engem az evangéliom által, ő világosított 
meg ajándékaival, stb.“

Tehát Krisztusban vesszük a Szentlelket és a Szentlélek Krisztust 
hozza nékünk. Így következik be az, amit Péter mond: „És veszitek a 
Szentlélek ajándékát." Nem olyan értelemben történik ez, mintha a Szent- 
lélektől származó valamiféle ajándékot kapnánk, hanem úgy, hogy magát 
a Szentlelket nyerjük ajándékként s benne Isten kegyelmének teljes gaz
dagságát, a Krisztushoz tartozás nagy örömét és reménységét. Hiszen a 
Szentlelket venni, a Szentiélekben élni annyi, mint Krisztusban lenni, őt 
követni, akaratát teljesíteni. Így fejezte ezt ki Jézus Krisztusi akkor is, 
amikor rálehelt tanítványaira: „Vegyetek Szentlelket!" Az tartozik őhozzá, 
akire Krisztus rálehelt s akinek adta a Szentlelket ajándékul. Ahol azon
ban Istennek ez az ajándéka megjelent, ott áthatja az ember egész életét, 
a szív legbelső dolgaitól aj mindennapi élet konkrét cselekedeteiig. Szent
lelket venni tehát nem valami extázist jelent, beteges lelki állapotot, 
vagy éppen rajongást, hanem azt az újjászületést, amelyben az embernek 
Istenhez való viszonya az élete teljességét átfogja.

Az a történet,
amelyből igénk való, világosan szól a Szentlélek egybegyűjtést 

cselekvő munkájáról.
Amikor. Péter apostol azt mondta: „Veszitek a Szentlélek ajándékát", 

ez azt jelentette, hogy ahol az emberek a Szentlélek által Jézus Krisz
tussal találkoztak, ott az egyes emberek is összetalálkoztak, ott a jeru- 
zsálemi gyülekezet létesült, ott megszületett az egyház, amelyet! a Szent
lélek Isten teremtett az élő Jézus köré, aki az egyház feje s létének 
egyetlen és tökéletes biztosítéka. A Szentlélek kitöltése viszi végbe ezek
nek az embereknek, a Péter igehirdetésére megtért háromezer embernek 
a Krisztus testéhez, az egyházhoz való tartozását s munkálja ugyanakkor 
közöttük a koinóniáfl vízszintes síkon is. Ezek az emberek egymással
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összetartoznak, mégpedig az egyházban tartoznak össze. Isten, nagy műve 
a4 ősidők óta épített egyház, amely a próféták és apostolok alapkövéből 
indult el, Jézíus Krisztusban, a „szegletkődben (Ef. 2, 20.) fejeződött be 
s vált teljessé, nagypénteken a váltság műve „elvégeztetett", a húsvéti 
üres sírral kitárult az üdvösség kapuja és pünkösdkor indult meg az 
embervilág áramlása a kegyelem királyi székéhez, hogy új koinóniába 
lépjenek az élő Istennel, de új koinóniába kerüljenek egymással is, egykor 
pedig elnyerjék a Krisztusban való új élet teljességét.

Péter pünkösdi prédikációjával is világossá teszi Isten, hogy 
az egyház mindig az igehirdetői szolgálat által toborozza híveit, 
ezen keresztül hívja, gyűjti és világosítja meg a Szentlélek a

híveket.
A'pünkösdi csoda, a Szentlélek vétele, az egyház születése, a három

ezer embernek egymással való koinóniába kerülése azt hirdeti számunkra, 
hogy a helyesen hirdetett igének mindig van öszekapcsoló ereje, amelyet 
a mi ősi „Jövel Szentlélek Űristen" kezdetű énekünk egyik sora így 
fejez ki: „Sok népet egy hitre vive". A  Szentlélek egybegyüjtő és meg
világosító munkája az első pünkösdkor is elvégezte, hogy a legkülönbö
zőbb népek fiai, az egy vérből teremtett emberiség tagjai, rádöbbenje
nek Istenben való összetartozásuk tudatára, hiszen mindnyájukat ugyanaz 
az Atya teremtette, ugyanaz a Krisztus váltotta meg s ugyanaz a Szent-, 
lélek gyűjtötte egybe. Sátáni erők mindig hajlandók bábeli zűrzavart 
teremteni a népek között, de „a Lélek gyümölcse szeretet, öröm, békes
ség". Ez ragyogott fel az első pünkösd első egyházi munkájában, a tanít- 
ványi igehirdetésnek áldott szolgálatában.

Pünkösd ünnepén a mi mai gyülekezeteinkben is újra megvalósulhat 
a pünkösdi csoda, a Szentlélek egyházának felragyogása, mert Isten ma 
is adja Szentlelkét, mai is fakaszt bflnbánatot és új életet, ma is érleli 
a Lélek gyümölcseit, csak át kell vennünk azokat és járnunk kell azon 
az úton, amelyen a sok népet egy hitre vivő Szentlélek vezet. Oltári 
igénkben azt a parancsot kaptuk Jézus Krisztustól: „Kérjetek és meg
adatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek". 
És ehhez megkaptuk annak az ajándéknak a bizonyos reménységét, hogy 
„ad a ti mennyei Atyátok Szentleiket azoknak, aki tőle kérik11. 

Könyörögjünk hát hozzá: „Veni Creator Spiritus!"
Dr. Ottlyk Ernő, Budapest.

Szentlélek Űr Isten, áldunk, hogy a falat kenyérnél is közelebb vagy 
hozzánk élő igédben. Áldunk, hogy újjáteremtő erődből születünk és 
élünk, múlandóságunkban is, örökélet reménységében., Bocsásd meg, hogy 
teremtő, vigasztaló és megszentelő munkádat bűneinkkel szüntelen aka
dályoztuk. Zörgetünk Nálad, könyörülj rajtunk! Folytasd kegyelmes mun
kádat a Te népeden ma is és a bűnbocsánat hitében adj újrakezdést, 
hogy igazságban és szentségben, szeretetben és békességben szolgáljuk 
ebben a világban a Te dicsőségedet Szentlélek Űr, aki az Atyával és 
a Fiúval együtt élő Isten vagy és uralkodói mindörökké. Ámen!

Isten olyan mester, hogy az, ami akadályozni akar bennünket 
és ártani akar nekünk, kénytelen bennünket előbbre vinni és kény
telen nekünk használni, az pedig, ami meg akar bennünket ölni, 
kénytelen számunkra az életet szolgálni.

Luther.
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Pünkösd hétfő
A LÉLEK GYÜMÖLCSE 

Ap. Csel. 2,42—47. — Oltári ige: Lk. 12,31—37.
pünkösd első ünnepének szentigéje arról szólt, hogy a Pétert hall- 

tó emberek a megtérés és keresztség drága ajándékaként a Szentlelket 
kapták. Pünkösd második ünnepének epistolájában pedig már úgy lát- 
juk az első keresztyén gyülekezetét, mint amelyet a Lélek vezérel. Itt már 
a  Szentlélek gyümölcseit szemlélhetjük. M'elyek ezek?

1. Az első keresztyén gyülekezet életéből csodálatosan vonzó képek 
állanak előttünk.

a) Foglalatosak voltak az apostolok tudományában. (A  proszkanereo 
ige jelentése: valaminél állhatatosan megmaradni, valamivel szorgosan 
foglalkozni.) Jelentős dolog, hogy a keresztyén gyülekezet bölcsőjénél ott 
találjuk a tanítást. Nem a szervezet kérdése, nem a szeretetszolgálat az 
első, hanem az apostolok tudományával való szorgos foglalkozás.

A  tanításnak az ószövetségi gyülekezet életében is nagy jelentősége 
volt. írástudók maguk köré gyűjtötték a tanítványokat s magyarázták 
nekik az ószövetségi törvényeket, Isten parancsolatait, az írástudók ha
gyományait.

Valami hasonló lehetett az, ahogyan az apostolok maguk köré gyűj
tötték naponta a gyülekezet tagjait. Arról beszéltek nekik, amit Jézus
tól hallottak s amit Vele kapcsolatban láttak és tapasztaltak. Ismételten 
elmondták, amit tudtak s ismertek. Lassan ez ismeretessé lesz a gyüle
kezet részére is, valósággal húsukká s vérükké válik.

Az apostolok tudományának lényege ez volt: Jézus a megígért Mes
siás. Istennek minden ígérete beteljesedett az Ő halálában s feltámadá
sában. Visszajön megítélni mindeneket. Ebből a tanításból keletkeztek az 
evangéliomok.

Az első keresztyének állhatatosan megmaradtak e tanításnál. Ebben 
volt nagy erejük, mely késszé tett sokakat a szenvedésre s a martyr- 
halálra. A  Lélek — miközben az evangéliom hangzott — ott munkál
kodott köztük s vonzóvá tette a Krisztusról szóló beszédet.

b) Az első keresztyéneket, mint testvéri közösséget, összetartotta 
azután a kenyér megtörése, az úrvacsora-ünnep. A  közös vacsora kez
detén, vagy befejezésekor egy valaki ünnepélyesen megtörte a kenyeret, 
amint az Úr tette az utolsó estén. Kezdetben ezt csak az apostolok tehet
ték, akik együtt voltak Jézussal az utolsó vacsorán s akkor elhangzott 
szavait ünnepélyesen megismételték.

Az úrvacsorával való állandó élés jelenvalóvá tette számukra a 
mennybe távozó Krisztust. Szoros kapcsolatban voltak Övele, ha mindjárt 
testi szemükkel nem is láthatták.

Már az első naptól kezdve, minden kényszer nélkül boldogan éltek 
az úrvacsorával. Nem volt s nem is lehet soha keresztyén gyülekezet, ahol 
ezt a keresztséget elhanyagolják.

c) Ugyancsak a Lélek gyümölcse volt a közös imádság. Egymásért 
könyörögtek. A közös imádság a gyülekezet lélekzetvétele, lényegéhez 
tartozik. Ez is a Lélek gyümölcse, mellyel a gyülekezet mennybement 
Urával állandó kapcsolatban volt.

2. A második vonzó kép a gyülekezetről: a jelek és csodák. Krisztus 
felruházza az övéit csodatevő erővel. Az apostolok csodáiban mennybe
ment Uruk hatalmát látták s közelségének valóságát élték át. Innét 
érthető a félelem, amiről az ige szól: Nem valami démonoktól való féle
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lem ez, hanem az a szent remegés, melyet az Úr közelében érez az 
ember s amely kapcsolatos az örömmel s hálával.

3. A  harmadik megragadó kép az őskeresztyén gyülekezet vagyon
közösségéről szól. Ügy látszik, voltak a gyülekezetben szegények, akik 
rászorultak a gazdagok támogatására. Azok pedig nem nézték ezt kö
zömbösen, hanem eladták vagyonukat, jószágukat s szétosztogatták a 
szegények közt. Megváltozott az anyagi javakhoz való viszonyuk. Nem 
életcél többé a vagyonszerzés, önző anyagi érdek szolgálása. Az anyagi 
javak elveszítették számukra varázsukat. Egyrészt bizonyára az is közre
hatott itt, hogy az Ür közeli visszajövetelét várták. De minden kény
szer nélkül, teljesen önként, a közösségi érzés a szeretet indítására hoz
tak ilyen egészen nagy áldozatot. A  Lélek irányításával cselekszenek 
így s a Lélek gyümölcse csodálatos szépséggel mutatkozik meg éppen 
az anyagi javakhoz való viszonyukban.

így áll előttünk az első keresztyén gyülekezet arca. Az ige szerint 
az egész nép előtt kedvesek voltak. Talán szívesen látják azok különb 
életét mely nagyban eltért a kívülállók civakodó, önző, szeretetlen, pa
rázna életétől. Ez a türelem azonban csak addig tartott a keresztyének 
iránt, míg azoktól is nem kívántak döntést.

II. És most vessünk egy pillantást a ma gyülekezetére s vizsgáljuk 
a Lélek gyümölcseit azon képek alapján, melyek az első keresztyén gyü
lekezet rajzában álltak előttünk. Miben láthatjuk a Lélek gyümölcseit?

1. a) Az igeszolgálatban. Istennek hála, a mi gyülekezeteink is szor
galmasan foglalkozhatnak az „apostolok tudományával". Isten sok al
kalmat kínál fel számunkra. Csak az a kérdés, felhasználjuk-e? Ott 
találjuk gyülekezeteinkben az igét megvető, értetlen, fásult lelkeket. 
Gyülekezeteink a megosztottság szomorú képét mutatják. Melyikről lehet 
elmondani, hogy a maga egészében örömmel foglalkozik az igével? 
Csak bűnbánattal gondolhatunk arra, hányán gátolják a Lélek munká
ját, rombolják le annak gyümölcseit.

A  pünkösd azért missziói munkára lendít bennünket. Vigyük az igét 
minden emberhez, a meddő, gyümölcstelen életekhez is. A  Szentlélek 
csodát művelhet. Kínáljuk fel pünkösd ajándékát: vehetitek a Lelket 
s általa újjá lehettek!

b) Az úrvacsorában. Megmutatkozik-e a Lélek gyümölcse úrvacsorái 
életünkben? Ha az igével kapcsolatban a gyülekezetek megosztottságáról 
kellett szólnunk, még inkább az úrvacsoránál. Hiszen sokan az igét még 
csak hallgatják néha-néha, de az úrvacsorát értelmetlen, felesleges cse
lekménynek tartják. Mások pedig megszokásból, egy bizonyos ünnepen 
járulnak az oltárhoz, különösebb lelki megmozdulás nélkül. Egyesek bár 
gyakrabban veszik, de nem érzik abban a Krisztussal s egymással való 
közösség hatalmas erejét. V ajjon a mi úrvacsorával élésünk nem sorol
ható-e ezek valamelyikéhez?

Isten az ő lelkét adja az ige és szentségek által. Részesedhetünk 
a Lélek drága ajándékaiban. Vehetjük Krisztus testét s vérét. Járhat
juk a bűnbocsánat, élet s üdvösség útját. Legyen példaképünk az az 
első keresztyén gyülekezet, mely természetesnek tartotta az úrvacsora 
gyakori vételét s részesedett annak minden áldásában.

c) A közös imádságban. Vannak a mi gyülekezeteinkben, akik azzal 
mentegetik magukat a közösség elhanyagolásakor: tudok én magamban 
is, otthon is imádkozni. Pedig ha őszinte lenne az ilyen ember, be kel
lene látnia, hogy elkülönülten az imádság révén sem tudja fenntartani 
az Úrral való kapcsolatot. Elsorvad, kiszikkad keresztyén élete. Hiszen
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gyülekezeti közösség lényegéből következik a közös imádság s az egy
másért való könyörgés.

Isten az ő Lelkét a közös imádságban is nyújtja az övéinek. A  Lélek 
gyümölcse, de a Lélek megragadása is a közös imádság.
          2. A  második kép, melyen az apostolok csodái s jelei láthatók, meg- 
lehetősen távol áll a ma gyülekezetétől s erről nem sok mondanivalónk 
lehet Isten Lelke ma is sok csodálatos dolgot visz véghez az egyház
ban s a hivő világosan látja a Lélek csodáit. Isten azonban úgy látta 
iónak, hogy a csodatevés, gyógyítás ajándékát megvonja tőlünk.
3 3 .” A  harmadik kép a vagyonközösség, mely a Lélek nyilvánvaló gyü
mölcseként szemlélhető az első keresztyén gyülekezetben. Talán e téren 
mutatkozik meg legélesebben, mennyire más gondolkodás hatotta át 
az első keresztyéneket, mint bennünket. Az anyagi javakhoz való túl
ságos ragaszkodásunk, azok önző felhasználása, Mámmonimádatunk mu
stja  leginkább, mennyire idegen tőlünk az Űr intése: „.. . keressétek 
először Isten országát. . Talán nem az anyagi javak szétosztását kí
vánja tőlünk Urunk, de igenis azt, hogy mint számadásra kötelezett sá
fárok használjuk fel azokat embertársaink javára. Nem felejthetjük el, 
hogy anyagi téren állandó, komoly, áldozatos szeretetszolgálatra kötelez 
bennünket az Űr.

Pünkösd arra hív fel: vegyük a Lélek ajándékát!' Akkor megoldó
dik számunkra az anyagi javakhoz való viszonyunk s a Lélek gyümöl
cseként helyesen, jó szívvel tudjuk sáfárságra kapott javainkat mások 
segítésére is felhasználni.

Pünkösd ajándékairól, a Lélek gyümölcseiről szólt az ige. Ha a 
Lélek gyümölcseiben valóban részesedni akarunk s azokat maradandóan 
élvezni, akkor nagyon komolyan kell vennünk a Szentlélek állandó je
lenlétét, munkáját, főleg pedig engedelmeskednünk kell Isten Lelkének.

Mogyorósy Gyula Kölesd
Úr Isten, könyörülő' Atyánk! Te csupa ajándékkal veszel körül már 

most is és örökkévaló országot ígérsz azoknak, akik Téged keresnek. 
Megváltjuk, Atyánk, hogy mi sokszor csak e világ javaiért fáradozunk, 
akaratodat igazán nem cselekesszük, országodat nem keressük és a Te 
Fiadat vissza nem várjuk. Mégis a Te egyszülött Fiad érdeméért, aki 
nekünk előbb szolgált, mint mielőtt mi valamit is tettünk volna, aján
dékozz meg azzal a hittel, hogy Te Atyánk vagy és mi országod örö
kösei. Ajándékozz meg ismét utánad sóvárgó szívvel, hogy éberen vi
gyázzunk a Te Fiad visszajövetelére, aki Veled és a Szentlélekkel együtt 
élő Isten és uralkodik mindörökké. Ámen.

Szentháromság vasárnapja
A PRÓFÉTAI SZÓ BIRTOKOSAIKÉNT 

— Konfirmációi beszéd —
2. Pét. 1, 16—21. — Oltári ige: Jn. 17, 6—11.

MEGJEGYZÉSEK A  SZÖVEGHEZ:
16. v.: tén .. .  parúszian. A  revideált Károli és az új fordítás próba

füzete is „eljövetelét" fordít. Kérdés azonban, hogy itt csupán az inkar- 
nációra kell-e gondolnunk, vagy a szó eszhatologikus vonatkozására is!? 
Hiszen az apostoli igehirdetésben benne van Jézus Krisztus „visszatéré
sének a bizonyossága — 19. v.: epoptész= itt több, mint pusztán „szem
lélő". „Szemtanú", akinek a szava bizonyító erejű; aki nem hallgatja el 
azt, „amit látott és hallott". (V. ö. Lk. 9, 28—35, Jn. 1, 14) bebaiosz —  meg-
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bízható, hitelreméltó! A  mondat helyesen így hangzik: ,___hitelreméltobh
prófétai szó van birtokunkban. . A  fokozás ellentétet árul el a 2-ik 
fejezetben említett hamis próféták tanításával szemben, heósz hú hémer a 
diaugászé —  „amíg megvirrad“. (Kiss: Űjszöv. Görög-Magyar szótár 
phószphorosz anateilé —  „hajnalcsillag felkél“ . A  hitrejutás tányéré utal- 
a „hajnalcsillag" nyilván maga Krisztus. (V. ö. Jel. 22, 16, Ef. 5, 1 4 .) 
A  20. v. helyes fordítása ez: „ ...a z  Írás egyetlen próféciáját sem old
hatjuk meg a magunk magyarázatával." 21. v.: „ ... a Szent Lélektől indít
tatva szólották Isten (szent) emberei. . . “ A  „szent" szó több kéziratból 
hiányzik.
V Á ZLA T:

A  konfirmációi oltár nem múló hangulat, de éltetek döntő állomásai 
Benne van a készülődés láza és a célhoz jutottak boldog bizonyossága! 
Egyfelől hátratekintés a kereső lélek időszakára, másfelől a megajándé
kozottak hitben járása, az első úrvacsora kegyelmi elpecsételésével.

Mindenképpen: határkői Ezen innen botorkálás, tétovázás, hitbizony
talanság, ezen túl biztos látás, bűnbocsánat és felülről kapott erő ...

Nektek is így kellett ide érkeznetek és igy kell tovább indulnotok. 
Meg kell látnotok, hogy a konfirmációi oltár mindenekelőtt

1. a valástétel nagy alkalma! A  „tudom, kinek hittem" boldog fényé
ről való beszámolás. Ezért imádkoztatok az előkészítés első órájától 
kezdve, ezt vitték Isten elé mindazok, akik titeket szeretnek: szüléitek, 
testvéreitek és ez az ünnepi köntöst öltött gyülekezet, amely előtt vallás
tételetek elhangzik. És — ezért imádkozott* Jézus, hpgy majdan „a sá
tán rostáján" el ne fogyatkozzék a ti hitetek...

Honnan kaptuk a vallástétel nagy alkalmát? Szemtanúk bizonyság- 
tételéből! Pétertől, Jakabtól, Jánostól és a többiektől, akik „hallották és 
látták" Öt. Akik nem „kiagyalt" meséket írtak hittel izzó leveleikben, 
hanem a szem látásán és a fül hallásán keresztül érkezett hozzájuk az 
örök Ige: Krisztus. Ök voltak ak Egyház igazi pionir-csapata, övék a kez
deményezés bátorsága, miénk pedig a vállalt úton való megmaradás hívő 
vakmerősége. Ök egy kivételével erőszakos halált haltak „a prófétai szó 
hitelreméltóságáért", nekünk élnünk kell és életünkben diadalra jut
tatnunk a prófétai szó hitelét...

Mindez pedig az Atya-Istentől van, aki „elkezdette bennetek a jó 
munkát és aki el is végzi a Krisztus Jézusnak napjáig. . . “

A  konfirmációi oltár továbbmenően azt jelenti, hogy
2. „Vele együtt a szent hegyen!“ Valamikor a mi Urunk maga mellé 

vett három tanítványt, — a levélíró Péter is köztük volt, — felvitte őket 
egy magas hegyre, ahol részesei lettek mennyei dicsőségének. Szózatot is 
hallottak: „Ez az én szeretett fiam, Öt hallgassátok!"

A  ti számotokra a konfirmációi oltár az a magas hegy, ahol Jézussal 
lehettek. Önmagát adja néktek a megtöretett test és kiontott vér lát
ható jegyeiben. Őt kell hallgatnotok, amikor elhangzik drága Igéje: „Ve
gyétek és egyétek... a bűnök bocsánatára!"

A  szent hegy azonban nem állandó tartózkodási hely! Csupán: erő
forrás alkalma. Nem a világtól való elkülönülés útja, hanem a világban 
való megállás és helytállás útravalója! Nem élettelen programm, hanem 
egy életet munkáló isteni terv közbenső állomása. Jézus az elragadtatott 
tanítványi óhajt — „jó nékünk itt lennünk, ha akarod, építsünk három 
hajlékot... "  — nem hagyta jóvá, hanem visszaküldte őket a világba. Ott 
a helyük. Ott vár a munka, ott — érettek a mezők az aratásra...

El tudom képzelni, hogy a megdicsőülés hegye külsőleg is minden 
vonatkozásban az Élet Hegy-e volt. Lankás lejtőin juhnyájak legelész
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tek Körülötte falvak dolgozó népe: a földet buzgalommal törő és a magotj
ó reménységgel elvető emberek lüktető élete ...

 a  konfirmációi oltár „szent hegyéről" nekünk is meg kell látnunk 
a hegy körüli lázas ütemű életet: a bányák, gyárak és mezők élet-ígére
teit. Oda vissza! Ott a helyünk! Ott végezzünk jó munkát az Űr előtti 
elcsendesedés és a kapott kegyelmi javak vétele után...

■ Mindez pedig a Fiú-Istentől van, aki nem azt kérte főpapi imádsá
gában, hogy a mennyei Atya vegye ki övéit a világból, hanem csak azt, 
hogy őrizze meg őket a gonosztól...

A  konfirmációi oltár végül azt hirdeti nekünk, hogy
3. „ ... nem ember akaratából!“ Péter és társai, önmaguktól sohasem 

jutottak volna tovább a halász-hálónál! Sohasem láttak volna maguk előtt 
nagyobb célt, mint hogy esetről-esetre sikeres halászat jusson nekik osz
tályrészül. Lévi is megmaradt volna a vámszedő helyen és a többiek 
is a maguk szűk világában. Jézus szavára azonban Valaki elkezdte nyito- 
gatni a szemüket. A  Szent Lélek munkája nyomán meglátták, hogy Jézus
sal „más hajók is vannak", más lelkiségű, más világnézetű, más nyelvű 
emberek! De: emberek! Pünkösd után pedig azt is megtudták, hogy a 
Szent Lélek „minden nyelvből és ágazatból" hívja és gyűjti Isten népét. 
Ezért sohasem maguktól szóltak, hanem mindig „a Szent Lélektől" indít
tatva!"

Akit a Lélek felindít, az más emberré lesz. Az másképpen néz fele
barátjára és másképpen helyezkedik az emberi társadalomban. Az „félre
teszi a „háló-persektívát". Ügy, mint Isten engedelmes eszköze: „Szólj, 
Uram., mert hallja a Te szolgád!" Ügy, mint akit Isten megbékéltetett 
önmagával és reá bízta a kavargó világban a békéltetés szolgálatát...

Amikor ideálltok, „nem ember akaratából" álltok ide! És, amikor 
tovább mentek, más emberekként kell tovább mennetek! Mint „Isten 
fiai, akiket a Lélek vezérel..

Mindez pedig a Szentlélek Isten munkája, aki titeket is felindít 
eleven, munkás keresztyén életre. Világossága elűzi a bűn homályát. 
Megtanít Isten helyes ismeretére és elvezet Ahhoz, Aki megváltott bűntől 
és haláltól: „ama fényes és hajnali csillagához: Krisztushoz!

Annakokáért: „ a Lelket meg oltsátok!" Ámen.
Zoltai Gyula Vasas

Atya Fiú Szentlélek, Szentháromság Isten, imádunk, áldunk és ma
gasztalunk, hogy Néked csupán az ember drága. Áldunk, hogy Fiadban 
mindent megcselekedtél üdvösségünkre és Szentlelkeddel szüntelen mun
kálod azt. Bizony, nincsen más Isten, mint Te, Atyánk, aki teremtettél 
és egyszülött Fiad, aki megváltott és a Szentlélek, aki újjászül minket 
az örök életre. Csodálatos előttünk e tudás; bűnös kételkedésünkben 
csak azt kérjük, hogy amíg ég és föld el nem múlnak, ne szűnjön meg 
e hármas bizonyságtevés az „egy" bűnös ember üdvösségére, Atya Fiú 
Szentlélek, Szentháromság egy örök igaz Isten. Ámen!

Már Luther az akkor ismert fegyverekről a következőképpen nyilatko
zott: „A bomba és az ágyú borzalmas, káros eszköz, felrobbantja a fala
kat és a sziklákat és az embereket a levegőbe repíti. Azt hiszem, hogy ez 
a pokolbeli ördög alkotása, ő találta fel, miután nem tud mással hada
kozni, mint testi fegyverekkel és ököllel. Ha Ádám ezeket az eszközöket 
látta volna és hogy az ő gyermekei ilyeneket fognak készíteni, a fájda
lomtól meghalt volna." Mennyivel inkább mondaná Luther a hidrogén

bombáról, hogy az „a pokolbeli ördög alkotása".
(Neue Zeit)
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K Ö Z É R D E K Ű  T U D N I V A L Ó K

A Z ILLETM ÉNYADÓ MEGSZŰNÉSE folytán névre szóló államse
gélyben részesülő lelkészek (segédlelkészek, vallásoktató lelkészek) illet
ményeik után SzTK járulékot a munkáltató egyházi szervnek egyáltalá
ban nem kell fizetni. A  névre szóló államsegélyben nem részesülő lel
készeknél, ha illetményüket egészben vagy részben egyéb államsegélyből 
kapják, az államsegélyből származó rész után 8 %, a nem államsegély- 

    ből származó rész után 29% SzTK-járulékot, nem lelkészeknél, ha ja
vadalmukat egészen vagy részben bármilyen államsegélyből kapjak, az 
államsegélyből származó rész után 1 2 %, a nem államsegélyből származó 
rész után 33%, végül az államsegélyben nemrészesülő, nemi lelkészi 
munkavállaló esetében 33% SzTK-járulékot kell fizetni. Olyan nem lel
kész egyházi munkavállaló esetében, aki illetményét részben a mun
káltató egyházi szervtől, részben közvetlenül, névreszólóan az Állami 
Egyházügyi Hivataltól kapja, az SzTK-járulékot olyan mérvben kell le
róni, mint az illetményadó megszüntetése előtt az illetményadó és SzTK- 
járulékot együttesen fizetni kellett. Ez általában azt jelenti, hogy a névre 
szóló államsegélyből származó rész után 1 2 %-os kulccsal, a nem állam
segélyből, hanem egyházi forrásból származó illetmény rész után 33%-os 
kulccsal kell leróni az SzTK járulékot. Névreszóld államsegély után az 
adókat nem kell levonni sem lelkészeknek, sem nem lelkészeknél, 
miután ezeket az adókat az Állami Egyházügyi Hivatal az utalványozás
nál hivatalból levonja. Egyébként az 1%-os jövedelemadót és a 4%-os 
gyermektelenek adóját a kifizetésre kerülő illetményekből le kell vonni.

TEMETKEZÉSI SEGÉLY. A  dolgozó elhalálozása esetén temetési 
segély jár, ha a dolgozó elhalálozásakor bármely betegségi biztosítási 
szolgáltatásra jogosult volt. A  dolgozó elhalálozása esetében a temetési 
segély összege Budapest területén elhalálozás és eltemetés esetén 800,— 
forint, más város területén 600,— forint, egyéb helyeken 400,— forint. Ha 
az elhalálozás és az eltemetés nem ugyanabban a helységben történt, 
eltérő összegű temetési segély esetében a magasabb összegű temetési 
segély jár. A  családtag halálakor temetési segély jár, ha a családtag az 
elhalálozásakor a betegségi biztosítás szolgáltatásaira jogosult volt és a 
dolgozó családtag elhalálozását megelőző két éven belül — akár meg
szakításokkal is — összesen legalább 6 hónapon át biztosított volt. Család
tag elhalálozása esetében a temetési segély összege: ha a családag 1 0 . 
életévét betöltötte, a fenti részletezés szerint 500,—, 400,—, illetőleg 300,— 
forint, ha 10. életévét nem töltötte be, 350,—, 250,—, illetőleg 200,— forint. 
A  temetési segélyt annak lehet kifizetni, aki igazolja, hogy az eltemette
tésről gondoskodott. Temetési segély igényléséhez munkáltatói igazolvány, 
halotti értesítő és a temetési költség kifizetését igazoló és a kifizetést 
teljesítő nevére kiállított számla szükséges. Ha az eltemettető a temetési 
költséget előre kifizetni nem tudja, „Kötelezvény" ellenében a temetési 
segélynek megfelelő összeget előlegezi.

(Lásd Református Egyház 1954. március 1-i számát.)
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A BE- ÉS KIJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL is rendelkezik a 
s zeméiyi igazolvány tárgyában kiadott 1/1944. B. M. számú rendelet. 
Be- és kijelentés teljesítésére köteles az ország területén valamennyi férfi 
és nő — a területenkívüliséget és a személyes mentességet élvező sze
mélyek kivételével — korra és. állampolgárságra való tekintet nélkül. 
A be- és kijelentési kötelezettséget lakáslap kiállításával kell teljesíteni. 
16 éven aluliakat a részükre rendszeresített lakáslapon kell ki- vagy be
jelenteni. A  lakáslap alsó1 lebélyegzett szelvénye a 16 éven aluli szemé
lyek állandó lakásának igazolására szolgál. Bejelentést kell teljesíteni 
az állandó lakásba való beköltözés — az ideiglenest lakásba való meg
érkezés — új' személyi igazolvány kézhezvétele után. Kijelentést kell 
teljesíteni: az állandó lakásból való elköltözéskor, az ideiglenes lakásbél 
való eltávozáskor. A  be- és kijelentéshez szükséges lakáslapokat a lakú
nyilvántartókönyv vezetőjétől kell beszerezni. A  lakáslapokat a rendőri 
hatóságok — ahol ilyen" nincs — a községi tanács végrehajtóbizottsága 
adja ki a lakónyilvántartójcönyv vezetőjének. A  lakónyilvántartókönyvét 
a helyi tanácsok végrehajtóbizottsága bocsátja rendelkezésére. A  be- és 
kijelentéseket mindenki személyesen köteles teljesíteni. Kivéve azokat, 
akik eltartóik személyi igazolványába vannak felvéve (16 éven aluliak 
bírói határozattal, cselekvőképesség hiánya miatt gondnokság alá helye
zett személyek), valamint azok, akik testi fogyatkozásuk vagy betegségük 
miatt ebben akadályozva vannak.

Az ország területén egy személynek csak egy állandó lakása lehet. 
Ideiglenes lakásnak kell tekinteni azt a helyet, ahol valaki 24 órát meg
haladó ideig állandó letelepedési szándék nélkül ténylegesen tartózkodik. 
Az ország területén egy személynek csak egy ideiglenes lakása lehet. 
Ideiglenes lakása annak lehet, akinek az ország területén állandó be
jelentett lakása van. Az állandó lakóhélyváltozás esetén a be- és ki- 
jelentkezéseket lakáslapon, az ideiglenes lakóhélyváltozás bejelentését 
pedig a személyi igazolvánnyal kell teljesíteni, az illetékes rendőrőrsön. 
Amennyiben a község területén rendőrőrs nincs, a be- és kijelentkezé
seket a községi tanács végrehajtóbizottságánál kell teljesíteni. Lakóhely- 
változás esetén a kijelentés a kiköltözést megelőzően 48 órával, a beje
lentést pedig az új lakóhelyre való megérkezést követő 48 órán belül 
kell teljesíteni. Kivételt képez ez alól a szállodákban történő, hét napnál 
rövidebb ideig tartó ideiglenes tartózkodás. Amennyiben az új lakóhelyen 
rendőrőrs, illetőleg tanács végrehajtóbizottsága nincs, vagy a bejelen
teni szándékolt lakóhely ettől legalább három kilométer távolságra van, 
a bejelentést a beköltözést követő három napon belül kell teljesíteni. 
Állandó lakás be- és kijelentéséhez be kell nyújtani a szállásadó és a 
lakónyilvántartókönyv vezetője által aláírt lakáslapot és fel kell mutatni 
a személyi igazolványt. A  be- és kijelentési kötelezettség szempontjából 
szállásadó: a) a bérlő, vagy lakással rendelkező; b) intézetnél, vagy vál
lalatnál annak vezetője. 

Ideiglenes lakás bejelentéséhez csak a személyi igazolványt kell fel
mutatni. A  bejegyzésre jogosult hatóságok: a rendőrőrs, vagy ahol ilyen 
nincs, a községi tanács végrehajtóbizottsága áz ideiglenes lakóhelyválto- 
zást az erre a célra rendszeresített nyilvántartókönyvbe, valamint a 
személyi igazolványba bejegyzi. Határövezetben, valamint kiemelt váro
sokban történő ideiglenes lakás bejelentéséhez be kell nyújtani a szállás-



adó és a lakónyilvántartókönyv vezetője által aláírt lakáslapot és a, sze
mélyi igazolványt. Rendőrőrs, vagy ahol ilyen nincs, a községi tanács 
VB( az átvett és felülvizsgált lakáslap alapján a személyi igazolványba 
az ideiglenes lakáscímet bejegyzi. Az ideiglenes lakásban való tartózko
dás leghosszabb időtarrtwma három hónap. Ha valakinek ideiglenes tar
tózkodása lejár, köteles ideiglenes lakását elhagyni. Ilyen esetben ugyan
azon város, község, vagy lakott hely területére ideiglenesen újra jelent
kezni csak 30 nap elteltével lehet. A  rendőri hatóság indokolt kérelemre 
engedélyt adhat az ideiglenes lakásban 3 hónapon; túl való további tar
tózkodásra. A  24 óránál rövidebb ideiglenes tartózkodásról bejelentést 
tenni nem kell. Az a szállásadó azonban, aki valakinek 24 óránál rövi
debb időre ideiglenes tartózkodás "esetére szállást ad, köteles azt a lakó
nyilvántartókönyv vezetőjének a tudomására hozni. A  személyi igazol
vány kicserélését, valamint új személyi igazolvány kiadása esetén a sze
mélyi igazolvány tulajdonosa köteles az igazolvány kézhezvétele után 
— az állandó lakás bejelentésére vonatkozó szabályok szerint — három 
napon belül bejelentkezni. A  lakáslapot a szállásadó és a lakónyilván
tartókönyv vezetője kötelesek aláírni. Fő- vagy társbérleti i lakásba való 
beköltözés előtt lakáslapot kiállítani, illetőleg aláírni csak abban az eset
ben szabad, ha az illetékes helyitanács végrehajtóbizottsága által kiállí
tott lakáskiutaló-végzést bemutatták. Olyan személy részére, aki személyi 
igazolványt felmutatni nem tud, vagy személyi igazolványában a be
jegyzések hiányosak, illetőleg gyanúsak, lakáslapot kiállítani vagy részére 
szállást engedélyezni csak a legközelebbi rendőri szervtől kért igazol
tatás után szabad.

A Z  1%-OS JÖVEDELEMADÓT (azelőtt kereseti adó) az egyházaknak 
az általuk foglalkoztatott egyházi személyek illetményeiből is le kell von
niuk és be kell fizetniök, még pedig akkor is, ha társadalombiztosítási 
járulékot utánuk nem kell fizetni. A  névre szóló államsegélyből az 1%-os 
jövedelmi adót az Állami Egyházügyi Hivatal vonja le. (Lásd Reformá
tus Egyház 1954. március 1-i számát.)
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