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Csendben Isten  előtt

Ezekre is figyeljünk
Nyár van. Az egyházi munkások jórésze most pihen. Többen a 

Balaton mellett. Mások a Mátrában vagy az ország egyéb helyein. 
Ilyenkor, nyár idején, talán nem szükséges e rovat keretén belül sem 
valami „kemény eledelt” adni lelkészeink asztalára. Ezért csak né
hány mondatra szorítkozom, amelyet el lehet olvasni pihenés köz
ben is, esetleg egy fa árnyékában, erdő szélén, Balaton partján.

Több templom-jubileumon, új templom felszentelésén és egyéb 
gyülekezeti ünnepen voltam mostanában. Igazán szép dolog, hogy a 
szomszédos gyülekezetek lelkészei szinte mindig jelen voltak a ju
bileumi ünnepségeken és kifejezésre-juttatták örömüket. Az is szép 
szokás, hogy legtöbbször egy-egy igével köszöntötték a jubiláló gyü
lekezetei. De az igék kiválogatása, amelyekkel a lelkészek az üdvöz
letei kifejezésre juttatták, már nem mindig volt szerencsés. Egy ilyen 
ünnepélynek mindig megvan a maga sajátos „akusztikája”. Más
képpen hangzik ugyanaz az ige ilyen ünnepélyen, mint rendes vasár
napi istentiszteleten, ahol azt ki lehet fejteni, meg lehet magyarázni. 
De azért is más a helyzet sokszor, mert ilyen ünnepélyeken igen gyak
ran részt vesznek olyan világi emberek, akik a faluból vagy a város
ból meg akarják tisztelni az ünneplő gyülekezetei, de maguk egyéb
ként nem tartoznak az egyházhoz. Anélkül, hogy bárhol bármit le 
akarnánk tagadni a Szentírásból, a nélkül, hogy el akarnánk mene
külni a „bizonyságtevés” szent szolgálata elől, mégis meg kell jobban 
nézni azt a bibliai verset, amit ilyenkor felolvasunk (magyarázat 
nélkül). Nem igaz az, hogy minden igét mindenhol egyformán lehet 
használni és citálni. Mert ilyen felfogással pl. az esketési oltár előtt 
nyugodtan lehetne erről prédikálni: „Boldogok a halottak, akik az 
Ürban halnak meg” és a koporsó mellett így: „Megtelt a szánk neve
téssel”  (Zsolt. 126,2). Egyik templomszentelési ünnepen egyik lelkész 
ezzel az igével köszöntötte az ünneplő gyülekezetei: „Átkozott az a 
férfi, aki emberben bízik és testbe helyezi erejét, az Úrtól pedig el
távozott a szíve!” (Jer. 16,5). Nem lett volna jobb  —  a sok közül —  

ez az ige: „Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek té
ged szüntelen” (Zsolt. 84,5)?

De még egy szót a templomjubileumokról. A  legtöbb lelkész 
érzi, hogy ilyenkor valami mait is kellene mondani. Olyat, amely 
valamiképpen jelzi, hogy miben látja ő ma, a saját templomának 
szolgálatát. És anélkül, hogy bármilyen egyházpolitikai szempontból
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erőltetést kívánnánk ilyen esetben valamelyik lelkésztől, valóban 
helyes, ha a jubiláló gyülekezet lelkésze, szól a templom szolgálatá
ról. Ilyen mondatokat gyakran hallok: „Ez a templom a földön van”. 
Vagy „Krisztus gyülekezete a világban van.” Ezekkel a kijelentések
kel az illető lelkészek valamiképpen azt akarják kifejezésre juttatni,  

hogy nem akarnak valami világtól elvonatkozó szolgálatot végezni. 
De alig lehet hallani arról, hogy milyen következményeket vonnak 
le a lelkészek pl. abból a megállapításból: „Ez a templom a földön 
van”. Mit jelent ez az igehirdetésre, a szeretetszolgálatra nézve, a 
falu népe felé (és pedig a más vallású és más világnézetű emberek 
felé)? Mit jelent az, hogy ez a templom a földön van, az egyház ma
gatartására nézve és a hívek magatartására nézve? Pedig éppen erről 
kellene világosan beszélnie a lelkészeknek. Tele vagyunk ilyen nagy 
mondatokkal: „Mi nem akarunk a világból kimenekülni” (De mit je
lent ez ma?) „Mi tudjuk, hogy a szocializmusban élünk” (De mit je
lent ez?) „Mi szolgálni akarunk népünknek” (De mit jelent ez?). Igen,, 
meg kell mondani, hogy „ezt, meg ezt” értjük rajta. Egyébként le
vegőben maradnak a kijelentéseink és esetleg még azt is igazolják, 
hogy végeredményben nagyon is ködös előttünk szolgálatunk tar
talma, célja és módja.

Ha már az „igéről” szóltunk, hadd tegyek megjegyzést —  na
gyon csendesen —  az istentiszteleteken elmondott imádságainkra is. 
Rendkívül szűk körben mozognak ezek az imádságok. Legtöbbször az 
elmondott igehirdetés rövid összefoglalásai. Sokan igen vigyáznak 
arra, hogy ne érintsenek olyan kérdéseket, mint a világ békéje vagy 
más ehhez hasonló problémát. De jók így ezek az imádságok? Még 
kérni sem merünk az egész világ számára nagy dolgokat Istentől? 
Félünk, hogy egyes híveink ezt is „politizálás”-nak fogják mondani? 
Vagy félünk attól, hogy ez már „nem teológia” ? Es mert nem ké
rünk, csak prédikációkat „összefoglalunk”, Isten kezében maradnak 
azok az ajándékok, amelyeket pedig oda akart nékünk és ennek a 
világnak adni.

Káldy Zoltán
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Dékáni jelentés az Evangélikus Teológiai Akadémia 
1959— 60. tanévéről

A magyarországi evangélikus egyház Teológiai Akadémiája mind a 
lelkésznevelésnek, mind a teológiai tudomány önálló művelésének az 
intézménye. Az országos egyházat szolgálja akkor is, amikor egyházunk 
lelkészi utánpótlásáról gondoskodik, és akkor is, amikor az egyház leg
drágább kincse, az Isten igéje alapján végzi a teológiai tudomány szol
gálatát. A teológia és az egyház, a teológia és a lelkészi szolgálat elvá
laszthatatlanok egymástól.

Ez az összefüggés különösen olyan korban hangsúlyos, amikor új 
utakra induló korban igyekszik az egyház megtalálni helyét az őt kör
nyező világban. De nemcsak a világ alakult át, amelyben mi élünk, ha
nem az egyház is, és a teológia is új utakat keresett. Hiszen az egyház 
is szerves organizmus, belső és külső életviszonyai szüntelen mozgásban 
vannak és alakulnak. És ez így van jól.

Az egyház életének a jele, ha benne fejlődés van. Csak a halál ál
lapotában uralkodik a merevség és mozdulatlanság. Az egyház, a Krisz
tusban hívők közössége, az Ágostai Hitvallás szerinti „communio sanc- 
torurn”, eleven test, hiszen Ura, a Jézus Krisztus sem halott, hanem 
feltámadott a halálból és él és uralkodik örökké. Ugyanígy azok is, akik 
őbenne hisznek, életre való erőt kapnak tőle, az áldott szőlőtőkétől.

AZ EGYHÁZ és  a  k o r k é r d é se k

Nemcsak most, hanem minden időben kérdések elé állította Isten 
az egyházat. Az egyháztörténelem annak a bizonysága, hogy mennyi 
kívülről és belülről jövő problémával serkentette Isten a communio 
sanctorumot az életkérdések megválaszolására. A teológia története bő
ven ontja a példákat arra, hogyan igyekezett az egyház tudományos ön
tudata, a teológia helyes tanítást és gyakorlati magatartást nyújtani az 
egyes korokban.

Az egyetemes egyháztörténetből csak egy példán keresztül illusztrá
lom azt, mi volt Isten kérdése egy korszakban az egyházhoz, és hogyan 
kereste rá az egyház a megfelelő igei feleletet?

A példa a keresztyénség elterjedésének első századaiból való. Eb
ben az időben még virágzott az évezredes pogány klasszikus műveltség. 
Az athéni egyetem még mindig a filozófia fellegvára volt. A klasszikus 
római jog a kor büszkesége volt. A hellenisztikus tudomány és művé
szet remekei még álltak. A közéletben még uralkodott a rétori művé
szet. A klasszikus költők és írók remekeit olvasták a kultúrára szomjas 
emberek.

Ebben a helyzetben az egyháznak felelnie kellett arra a kérdésre, 
mit vall a keresztyén ember erről a világi műveltségről, hogyan viszo
nyul hite a tudás és művészet birodalmához?

A  kor döntő kérdése volt ez, mert ha az egyház elzárkózik a klasz- 
szikus kultúrától, elszigetelődik az élettől és barbárrá lesz, ha viszont 
feloldódik a klasszikus kultúrában, elveszti küldetését, maga is világgá 
válik. A fiatal keresztyénség jövendőjének alakulására messze kiható 
probléma volt ez.
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Bár véleménykülönbség is volt az első századok teológusai között 
az útmutatást illetőleg, de az egyházatyák döntő többsége azt az eligazí
tást adta, hogy a keresztyén embernek meg kell szereznie a világi mű
veltséget, a tudás hatalmát, hiszen ez is Isten birodalma, ebből a kincs
tárból pedig minden összefér a keresztyén hittel, ami az életet előbbre 
viszi. Origenész a Bibliát, az embert és a teremtett világot akarja meg
ismerni. A többi egyházatyánál sincs még nyoma a középkor derekán 
mutatkozó tudományellenességnek, vagy kulturális szűkkeblűségnek. Az 
egyház megtalálta helyét a világban, kialakította viszonyát a kor vezető 
szellemi irányzatával, s ezzel megerősödve haladt tovább a maga útján.

Végig lehetne menni az egyháztörténeten s mindenütt ki lehetne 
mutatni, hogyan találta meg helyét az egyház a világban a nagy tör
ténelmi változások között. Hiszen természetes, hogy az az egyház, amely
nek élő Ura és élő Istene van, mindig meghallja azt a vezérlő szót, 
amely eligazítja a történelem hatalmas árjában. Az egyháznak tehát 
nem rendkívüli, hanem egészen természetes állapota az, hogy szüntelen 
keresse Ura vezérlő akaratát.

A JÖVŐBE KIHELYEZETT EGYHÁZ

Isten a mi nemzedékünket arra méltatta, hogy nagy események ta
núi legyünk és hatalmas célkitűzésekkel küzdjünk. Ez egyházunk és 
teológiai munkánk számára is megtisztelő feladatot jelent. Ahogy Dr. 
Vető Lajos püspök az 1952-es hannoveri Lutheránus Világszövetségi kon
ferencián kijelentette: „Isten a messzi jövőbe helyezte ki egyházunkat” . 
Káldy Zoltán püspök székfoglalójában éppen Teológiánk felé mondotta 
azt: „Ha a Teológiai Akadémia jól végzi feladatát, akkor — meggyőző
désem szerint — az egész világkeresztyénség és azon belül a világ min
den evangélikussága számára is előremutató munkát tud nyújtani, mert 
Isten igéjének egyik-másik szakaszát adott helyzetünkben —, de nem 
abból kiindulva — az egyház szolgálatára nézve úgy értheti meg, ahogy 
a világ más pontján élő teológusok ezt eddig még nem érthették meg.”

Teológiánknak is, de egész egyházunknak is azt a feladatot adta 
Isten, hogy előbbre vigyük az egyházi közgondolkodást, hogy új és élet
revaló teológiai eredmények szülessenek, hiszen a teológia sem topog
hat egy helyben, hanem szüntelen alá kell vetnie magát az újat akaró 
Isten szándékának.

Nem most kezdjük ezt a teológiai eszmélődést, már több mint egy 
évtizede folyik ez a munka. Az alapkérdések már kidolgozást nyertek, 
sőt egyházunkban konszenzus is kialakult a döntő pontokon. Nem egy 
ember nevéhez fűződnek az eredmények, hanem kollektív munka gyü
mölcseként jöttek létre, hogy ne embereké, hanem Istené legyen a di
csőség.

AZ EMBERSZERETET EGYHÁZA

Egyházunkat és annak teológiai gondolkodását egészen új helyzet 
elé állította az a hatalmas társadalmi átalakulás, ami hazánkban végbe
ment és végbemegy, mint permanens forradalom. A szocialista társa
dalmi rend merőben új az előző tőkés vagy feudális társadalmi rend
hez képest. Sokan voltak, akik nem értették meg egyházunkban sem a 
születő újnak a gondolatát, s az elhaló régit támogatták nemcsak ma
guknak, de egyházunknak is kárt okozva. A keresztyén erkölcsi meg
győződés azonban csakhamar felismerte az újnak nemcsak az alapvető
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különbségét a régivel szemben, hanem annak igazságát, helyességét, cél
szerűségét. A keresztyén erkölcsi meggyőződés támogatja mindazt a cél
kitűzést, ami az emberek javát, a sokak igazát, a tömegek felemelkedé
sét, az ország felvirágzását akarja. Mi, akik az emberszeretet jézusi pa
rancsát kaptuk, szükségképpen támogatjuk azokat, akik más kiinduló 
álláspontról ugyan, de szintén a humánumot, az emberiességet képvi
selik.

Isten úgy vezette egyházunkat a felszabadulás utáni korszakban, 
hogy az egyetemes emberszeretet gyakorlásának két nagy területét je
lölte ki: az egyik a hazaszeretet, a másik az emberiség szeretete. A ha
zaszeretet a legtermészetesebb emberi, de ugyanakkor a legtermészete
sebb keresztyéni feladatunk is. Akik ebben az országban együtt élünk, 
mindnyájan érdekeltek vagyunk abban, hogy mi történik, merre és mi
ként haladunk. Az a történelmi helyzet, amelybe Isten a mi egyházun
kat állította, a szocializmust építő magyar népi demokrácia. Ebben a 
nemzetben, a magyar népi demokráciában élünk benne mi, lelkészek, 
és élnek benne gyülekezeti tagjaink. Amikor az evangélikus egyház tag
jai, ugyanakkor egyszerre ennek a nemzetnek, a magyar népi demokrá
ciának is tagjai. Ez nem más, mint az élet Isten-rendelte tényeivel való 
szembetalálkozás és a tényékhez való viszonyulás. Nemzetünk és ha
zánk számára Istentől adott valóságok. A keresztyén embernek azon a 
helyen és abban a környezetben kell szolgálnia, ahová őt Isten állította. 
A Szentírásból tanultuk és tanítjuk, hogy Isten szolgálata embereknek 
végzett szolgálat, azért nincs igaz istenszeretet igaz emberszeretet nél
kül. Isten az ő szolgálatát úgy várja el, hogy azon a helyen, abban az 
időben, abban a társadalmi és gazdasági berendezkedésben szolgáljunk 
embertársainknak, amelybe beállított, mert egyháza sohasem a világból 
kivett egyház, hanem a világban szolgáló egyház.

Az emberiség szeretete korunkban egészen konkrét formát öltött a 
világ békéjéért érzett keresztyéni felelősségben. Ma már mindnyájunk 
előtt világos, hogy a béke szolgálata kifejezetten egyházi feladat. Az 
atomenergia alkalmazásának kérdése, az egész emberiséget izgalomban 
tartja. Ez a probléma az egyház válaszát is várja. Ki mutathatja meg aZ 
emberiségnek az elveszített egyensúlyhoz vezető utat? Hol találhatják 
meg a vergődő keresztyén szívek a megoldást kétségeikre? Hogyan le
het a világ feszültségeit enyhíteni? Hogyan lehet az általános leszerelést 
megvalósítani és a népeket végérvényesen a békét útjára vezetni? Mind
ezek a kérdések és igények választ találhatnak a keresztyének ajkán. 
Az egyháznak segítenie kell az embert, aki az atomenergiát az emberi
ség javára használhatja fel, de az élet megsemmisítésére is fordíthatja. 
Jézus Krisztus egyháza csak azon fáradozhat, hogy az emberi szívet a 
szeretet hajlékává tegye.

A hazaszeretetnek és az emberiség iránti szeretetnek az alapállása 
minden idők keresztyéni magatartásának az alapja és a kiindulása. Er
ről vizsgázik minden nemzedék az egyházban is. A mi nemzedékünk is, 
Istennek és a történelemnek a színe előtt él és cselekszik. Minket is 
azon a mérlegen fognak egykor lemérni: hogyan és mit valósítottunk 
meg Jézus Krisztus Isten- és emberszeretetre vonatkozó nagy paran
csolatából.

íme, így mutatta meg Isten a kivezető utat egyházunk számára, így 
állított rá minket a felszabadulás óta a nép felemelkedésének és a béke 
ügyének a szolgálatára.

Ezzel egyházunk és teológiai gondolkodásunk megtalálta a maga 
helyét az új társadalomban, s annak megbecsülését is elnyerte. Ezzel 
ugyan még nincs megoldva minden probléma, de az alapkérdésekre
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van válasz, döntésünk világos, utunkon határozottan, ingadozás nélkül 
haladunk.

Ebbe a nagy összefüggésbe kell beállítanunk Teológiai Akadémiánk 
munkáját is. Ez nemcsak azért szükségképpeni, mert professzoraink 
munkája is benne van egyházunk évtizedes teológiai eszmélődésében, 
hanem sokkal inkább azért is, mert a jövő papjait neveli Teológiai Aka
démiánk, akik a holnap és holnapután még haladottabb társadalmi vi
szonyai között fogják hirdetni Isten üdvözítő és eligazító evangéliumát. 
Elhibázott minden lépés, amely ezt a perspektívát szem elől téveszti.

NEVELŐ MUNKÁNK

Olyan lelkipásztorokat akarunk nevelni a Teológiai Akadémián, 
akik hűségesek Isten teljes igéjéhez és egyházunk hitvallásaihoz, fel
készültek Jézus Krisztus szolgálatára az egyházi élet minden területén, 
ugyanakkor értik azt a helyzetet, amelybe Isten egyházunkat beleállí
totta, l^elyeslik hazánk szocialista fejlődését, készek azt támogatni, meg
értik egyházunk hivatalosan is kinyilvánított mai tanítását és készek a 
gyakorlatban is azt képviselni.

Az Ágostai Hitvallás XIV. cikke szerint: „Az egyházban csak an
nak szabad nyilvánosan tanítania és a szentségeket kiszolgáltatnia, akit 
arra rendes úton meghívtak”. Bármilyen egyházi szolgálatra való meg
hívásnak pedig alapfeltétele az, hogy az illetőt megvizsgálják tudomá
nya, képzettsége, alkalmassága tekintetében. Egyházunk sem engedi el 
azt, hogy akik az egyházban nyilvánosan tanítanak, az igehirdetői szol
gálatot betöltilk, azok mind kiállják a tanításra való alkalmasság pró
báját.

Teológiai Akadémiánk tanulmányi rendje magába foglalja a klasz- 
szikus teológiai tudományok minden ágát. Ugyanakkor olyan tantárgyak 
is találhatók tanulmányi rendünkben, amelyek kifejezetten a mai egy
házi életben való tájékozódást szolgálják. Ilyenek a békemunkával, az 
egyház és állam viszonyával, az ökumenikus mozgalmak történetével 
foglalkozó tárgyak.

A lelkészt szolgálatra való alkalmasság természetszerű feltétele a 
teológia minden ágában való jártasság. Ezt szolgálja a lelkészképzés ta
nulmányi anyaga. Ez magába öleli a szentírási nyelvek ismeretét, a 'hé
bert és a görögöt, az Ószövetség, illetve az Újszövetség nyelvét. Refor
mációi örökségünk, hogy az eredeti nyelven elhangzott bibliai szöveg 
alapján magyarázzuk a Szentírást. Nemcsak nyelvi ismeretre, hanem 
kortörténeti ismeretekre is szükség van a szentiratokba foglalt isteni 
üzenet megértéséhez, ezeknek a segédeszközöknek a felhasználásával 
akarja az írásmagyarázat az isteni kinyilatkoztatást értelmezni, érthe
tővé tenni, kifejteni, tolmácsolni a mi korunk és a mi híveink számára. 
Lelkészképzésünk tanulmányi anyagának egyik legnagyobb területét 
foglalja el az írásmagyarázati teológia, a szentírás-tudomány.

Egy másik jelentős területe a lelkészképzés anyagának az egyház- 
történet. Mégpedig mind a világkeresztyénség történetét átfogó egyete
mes egyháztörténet, mind a hazai egyháztörténet. Ehhez tartozik még 
a szimbolika, vagyis a történeti egyházak felekezetrajza, az ökume
nikus mozgalmak történetének bemutatása, valamint egyházjogunk tör
téneti fejlődésének és mai formájának a vázolása.

Az írásmagyarázati és a történeti teológia munkájára épít a rend
szeres teológia. A dogmatikában vagy keresztyén hittanban tanulják jö
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vendő lelkészeink a keresztyén tanítás összefoglalását; az etikában vagy 
keresztyén erkölcstanban pedig az egyház tanítását úgy, ahogyan azt 
Isten követelő akarata állítja elénk. Ehhez járul még hitvallási irataink 
tanításának megismerése.

A gyakorlati teológiában az igehirdetés, az istentisztelet, a vallásta
nítás, a lelkipásztorkodástan ágain keresztül készülnek fel a jövendő 
lelkészek a gyülekezeti szolgálat különféle ágainak elvégzésére.

Az általános vallástudományi tantárgyak keretében a világ vallá
sainak történetével, a bölcselet történetével, a valláslélektan eredmé
nyeivel ismerkedtek meg hallgatóink.

A német és latin nyelv, az egyházi ének és zene, valamint a test
nevelés egészítették ki a fenti tanulmányokat. Az ötéves tanulmányi idő 
alatt minden tárgyból, minden félévben számot adtak hallgatóink az el
ért eredményről. A második év végén a két részből álló alapvizsgát az 
elmúlt tanévben 13-an, az ötödik év végén 3 részből álló szigorlatot pe
dig összesen 7-en tették le.

Tanári karunk megszigorította a kollokviumok elhalasztásának le
hetőségét azzal, hogy akik az elmúlt tanévről is hátralékban vannak 
kollokviummal, azok a legközelebbi kollokviumi időben kötelesek min
den hátralékos kollokviumukat a folyó félévben esedékes kollokviumok
kal együtt letenni, különben egész évet veszítenek.

A tanévet összesen 50 hallgatóval kezdtük meg, ebből az V. évfo
lyamba tartozóit 7, a IV-be 5, a Ill-ba 13, a ll-ba 15, az 1-be 10 hall
gató. Ehhez a második félévtől kezdve egy debreceni református teoló
giáról átjött evangélikus hallgató csatlakozott. A tanév folyamán ön
ként kilépett két hallgató, a püspökök és a tanári kar egyetértésével 
eltanácsoltatott négy hallgató. Ezzel az összlétszám a tanév végén 45 
hallgató.

Lelkészképzésünk nevelő munkájához szorosan hozzátartoznak a 
Lelkésznevelő Intézetben rendszeresen folyó bibliaórák, otthonórák, a 
budapesti lelkészeknek a Lelkésznevelő Intézetben tartott előadásai egy
házunk mai kérdéseiről.

A hallgatók minden reggel az Akadémián, minden este a Lelkész
nevelő intézetben tartanak áhítatot írásmagyarázattal. Az ifjúság ige
hirdetői szolgálatával kapcsolatosak az ország gyülekezeteiben folyó 
szupplikációk, amelyeknek bevétele a Lelkésznevelő Intézet céljait szol
gálja. Ezeknek hálára indító eredménye 1959. szeptembertől 1960. má
jus végéig 86,143 Ft. Ezenkívül a hallgatók a tanév folyamán több gyü
lekezetbe kiszálltak egy-egy tanár vezetésével ún. teológus-napok tar
tására, amelynek keretében igehirdetéssel, szavalattal, énekszámmal 
szolgáltak.

A minden évben szokásos teológus csendesnapokat 1959. szept. 25— 
26-án Káldy Zoltán püspök végezte Benczúr László püspöki titkár szol
gálatával. Nekik e helyről is szívből köszönetét mondunk.

A mai gyülekezeti élettel az ötödévesek az ún. exmisszió során is
merkedtek, amikor egy-egy teológus tanulmányi munkája mellett egy 
hónapot töltött egy budapesti gyülekezet szolgálatában.

Az immár hagyományossá vált cserediákság a debreceni református 
teológiával 1960 márciusában ment végbe, amikor négy hallgatónk 
ment debreceni tanulmányútra, s cserébe négy debreceni református 
hallgatót fogadtunk.

Az ifjúság egyház- és országismeretének gyarapítását szólgálta az 
1960. május 9—10-ig tartó pécsi kirándulás.
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A TANÁRI KAR

Az egyetemes közgyűlés által az elmúlt tanév folyamán történt vá
lasztások alapján ebben a tanévben munkánkat úgy kezdtük meg, hogy 
Groó Gyula professzor a gyakorlati, dr. Ottlyk Ernő az egyháztörté
neti, Prőhle Károly az újszövetségi tanszéken működött. Groó Gyula és 
dr. Ottlyk Ernő professzorokat 1959. szept. 15-én a tanévnyitó istentisz
telet keretében iktatta be professzori szolgálatukba Káldy Zoltán püs
pök. Ugyanekkor mindketten megtartották székfoglaló előadásaikat. Az 
elmúlt tanévben az ószövetségi, újszövetségi, egyháztörténeti, rendszeres 
teológiai és gyakorlati teológiai tanszéken működött Akadémiánk 5 
professzora. Vámos József lektori minőségben tanította a héber, görög, 
latin, német nyelvet.

Tanáraink a lelkészképzés munkája mellett tudományos kutató te
vékenységet is folytattak. Ennek csak írásos eredményeit emelem ki. Az 
elmúlt tanév folyamán megjelent dr. Ottlyk Ernő: Egyháztörténet c. 
hittankönyve az egyetemes sajtóosztály kiadásában, sokszorosított jegy
zett formájában Prőhle Károly: Újszövetségi bevezetése és a Rómabe- 
liekhez írt levél első 5 fejezetének magyarázata, valamint dr. Nagy 
Gyula: Etika c. jegyzete. Ezenkívül a professzorok sok cikket, tanul
mányt írtak a hazai evangélikus, ökumenikus egyházi lapokba és folyó
iratokba, valamint külföldi folyóiratokba. Dr. Pálfy Miklós, a Lelki- 
pásztor főszerkesztője, a Teológiai Szemle társszerkesztője, dr. Ottlyk 
Ernő, a Lelkipásztor felelős szerkesztője, Groó Gyula, a Hungárián 
Church Press társszerkesztője. Mindhárman tagjai az Evengélikus Élet 
szerkesztőbizottságának is. Professzoraink közül többen végeztek rádiós 
istentiszteleti szolgálatot, részt vettek valamennyien a Magyar ökume
nikus Tanács tanulmányi bizottságának munkájában, valamennyien 
szolgáltak Budapesten és vidéken igehirdetéssel, gyülekezeti és lelkészi 
munkaközösségi előadással.

Teológiai Akadémiánk és a lelkészek kapcsolatát szolgálta 1959. no
vemberében a Lelkipásztor c. lelkészi szakfolyóirat által az Akadémián 
rendezett ankét, amelyen egyházunk mai teológiai problémái kerültek 
megvitatásra. Ezen Groó Gyula, dr. Ottlyk Ernő és dr. Pálfy Miklós 
előadással szolgáltak.

Jó kezdeményezés volt a fejér-komáromi lelkészi munkaközösségnek 
a Teológiai Akadémián tett látogatása, amikor részt vettek teológiai elő
adásokon és betekintést nyerhettek egyházunk tudományos műhelyé
nek munkájába.

Az állami hatóságokkal való érintkezés során Groó Gyula és dr. 
Ottlyk Ernő a Fővárosi Tanács VB elnökénél új állásuk alkalmából le
tették az Alkotmányra az esküt. A dékán részt vett a kormány meg
hívására a nov. 7-iki operaházi ünnepségen, meghívást nyert az április 
4-iki katonai díszszemle és a május 1-i felvonulás megtekintésére. A 
Német Demokratikus Köztársaság nagykövetségének meghívására részt 
vett az NDK tízéves fennállása alkalmából rendezett fogadáson. Az 
egyetemes felügyelővel és a püspökökkel együtt a dékán megjelent az 
Állami Egyházügyi Hivatal elnökénél 1959. dec. 30-án, amikor bejelen
tést nyert, hogy a kormány a rendkívüli államsegélyt az 1960. eszten
dőre is folyósítja egyházunknak.

Külföldi kapcsolatok. 1959. novemberében egyházunk vendége volt 
dr. Hanfried Krüger nyugatnémet egyházfőtanácsos. Ellátogatott Teoló
giai Akadémiánkra is, a tanári karral eszmecserét folytatott, 
és részt vett az Akadémián folyó Lelkipásztor-ankéton. Akadémiánk
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munkáját megtekintette januárban dr. Dieter Frielinghaus drezdai lel
kész, májusban pedig Elisabeth Adler svájci ifjúsági vezető. Júniusban 
dr. Paul Hansen volt Akadémiánk vendége, aki megbeszélést folytatott 
a tanári karral, majd megtekintette könyvtárunkat.

A  külföldi vendégek fogadásán kívül külföldi kapcsolataink profesz- 
szoraink útjai révén is bővültek. Dr. Pálfy Miklós 1960. márciusában részt 
vett a Prágai Keresztyén Békekonferencia egyik bizottságának drezdai 
ülésén, a dékán áprilisban részt vett az NDK-ban Melanchton Fülöp ha
lálának 400. évfordulója alkalmából rendezett tudományos ünnepségeken, 
valamint május folyamán az NDK-nak a fasizmus igájából történt felsza
badulása 15. éves évfordulója alkalmából rendezett drezdai egyházi béke
gyűlésen.

A könyvtár. Teológiai Akadémiánk könyvtári állománya kb. 40 000 
kötet. A tanév folyamán 4368 művet kölcsönöztünk ki. Ez magában fog
lalja a lelkészeknek vidékre küldött könyvek számát is. Kivétel nélkül 
minden lelkész és kutató kérését is teljesítettük. Könyvtárunkat a tanév 
folyamán személyesen 2924-en keresték fel. Az olvasótermet hallgatóink 
szorgalmasan látogatták és állandóan használták az ott elhelyezett kézi
könyvtárat.

Gyarapítására Akadémiánk a tanév folyamán 8884,— Ft-ot fordított. 
Gyarapodás a tanév folyamán 672 mű. A Lutheránus Világszövetség segé
lyének felhasználásával beköttettük a Migne-féle patrológia 378 kötetét 
19 600,— Ft költséggel.

A KÖSZÖNET SZAVA

Akadémiánk elmúlt tanévéről szóló jelentésemet hadd zárjam azzal, 
hogy hálás köszönetét mondok a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány
nak azért a nagylelkű támogatásért, amellyel — az ideológiai különbség 
ellenére is — biztosította az Akadémiánk fenntartását 95 százalékban fe
dező rendkívüli államsegély folyósítását.

Hálás köszönetét mondok a gyülekezetek nagyarányú támogatásáért, 
amellyel a Lelkésznevelő Intézet fenntartását segítették.

Hálásan köszönjük püspökeinknek, hogy szívükön hordozták lelkész
képzésünk ügyét, igehirdetési szolgálattal és a vizsgákon való elnökléssel 
támogatták a munkánkat. Hálásan köszönjük a Lutheránus Világszövet
ségnek, hogy az 1959-ben egész egyházunk számára adott segélyből Aka
démiánk is részesedhetett. Köszönetét mondunk mindazoknak a külföldi 
egyházi szerveknek, amelyek könyvküldeménnyel ajándékozták meg 
Akadémiánkat.

Mindenekelőtt pedig mi, Akadémiánk tanárai, dolgozói és ifjúsága 
érezzünk mondhatatlan hálát aziránt az Isten iránt, aki az 1959—60-ik tan
évben is velünk volt. Minden vétkünk és gyarlóságunk ellenére is itt mun
kálkodott közöttünk Isten kegyelme. Ez a kegyelem fedezze el mulasztá
sainkat és adjon erőt további szolgálatokra. Istennek adjunk hálát az ősi 
Te Deum laudumus szavaival, amellyel már a 4. századtól fogva hálát 
adtak a keresztyének a tanév sikeres befejezésekor:

Téged Űristen 
Az igaz hitben 
Áldunk, magasztalunk,
Atya, Fiúnak 
S Szentiéleknek vallunk.

Dr. Ottlyk Ernő
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Mivel mozdíthatjuk elő a hidegháború 
beszüntetését

D. HERTZSCH ERICH professzornak, a jenai Schiller Frigyes 
egyetem teológiai fakultása dékánjának, a Német Béketanács el
nöksége tagjának előadása a Német Béketanács 1960. május 9—11-iki 
drezdai békekonferenciáján, amelyen egyházunk küldöttei is részt 
vettek.

Tizenöt évvel ezelőtt, 1945. május 8-án ért véget a második világ
háború. Feltétel nélkül adták meg magukat, akik egykor így énekeltek: 
„Wir werden weiter marschieren, wenn alles in Scherbe falit, denn 
heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt.” Akik nem 
az öngyilkosság mellett döntöttek, arra kényszerültek, hogy kiszolgál
tassák életüket az ellenség irgalmának vagy dühének és alávessék ma
gukat a megérdemelt ítéletnek. Együtt kellett szenvednie az ártatlanok
nak a vétkesekkel és az ámítóknak az elámítottakkal. Azokat érte leg
iszonyatosabban a második világháború vége, akik valami megfoghatat
lan vakság következtében az összeomlást még akkor sem akarták tudo
másul venni, mikor már minden régen elveszett, mikor Hitler biro
dalma, ez a cseréplábakon álló kolosszus már régen összedőlt és mindent 
maga alá temetett. De iszonyatos volt azok számára is, akik világosan 
látták előre az összeomlást, de mikor minden a végéhez közeledett, 
nekik is irtózattal telve a többiekkel együtt kellett a szörnyű tragédia 
utolsó felvonását átélniök: az utolsó bombatámadások rémségét, a füs
tölgő romhalmazokon dúló harcokat, a vert hadak értelmetlen rombo
lását és az utakon menekülő milliókat. Közülünk senki sem maradhatott 
meg csupán nézőnek. Mindnyájan belezuhantunk az összeomlás örvé
nyébe, ahol végül rengeteg embernek kellett nyomorultan elpusztulnia.

Azoknak, akiket az örvény ismét partra vetett, egy tökéletesen meg
változott világban kellett helyüket megtalálniok. A ránk váró feladatot 
— a romok eltakarítását, a lerombolt hidak újjáépítését, az elaknásított, 
letarolt földek újbóli megművelését, a romok alól kiásott gépek üzembe
helyezését — eleinte olyan nagynak láttuk, hogy kezünket szinte alig 
mertük megmozdítani, mert kétellettük, hogy ebből a káoszból ismét 
kozmosz állhat elő. És mindez nem csak szó szerint, hanem képies és 
átvitt értelemben is így volt. A brutalitás és a fanatizmus 12 évi 
uralma után a szellemi élet hidjai is felrobbantva meredeztek, a tudo
mány szántóföldje pusztasággá vált és a kultúra, a humanitás egész 
épülete összeomlott, izzé-porrá zúzódott.

Mindennek ellenére mégsem váltunk akkor a reménytelenség mar
talékává. A nehézségekkel szembeszegülve felbátorodtunk az építésre. 
Mert — noha nyomorogtunk, koldusokká váltunk és éheztünk — mégis 
szabadon lélegezhettünk. Közülünk bizony sokan elfeledték újból, hogy 
minő érzés töltötte el szívünket akkor, amikor nem kellett már többé 
senkinek álmából riadnia az üvöltöző szirénahangra, mikor egyszerre 
csak felszabadultunk lelkűnkben attól a lidércnyomástól, amelyet a 
zsarnokság támasztott. A felszabadulást azok érezték természetszerűleg 
legerősebben, akiknek a kezéről a szó szoros értelmében hullott le a bi
lincs, akik előtt évekig tartó kimondhatatlan szenvedés után feltárult a
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börtönök és koncentrációs táborok ajtaja. A fasizmus áldozatainak fel- 
szabadulása a saját megélt felszabadulásunk jelképévé vált.

Felszabadíttattunk, de nem volt erőnk önmagunk felszabadítására. 
A zsarnokság igáját nem tudtuk magunktól lerázni. A fasizmus egye
sült ellenségei, legfőképpen a Szovjetunió Vörös Hadserege zúzta szét a 
nyakunkba vetett igát. Mindez nem történhetett meg velünk természe
tesen keserű fájdalmaktól mentesen.

Bár keserű és kemény sors várt ránk a háború utáni idők elején, 
mégsem az átélt és mindnyájunkat nyögésre késztető nyomor volt a 
legrosszabb. A legrosszabb az volt, hogy Németországban nagyon sokan 
képtelenek voltak népünk kemény sorsában elfogadni a megérdemelt 
büntetést és azok, akik ezek közül keresztyének voltak, nem tudták fel
ismerni mind abban, amit átéltünk, a mindenható Isten kemény, de 
igazságos kezét, hanem mit sem okulva, konokan nem akarták belátni 
vétküket és nem igyekeztek jóvátenni, ha valami még egyáltalán jóvá- 
tehető volt. Ehelyett neheztelni kezdtek az őket ért kérelmek miatt, 
ahelyett, hogy magukat vádolták volna, másokat vádoltak és a meg
torlásról gondolkodtak.

Végső sorban népünk nagy részének konoksága idézi elő, hogy Né
metország ismét nyugtalanítja a világot és veszélyezteti a világbékét, 
hogy Németországban a nacionalisták, a fasiszták, a militaristák ismét 
arra törekszenek, hogy szemérmetlen és gátlástalan energiával vissza
szerezzék az 1945. május 8-án kezükből kivert hatalmat. Ez az okulni 
nem akaró, konok Németország önhitt gőggel „erőpolitikát” folytat an
nak minden tartozékával, az atomfegyverkezésen kezdve az antiszemi
tizmusig. Ez a Németország nem akar tudomást venni a Német Demok
ratikus Köztársaságról, a Német Demokratikus Köztársaság létét elkép
zelhetetlennek tartja és tiltakozik ellene, mert nem tudja elfogadni, hogy 
véget lehet vetni az általa vezetett hidegháborúnak és hogy Németország 
a feszültségek enyhülésének és a világ megbékülésének kiindulópontja 
lehetne.

Ebben a fejlődésben legszomorúbb tény, hogy a Német Evangélikus 
Egyház püspökeinek és zsinati tagjainak többsége képtelen tisztének 
megfelelő módon cselekedni: jóváhagyták a tábori lelkészség felállításáról 
szóló megegyezést, melyet Dibelius, a Német Evangélikus Egyház taná
csának elnöke, önhatalmúlag és illetéktelenül kötött meg a Német Szö
vetségi Köztársaság atomfegyverkezést folytató kormányával. Mitzen- 
heim püspököt meghazudtolják, pedig bölcs határozottsággal képviseli az 
egyházi szempontokat, de ugyanakkor igaz lelkipásztorként azt taná
csolja a gyülekezetek tagjainak, hogy a szocialista fejlődést tartsák tisz
teletben és a Német Demokratikus Köztársaság kormányát támogassák. 
A bayreuthi gyülekezeti ház használatát megtagadják Niemöller egyházi 
elnöktől, mert ő a megbékülésért és a leszerelésért küzd, de ugyanazt a 
gyülekezeti termet minden további nélkül átengedik Schlamm úrnak, a 
legmegátalkodottabb háborús uszítónak. A Német Evangéliumi Egyház 
zsinata napirendre tért Heinrich Vogel és Hellmut Gollwitzer profesz- 
szorok javaslatai felett, mikor az atomfegyverek eltiltását követelik, de 
ha Eugen Gerstenmaier képviselőházi elnök vagy Bauer főigazgató ja
vasol valamit, azt elfogadja a zsinat.

A tábori lelkészség felállításával kapcsolatos egyezmény felülbírálá
sára kiküldött bizottság megállapította, hogy „a zsinat a megegyezést 
annak ellenére hagyta jóvá, hogy tudomása volt a szövetségi hadsereg 
atomfegyverekkel történő felfegyverezéséről. . .  A lelkészt szolgálat sza
badsága azonban az atomfegyverkezés esetén is biztosított, mert — most
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kérem, hogy jól figyeljenek — azok a lelkészek, akik ellenzik az atom
fegyverkezést, úgysem számolhatnak azzal, hogy tábori lelkészi alkalma
zást nyernek.”

Nem kevesebb, mint százhúsz főfoglalkozású tábori lelkész teljesít 
máris szolgálatot.

Ugyan kinek tesz szemrehányást közülük bármelyik egyházi veze
tőség. Ha azonban evangélikus lelkészek szembeszállnak az atomfegy
verkezéssel és aktívan vesznek részt a Béke Világszövetség munkájában, 
azzal kell számolniuk, hogy lelkésztársaik elkerülik őket, egyházi veze
tőségük pedig meginti, sőt megrendszabályozza őket.

Milyen fájdalmas csalódást okoz ez a régi hibákba és bűnökbe 
visszazuhanó egyház, ha összehasonlítjuk mindezt az 1945. október 19-i 
Stuttgarti bűnvalló nyilatkozattal. Itt Niemöller neve mellett Dibeliusé, 
Heinemann aláírása mellett Asmussené olvasható. Akkor így szóltak: 
„Mérhetetlen szenvedést zúdítottunk számtalan népre és országra. Vá
doljuk magunkat, hogy nem váltottuk meg bátrabban hitünket, nem 
imádkoztunk elég hűségesen, nem hittünk elég örömmel, nem szerettünk 
elég forrón, Üj kezdetre van szükség egyházunkban. Az egyháznak arra 
kell törekednie, hogy a Szentírás alapján, egyetlen Urát szem elől nem 
tévesztve, minden hitével ellenkező befolyástól tisztítsa meg és szedje 
rendbe önmagát. Abban reménykedünk, hogy a kegyelmes és irgalmas 
Isten még eszközeként fogja használni egyházunkat és felhatalmazza 
majd arra, hogy az Ö igéjét hirdesse és az Ö akaratának szerezzen ér
vényt közöttünk és egész népünk körében.”

Mikor 1947 augusztusában Darmstadtban a Német Evangéliumi Egy
ház testvértanácsa népünk politikai útjával kapcsolatban nyilatkozatot 
fogadott el, komolyan vették a stuttgarti bűnvalló nyilatkozatot. A test
vértanács egészen konkrétan beszélt azokról a téves és rossz utakról, 
melyeken mi németek jártunk.

Kétségtelenül nehéz helyzetbe kerültünk mi keresztyének nemcsak 
Németországban, hanem egész Közép- és Nyugat-Európában. Helyzetünk 
nagyon hasonlít a rómaiakéhoz a 6. század idején, a keleti gótok meg
jelenésekor. Akkor visszahozhatatlanul süllyedt el egy nagy kulturális 
kincsekkel teli világ. Ma hasonlóképpen süllyed el a polgári-kapitalista 
Európa egy évszázados világuralma után. Nincs az az atombomba, vagy ' 
felfegyverkezés, amely asztronómiai vészjeleivel semmissé tudná tenni 
azt, ami a Volga és a Jeniszei. ami a Hoangho és a Jangcse-kiang mel
lett történt. Lehet, hogy a valaki nagyzoló esztéticizmusból idegennek ta
lálja, amikor oroszok és kínaiak Lenin és Mao Ce-tung arcképéi 
óriási transzparanseken világítják ki, de azt nem akadályozhatja meg, 
hogy megszámlálhatatlan milliók, elnyomott és kizsákmányolt emberek 
bizalommal és reménységgel hordozzák szívükben ezeket a neveket. Üj 
rend alakul ki az emberi társadalomban. Mi, akiket még valamilyen for
mában vonz és megköt a régi, sajnálkozhatunk és panaszkodhatunk 
mindezen, de változtatni rajta nem tudunk. Akár akarjuk, akár nem, az 
új megvalósul. De miért lenne lehetetlen előítéleteinket megváltoztatni 
és a kommunizmus iránti balga félelmünket legyőzni?

Nem csak azzal a ténnyel kell számolni, hogy a Szovjetunióban és 
a népi kínai birodalomban a kommunizmus diadalt aratott, hanem azzal 
is, hogy ázsiai és afrikai népek felszabadultak a gyarmati uralom alól 
és ezzel alapvetően változott meg a világhelyzet. 1955-ben a bandungi 
értekezleten másfélmilliárd ember képviselői gyűltek össze tanácskozásra. 
Ettől az időtől számítva a gyarmati rendszer uralmát végleg letűntnek 
kell tekinteni. Ezen a tényen nem változtathatnak a Franciaország be
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csületének Algériában annyit ártó elvetemült hóhérok, de a bantu-nége
reket Dél-Afrikából kikorbácsolni szándékozó Verwoerd-kormány barbár 
rendőrei sem. A felszabadított népektől nem kell félnünk. Olyan férfiak 
vezetik őket, mint Nehru és Csu En-laj. Politikájukat a békés egymás 
mellett élés öt alapelvére építik s nekünk is megmutatják milyen útra 
kell lépnünk.

Idén május 8-a egybe esett a húsvét utáni 3. vasárnappal, Jubiláte 
vasárnapjával. Ezt a vasárnapot a következő bibliai ige jellemzi: „Ha 
valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé újjá 
lett minden.” Pál apostol azonban így folytatja: „Mindez pedig Istentől 
van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által és aki 
nékünk adta a békéltetés szolgálatát.” Hitler zsarnoki uralma idején, 
1934-ben, a Hitvalló Egyház Barmenban arról tett bizonyságot, hogy 
„Jézus Krisztus ennek a világnak minden istentelen megkötöttségéből 
arra a boldog szabadságra szabadít fel, hogy teremtményeinek szabad 
hálaadással szolgájunk.” 1947-ben Darmstadtban a testvér tanács figyel
meztető felhívással tette aktuálissá ezt a mondatot a háború utáni időkre 
vonatkozóan. „Hagyjatok fel mindenféle hitetlen közömbösséggel. Ne 
ringassátok magatokat régi szép idők álmaiba és ne spekuláljatok egy 
jövő háborúra. Teljes szabadsággal és józansággal vállalja minden egyes 
ember a felelősséget azért, hogy egy jobb német államot fogunk fel
építeni, amely az igazságot, a jólétet, a belső békét, és a népek meg- 
békülését szolgálja.” Múlt évben, amikor 250 teológus gyűlt össze Wei- 
márban Németország mindkét részéből, hozzáláttunk ennek a felhívás
nak valóraváltásához. Megkíséreltük, hogy teljes józansággal tudatosít
suk felelősségünket. Nyilatkozatot írtunk alá és tettünk közzé. Ez olvas
ható benne:

„Vétkeznénk, ha Krisztus nevével visszaélve, próbálnánk igazolni 
hatalmi csoportosulásokat, ahelyett, hogy a Tőle kapott szabadsággal a 
felebaráti szeretet parancsának engedelmeskedve, keresnénk az igazsá
got és a békességet. Ésszerű politikát akarunk és az ilyen politikát, ahol 
csak erre alkalom nyílik, szavunkkal és tettünkkel támogatjuk.

Az ésszerű politika célja ma ez: A hidegháborút be kell fejezni és a 
fenyegetett békét olyan megállapodásokkal kell biztosítani, melyek min
den népnek biztonságot és a jövendőben fejlődési lehetőséget nyújtanak.

A német nép és a két német állam kormánya különösen is felelős 
ebben a kérdésben.

Az ésszerű politikának Németországban ma ki kell vennie a hatal
mat azoknak kezéből, akik népüket és a népeket már kétszer háborúba 
sodorták. Ezért:

Tárgyalásokat kell indítani a két német állam kormányai között a 
fokozatos újraegyesítés céljából;

Nem. szabad tűrni német területen nukleáris fegyvereket és rakéta 
támaszpontokat;

Mindkét német államot ki kell vonni a katonai szövetségekből és az 
atommentes zóna részévé kell tenni.

Ha ezeket a főleg Németországot illető kérdéseket rendezzük, an
nak jelentősége túlhat Németország határain. Ha egy világpolitikailag 
annyira exponált helyen, mint amilyen a mi országunk, viharsarok he
lyett a megbékülés és baráti találkozások központját lehetne létrehozni, 
annak a világpolitikára vonatkozóan messzire ható következményei 
lesznek.”

Ügy gondolom, hogy az ésszerű politika fogalmát a mi drezdai be
szélgetésünk során megfontolásaink és döntéseink központjává kell tenni.
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Az a kör, amely ma itt összejött tágabb és sokszínűbb, de ezzel feszült- 
ségteljesebb is. Találkozónkon más keresztyén egyházak képviselői és 
külföldi barátaink is részt vesznek ezúttal. Nem félünk attól, hogy a kü
lönböző szempontok és nézetek következtében — önállóan gondolkodó 
és ítéletet alkotó emberek között szükségszerűen lépnek fel ezek — be
szélgetéseinket terméketlenné, együttlétünket eredménytelenné teszik. 
Ellenkezőleg! Nem kívánjuk a különbségeket és az ellentéteket felfogás 
és világnézet tekintetében minden további nélkül elhallgatni, mert ez azt 
a benyomást keltené, mintha egy kis jószándékkal már meg lehetne sza
badítani a világot egy harmadik világháború félelmétől. Tudjuk, hogy 
a maximalista követelmények teljesen irreálisok. Nem akarunk rózsa
színű illúziókban élni, mert ezeknek semmi közük a keresztyén felelős
séghez. Tudjuk, mennyi a feszültség és bizalmatlanság a népek között. 
Tudjuk, milyen veszélyt jelent az atombombák felhalmozása és a poli
tikai blokkképződés. Mégis egyedül ésszerűnek, egyedüli kiútnak azt a 
javaslatot tekintjük, amelyet 1959-ben az ENSZ közgyűlése előtt Hruscsov 
tett, amikor a gyökeres és teljes leszerelést követelte. Ez a javaslat — 
ha eszünkre hallgatunk — vissza nem utasítható, mert visszautasítása 
a teljes megsemmisülés igenlését jelenti. Nem vagyunk hajlandók a tö
megpusztító fegyvereket „Isten ostorának’’ tekinteni, de mi is felelősek 
vagyunk azért, hogy odáig juthattunk, hogy a Szentháromság Isten ne
vére megkeresztelt emberek elrendelhették Hirosima és Nagaszaki atom
bombával történő bombázását és hogy ezt a parancsot végrehajtották. 
Ennek az atomrobbanásnak a szörnyű következményeit úgy kell tekin
tenie a keresztyénségnek, mint kiáltó hangú, megtérésre intő beszédet.

Sürgősen be kell szüntetni az atombombával folytatott kísérleteket, 
le kell állítani gyártásukat és ártalmatlanná kell tenni a meglevő kész
leteket. Mindez magában még sem segít, mert nem lehet megsemmisíteni 
azokat a leírásokat, amelyek a hidrogénbomba előállítását lehetővé te
szik. A hidegháborút kell beszüntetni. Nékünk németeknek nagyon nagy 
az elkötelezettségünk, de a lehetőségünk is arra, hogy a hidegháború 
bevégzéséhez döntően járuljunk hozzá. Nékünk mindkét német államban 
élő németeknek tárgyálniunk kell egymással; kettéosztott hazánk pél
dáján kell megmutatnunk minként válthatja fel a békés együttélés a hi
degháborút.

Kötelességünk gondoskodni arról, hogy valósággá váljék a két német 
állam békés együttélése, sőt egymásért folytatott testvéri élete úgy,, 
ahogyan azt a népi Németország terve javasolja.

A keresztyén egyház istentiszteletében jelentős szerepe van a bűn- 
bánatnak és bűnvallásnak: „mea cúlpa, mea maxima culpa” . A Mi
Atyánkban pedig ezt kéri az egész keresztyénség: „Ne vigy minket
kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól” . Ha valaki így imádkozik, 
de nem akarja elszántan leküzdeni magában a nemzeti és egyházi ke- 
ményszívűséget, ha nem akar ellenállni a kísértésnek és a gonosznak, 
akkor reménytelenül imádkozik. Az éber lelkiismeret, amely az élő hit 
sajátja és az elszántság, hogy megtegyük mindazt, amire az értelmes. 
belátás elkötelez bennünket, elválaszthatatlanul összetartoznak.
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Isten neve és az ember az Ó testamentomban
(Bibliatanulmány Ex 3,7—14 alapján)

I.

Elhivatása előtt nem voltak Mózesnek a szokottól elütő vonásai az 
Ó testómen tómban. Maguk az elbeszélők nem tüntetik fel kivételesen ke
gyes embernek. Pásztor volt, mint sokan mások, csak éppen elszakítva 
élt övéitől a midiámok földjén. Viszont sajátosan illeszkedett bele Isten 
előre látó tervébe az a gyilkosság, amely miatt menekülnie kellett 
Egyiptomból (Ex 2,12): a pompából, a körülrajongott királyfi helyzetéből 
az egyedülvalóságba, az egyszerű pásztoréletbe, a száműzetésbe. Ebben 
az önkéntes száműzetésben éri utol Isten hívó szava.

Mit sem sejtve terelgette nyáját a Hóréb hegyéhez, amelyet Isten 
arra szemelt ki, hogy nagy kinyilatkoztatásának a helyévé tegye. Itt 
jelent meg neki Isten az égő csipkebokor lángjában. Régebbi magyarázók 
utalást láttak a jelenségben Isten szentségére, amely nem emésztette meg 
Mózest. Ez azonban eltúlzott értékelése a jelenségnek. Legföljebb annyit 
mondhatunk, hogy a csipkebokor szóban (=  szönae) rejtett utalás van 
a kinyilatkoztatás helyére, a Szinaj hegyre.

Az elbeszélő szemében azonban a most következő párbeszéd a fon
tos Isten és Mózes között:

„Ekkor azt mondotta az ŰR: .Nagyon jól láttam Egyiptomban 
élő népem nyomorúságát és jajkiáltását a sanyargatok miatt meg
hallgattam. Sőt ismerem fájdalmaikat is. Azért szálltam le, hogy ki
mentsem Egyiptom hatalmából és felhozzam abból az országból egy 
jó és tágas (azaz: szép és szabad!) földre, tejjel és mézzel folyó or
szágba, a kanaániak, hittiek, emóriak, perizziek, hivviek és jebu- 
sziak helyére. ...most azért menj; elküldelek téged a fáraóhoz és 
hozd ki az én népemet, Izráel fiait Egyiptomból!’ Mózes azonban azt 
felelte az Istennek: ,Ki vagyok én, hogy a fáraóhoz menjek és ki
hozzam Izráel fiait Egypitomból?!’ De 6  azt mondotta: .Bizony, én 
veled leszek!. . . ’ Ekkor azt mondta Mózes az Istennek: ,De ha én 
elmegyek Izráel fiaihoz és ezt mondom nekik: A ti atyáitok Istene 
küldött engem hozzátok, ők pedig megkérdezik tőlem: Mi a neve? 
— mit feleljek nekik?’ Isten azt mondotta Mózesnek: ,Leszek, aki 
leszek. . . . így szólj Izráel fiaihoz: A LESZEK küldött engem hoz
zátok.”

1. Ha meg akarjuk érteni ezt a titokzatos és rejtélyes igét, akkor 
először is annak a kérdésnek az értelmét kell tudnunk, amit Mózes 
Izráel fiainak a nevében intéz Istenhez. Mit akarnak Izráel fiai azzal, 
hogy olyan kíváncsian érdeklődnek Isten neve után?

Az egyszer világos, hogy a nevet nem egyszerűen csak valamilyen 
szónak az alakjában akarják megtudni, hanem Istennek a lényegéről 
akarnak lényegeset megtudni a névvel együtt. A névtelen Isten ugyanis 
annyi, mintha ismeretlen volna! A régi emberek úgy gondolták, hogy az 
embert személytelen hatalmak veszik körül, amelyek kívül állanak a ha
talmi körén. A kérdés az volt, hogy mi rejtőzik ezek mögött a hatalmak 
mögött: Ellenséges istenség rejlik bennük, vagy jóakaratú hatalom? En
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nek a megtudása mindenkor a legfontosabb dolog volt. Ezért kérdezi 
meg Mózes is annak az Istennek a nevét, aki kinyilatkoztatta neki magát. 
Mert a név nem külsőleges dolog, hanem hordozójának, viselőjének a 
lényegét takarja. E mögött a szemlélet mögött persze az a szilárd meg
győződés rejlik, hogy az ember nem ismerheti meg kellően az Istent, 
hanem rá van utalva arra, hogy Isten maga jelentse ki magát neki. 
Ismeretlen Istent nem tud az ember személyesen, a megszólítás közelsé
gében és közösségében tisztelni. Csak a magát kinyilatkoztató Istent tud
juk valóban imádni. Ehhez pedig éppen a nevére van szükségünk.

2. Azonban azt is tudjuk, hogy e mögött a nagy érdeklődés mögött 
még valami más is rejlik. Nemcsak az Isten „érdekében” , imádása érde
kében törekszik az ember a név megtudására, hanem nagyon is önző 
érdekek lappanganak kíváncsisága mögött: Szüksége van az Istenre, mert 
kapni akar tőle valamit, a szolgálatába akarja állítani. Ügy gondolja, 
hiszi, hogy rendelkezhetik bizonyos körülmények között az istenivel: 
varázsolni, igézni akar az istenivel.

Mózes kérdésében tehát egyaránt benne van az ember vágyódása és 
a vakmerősége: Egyrészt imádni az Istent, másrészt zsákmányul ejteni.

II.

Ezek után az a kérdés, hogy mit válaszol Isten a vallásos érdeklődés 
legfontosabbikára?

1. „Leszek, akik leszek." A héber mondat arról tanúskodik, hogy ez 
a rejtélyes kifejezés a Jahve-nevet akarja körülírni és megmagyarázni. 
De vajon tekinthető-e ez a válasz magyarázatnak és nem a kíváncsi kér
dés visszautasításáról van-e szó? Való igaz, hogy első benyomásunk min
dig az, hogy Isten visszahúzódik a kíváncsi emberi szemek és kérdések 
elől. Ügy, ahogyan az emberek szeretnék, nem engedi „rabul ejteni” 
magát. Unió mistikát és varázslásvágyat, „jóistenkedést”, és „kegyes 
igénybe-vételt” visszautasít. Megtartja szabadságát és titkát.

De csak félig értettük meg Isten válaszát, ha a kérdés végérvényes 
elutasítását akarjuk fölfedezni benne. Sőt egyenesen félreértenénk Isten 
szándékát, ha ezt a választ filozófiai spekulációnak akarnánk tekinteni 
Istenről, esetleg az „abszolútságáról” .

Az a héber szó, amit a „lenni” magyar igével fordítunk (hájáh), 
többet jelent, mint „lenni”, „létezni” . Különösen az isteni kijelentésekkel 
kapcsolatban a jelentése: „megjelenni”, „történni”. Inkább az aktivitást, 
mint a nyugvó létezést jelöli s ezért nem Isten abszolútságáról van itt 
szó, hanem inkább az ember felé forduló oldaláról. Olyan szava, igéje 
Istennek, amely segítő szándékát jelenti az embernek. Az az Isten Jahve, 
aki mindig jelen lesz a történelemben és népe történetében és abban az 
állandóan cselekvő, munkálkodó Istennek bizonyítja meg magát. „Az 
én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom” (Jn 5,17) 
mondja Jézus. Ha tehát azt mondatja Mózessel a nyomorúságban élő 
Izráel fiainak, hogy megbizonyítja nekik isteni jelenlétét és aktivitását, 
akkor ebben van valami vigasztaló, valami az Isten megbízhatóságából, 
hűségéből (aemuna és chaeszaed).

2. Isten válasza tehát kettős értelemben értendő: Isten lehajol, ki
nyilatkoztatja magát az embereknek a jelen levő, a megbízható és ak
tív Istenként. Másrészt azonban megőrzi az emberrel szemben a szabad
ságát. Az ÚR marad mindig, ahogyan különösen Ezékiel próféta mondja
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állandóan ismételve: „És megtudjátok, hogy én az ÜR vagyok”. Nem 
adja oda magát az emberek hatalmába és céljainak. Az az Isten Ö, aki 
ismételten összerombolja, amit az emberek gondolnak róla és akarnak 
-vele. Ezt a két jelentést azonban nem szabad elválasztanunk egymástól. 
A  kettő csak együtt érvényes és igaz!

III.

Az Ötestá-mentomban két olyan elbeszélést találunk, amelyek az 
eddig elmondottakat szemléletesen megmagyarázzák. Az egyiket Bir 
13-ban találjuk. Mánóah feleségének megjelent Isten egy angyal képé
ben és megjelentette neki, hogy fia születik: Sámson. A férj amiatt 
bánkódik, hogy a felesége nem volt elég szemfüles és nem hasznosította 
számukra a mennyei lényt. Ezért most imádkozik, hogy ismétlődjék 
meg a jelenség. Az angyal valóban még egyszer megjelenik, de megint 
csak az asszonynak, amikor egyedül volt a mezőn. Ezúttal azonban si
került Mánóahnak még ott találnia és ekkor a következő párbeszédnek 
leszünk tanúi:

„Te vagy az a férfiú, aki ezzel az asszonnyal beszéltél? Ö pedig így 
felelt: En vagyok. Ekkor Mánóah azt mondta az ŰR angyalának, 
hadd marasztaljunk meg téged és hadd készítsünk neked kecske
gödölyét!”

Milyen jellemző ez a mondat: „Hadd marasztaljunk téged!” Rend
kívül együgyűen hangzik itt, ami végső sorban minden ember leghőbb 
vágya, hogy Istent magához kösse. Az angyal visszautasítja a tolakodót, 
de Mánóah nem adja meg magát:

„Erre azt mondta Mánóah az ŰR angyalának: Mi a neved? Mert, 
ha beszéded beteljesedik, tisztelni akarunk téged.”

Megint megfigyelhetjük a titkos vágyat, amely itt persze kegyes álarc 
mögött búvik meg. Mánóah magához akarja ragadni ezt az isteni lényt, 
meg akarja vesztegetni, ezért kérdezi a nevét. Ha a nevet tudja, akkor 
azt hiszi, hatalmában van az Isten. Akkor nemcsak megszólíthatja és 
hivatkozhatik reá, hanem „igézheti” is. Isten azonban elutasítja a ké
rését:

„Miért kérdezed a nevemet?! Bizony! Csodálatos az!”
Mánóah azonban tovább próbálkozik. Gyorsan áldozatot mutat be. 

De az angyal eltűnik az oltár lángjában és ott hagyja a halálra rémült 
Mánóaht.

Ez a rövid elbeszélés rendkívül fontos. Az elbeszélő jól érzékelteti 
az embernek azt a titkolt vagy bevallott vallásos kívánságát, hogy Istent 
zsákmányul ejtse. De azt is tudja az ember, hogy ez bálványozás! Az 
embernek nem szabad találkoznia az élő Istennel, mert megcsorbítja 
szent szabadságát.

A 2. elbeszélés Gén 32,22—32-ben valami másról tanúskodik. Jákob 
atyáinak a földjére van visszatérőben. De nagyon nyomja most lelkét 
a bátyjával szemben elkövetett bűne. S akkor, egyik éjszaka, amikor 
már családját és egész jószágát átszállította a Jabbók folyón, „Valaki 
tusakodott vele egészen hajnalhasadtáig” . Az elbeszélésből világosan ki
tűnik, hogy abban az éjszakai Valakiben maga az ŰR tusakodik Jákób-
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bal. Jákob eddig csak arra a tusakodásra gondolt, amely akkor vár reá, 
ha találkozik Ézsauval, az elsőszülöttségi jogát elvesztett testvérrel. 
Most azonban azt is meg kell tapasztalnia, hogy sokkal súlyosabb tusa
kodásban is helyt kell állnia: magával az Istennel! De bármilyen félel
metes is volt ez az éjszakai viaskodás és bármennyire megrettentette is 
Jákobot, a Mánóah féle vágy Jákobban is felülkerekedik. Félig holtan 
is ezt kérdezi:

„Mondd meg, kérlek, a nevedet!”
Nem juthat az ember olyan szorult helyzetbe, hogy ettől az illeték

telen tolakodástól mentes tudna maradni! De Jákob is ezt a választ 
kapja:

„Miért kérdezősködöl a nevem után?! És megáldotta őt ott. Ezért 
Peniélnek nevezte el Jákob azt a helyet, mert .láttam Istent szín- 
ről-színre’, és mégis életben maradtam.”

Itt már hatékony, cselekvő jelenlétét is. megbizonyítja az ÜR: „Le
szek, aki leszek” .

IV.

Arra is gondolnunk kell, amikor látjuk ezt a szorongó érdeklődést 
Isten neve után, hogy az Ótestámentom gyülekezete Istennek egy nevét 
ismerte, a Jahve nevet és neki ez a név garantálta Isten kinyilatkozta
tását, jelenlétét. Ebben a névben benne volt Izrael számára Istennek 
egész hűsége és kegyelmes akarata. Benne volt az a hit, hogy Isten a 
teremtéstől az új ég és új földig állandóan tevékenykedő Isten, a koz
mosz és a történelem egyetlen URa és formálója. Ezért hallunk olyan 
sokszor az Ótestámemtomban Isten nevéről pl. a zsoltárokban. S ez itt 
nem egyszerűen jelentéktelen liturgiái maradvány:

„Lelkemet megújítja, igaz
nyomokon vezet engem nevéért” (Zsolt 23,3).

S ez lényegében ezt jelenti: Ilyen vakmerő bizalmam nem lehetne 
magamtól. Isten azonban kijelentette üdvösséges akaratát a gyülekezet
nek. Kilépett elrejtettségéből (Es 45,15) és megközelíthetetlenségéből és 
az a név, amelyet ismerünk és kimondhatunk, ennek az alapja és bizto
sítéka.

Láthatjuk tehát, hogy Isten neve és üdvösséges akaratának a kije
lentése az Ótestámentom emberének a hitében felbonthatatlanul egy
ségbe fonódik és a Mózesről szóló történetek egyik legszebbike szemlél
tesse ezt még egyszer Ex 33,18—23-ban. Isten beszélget Mózessel arról, 
hogy a nép induljon el a Sinai hegytől ki a pusztába. És Mózes — talán 
mert tart, azaz fél ettől az úttól — merészen kimondja a kérést:

„Engedd meglátnom a Te dicsőségedet!”
Isten azonban elutasítja szolgája kérését. Mózes sem láthatja Isten 

arcát, mert ember nem marad életben, aki látja az Istent. De valami 
mást mégis tesz Isten:

„ . . .  akkor az ŰR azt mondotta: El vonul tatom előtted az én teljes 
felségemet és kiáltom előtted az ŰR nevét: .Könyörülök, akin kö
nyörülök, kegyelmezek, akinek kegyelmezek’.”
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És azután, ha az ŰR így elvonult és kezét védőén Mózes fölé tar
totta, akkor láthatja Mózes Istent, de csak hátulról. Közvetlenül nem 
láthatja az ember Istent, de csodáit azután annál inkább. Az első embert 
még álomba ringatta, amikor az asszonyt teremtette (Gén 2,21) és Ábra- 
hámnak is mély álomba kellett merülnie, amikor megérkezett szövet
sége megkötéséhez az Isten (Gén 15,12kk). Az Ótestámentom nagyon 
elevenen tanúskodik arról, hogy Isten és az ember között mélységes űr 
és távolság van. Ezért nem láthatja Mózes sem Isten dicsőségét. De 
megmondja neki a nevét és ez a név annak a biztosítéka, hogy Isten 
kegyelmező Isten. Mi más ez, mint Ex 3,14 kijelentése: „Ott leszek, mint 
ott levő. Jelen leszek. Veletek leszek. A LESZEK küldött engem.” 
Ex 33,18 bizonyítja, hogy mennyire igaza van a nemrég elhunyt ószövet
ségi tudósnak, Gréthemek (Dér Name Gottes im AT), amikor Ex 3,1.4-et 
így fordítja és magyarázza: „Ioh werde mich erweisen^ den ich erweisen 
werde” . „Olyan leszek, amilyen lenni akarok” — ha akarom kegyelme
zek, ha akarom irgalmazok, akinek és amikor akarok. Megkötni nem 
hagyom magam. Felségem és szentségem szabad és meg nem csorbít
ható! De megmondja a nevét Mózesnek és rajta kérésziül az emberiség
nek. Ez a név annak a biztosítéka, hogy a hivő ember alázatával kö
zeledhetünk hozzá. Persze Mózes kérdésénél és Isten válaszánál gon
dolnunk kell arra is, amit Pál apostol mond hasonló helyzetben: „Elég 
neked az én kegyelmem” ! (2Kor 12,9).

V.

Az Ótestámentom több helyén igyekeztünk megmutatni, mit jelent 
az Isten neve és mi vele kapcsolatban az ember egyetemes magatar
tása. Így értjük meg azt is, hogy mit jelent és mi a jelentősége ennek 
a parancsolatnak:

„Ne vedd hiába Isten nevét!” azaz:
„Ne élj vissza Isten nevével!”

Ez a parancsolat arra akar inteni és tanítani bennünket, hogy Isten 
elvileg és radikálisan tiltakozik az ellen, hogy szuverénitását meg
csonkítsuk. Azokban a régi időkben gyakran kísértette meg az embert, 
hogy a varázslás segítségével biztosítsa magának az érzékfeletti világot, 
ahogyan később időnként a keresztyén egyházban is előfordult ez. Vöm 
nak azonban finomabb formái is ennek a bűnnek. Hiszen az ember min
dig szeretné szekerébe fogni az Isten hatalmát. Mózes óta azonban ez 
súlyos bűnnek számít.

VI.

Mindezek miatt különös titok vette körül az ótestámentomi isten
nevet: Az emberek ismerték és kiejtették sokáig, de a titokzatosságából 
ezzel nem veszített semmit. Nem csodálkozunk tehát, hogy végül ki sem 
ejtették, ami azonban nem oldotta meg a rejtély ességét, hanem csak 
fokozta. Hétpecsétes zár alatt őrizték ezt a titkot.

És most gondoljunk arra az órára, amikor a názáreti zsinagógában 
Jézus kezébe adták az Ótestámentom tekercsét. Amikor felolvastd a szö
veget, minden szem reá tekintett. S ő így kezdte beszédét, illetve ma
gyarázatát: „Ma teljesedett be ez az írás szemetek láttára” (Lk 4,16—21).
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Ezért szólította fel ismételten a tanítványokat is, hogy tanulmányozzák 
az írásokat, amelyek Róla tanúskodnak ÍJn 5,39). Neki volt hatalma arra, 
hogy az Ótestámentomot felnyissa és Isten nevének a titkát megadja: 
Benne az Isten jelenvalósága megfoghatóvá lett, akit „szemeinkkel lát
tunk . . .  és a kezünkkel illettünk, az életnek az Igéjét” (ÍJn 1,1), aki 
Istennek megfoghatóan az ember felé forduló oldala.

Így tárulnak fel az ember előtt azok a mélységes üdvösségtörténeti 
összefüggések, amelyek Jézus Krisztus és az ótestámentami istennév kö
zött megvannak. Sőt, ha visszatekintünk, úgy tűnik, hogy az az isten
név csak az eljövendő ÚR megváltó művében lesz érthetővé és megfog
hatóvá számunkra!

Dr. Pálfy Miklós

A cselekedetek által való megigazulás semmiképpen sem áll 
tiszta külsőségekből, hanem azt valóban a tízparancsolat teljesítése 
jelenti. Ez viszont, ha nem fakadt hitből, akkor bár az emberek 
előtt igazaknak tüntethet fel bennünket, de Istennek nem kedvesek 
a cselekedeteink. Mi ugyanis nem azáltal igazulunk meg, hogy jót 
cselekszünk, hanem inkább fordítva: akkor cselekszünk jót, ha már 
megigazultunk. Először Ábel tetszett Istennek, és csak azután az 
áldozat, amit bemutatott. (Luther)

*

Ha bizodalom van a szívedben, hogy cselekedeted tetszik Isten
nek, akkor az a cselekedet jó, még ha olyan csekélység is, mint 
egy szalmaszál felszedése. (Luther)
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A keresztyén ember közösségi magatartásának
körvonala

Rövid bibliai tájékozódás

a) Az Ótestamentumban a közösségi életnek két alapformája van: 
az egyik a család, amelyikkel szűkebb és tágabb értelemben találkozunk. 
A másik formája a népi közösség. Pillére mindkettőnek kettős: egyrészt 
vérségi, másrészt vallási, közelebbről abból a szövetségből adódó, ame
lyet a mózesi törvény alapján kötött Isten Izrael népével. Tehát a család 
igazi lényegét sem pusztán a fizikai származás határozta meg, hanem 
a szülők, gyermekek és a testvérek olyan viszonya, amelyben már döntő 
szava _volt a törvénynek. Az a fórum, amelyik az egész családért felelős
séget hordozott, és amelyiknek az egész család felelősséggel tartozott, 
a családatya volt. Elsősorban az ő ajkáról értesültek Isten cselekedetei
ről, törvényéről és az Isten iránti engedelmesség szükségességéről. 
Az atya gondoskodott arról is, hogy a gyermekek mintegy belenőjenek 
a nép történetébe. Továbbá arról is, hogy ez az alapközösség rendben 
legyen, tagjainak egymáshoz való viszonyát illetően is. A béke, a sálóm 
első jelentésében éppen ezt a családon és népen belüli kiegyensúlyozott, 
egészséges életet, vagyis a rendezett közösségi életet jelentette. Ennek 
a békességnek ellentéte nem is a háború volt, hanem a közösség szét- 
rombolása. Nagyszerű példája ennek József története. A testvérek gyil
kos terve robbantja a közösséget. Csak akkor áll helyre, amikor a test
vérek bűnüket megvalljók, József pedig megbocsát. A közösségi élet 
döntő tényezői voltak tehát: Isten részéről a törvényszabta követelés, az 
ítélet és a megbocsátás; az ember részéről pedig az Isten iránti bizalom 
és felelősség, amelyek az Ótestámentom népének egymás közti viszonyá
ban is elengedhetetlen tényezőkké váltak. Ez a két tényező mind Isten 
felé, mindpedig emberek közti viszonyban, magában foglalta a bűnbánat
nak, bűnvallásnak és megbocsátásnak hatalmas eseményét is. Nagyjából 
ezek a szempontok döntők a nép életében is. Egyik fundiámentum az, 
hogy az egész nép Izrael fiainak származási rendjébe tartozott. A másik, 
hogy az egész nép egyúttal Isten népe is volt. Mivel abban a szövetség
ben, amely az Istenhez való viszonyt szabályozta, Isten volt a kezde
ményező, a népnek faji alapon való bálványozása lehetetlenné vált. 
A népközösség tagjai egymás felé is felelősséget hordoztak kölcsönösen. 
Ennek elmulasztása kirívó bűn volt. Körülbelül az atyai tisztnek meg
felelő tiszte volt a királynak, ö  hordozta a felelősséget Isten előtt a 
népért, és a felelőtlenségéért is felelős volt. De mindenki felelős volt 
személyében is Isten előtt, meg a nép egésze együtt is. A néphez tarto
zás tehát az egyetlen létformát jelentette mindenki számára.

Közvetlenül a közösségre vonatkozó kifejezések gyéren fordulnak 
elő az Ótestámentomban. Talán a „mispáhá” említhető itt, amelyik szó 
közösséget, egyesülést, szövetkezetei; is jelent, tehát olyan együvétarto- 
zását embereknek, amelyik tartós és amelyikben a közös ügy és közös 
cél az összetartó erő. Ilyen értelemben fordul elő I. Krón. 2, 55-ben, egy 
felsorolásban, ahol a jábesbeli tudós emberek házanépét, egybétartozását 
jelöli. Ugyancsak ehhez hasonlóan I. Krón 4, 25-ben a gyapotszövők háza
népét, azaz tömörülését juttatja kifejezésre. „Még a „jahad” és a „hélek”
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szavaknak van ilyen vonatkozása. I. Krón. 12, 17. szerint Dávid mondja: 
„Az én szívem egy lesz tiveletek” és ezt a jahaddal fejezi ki. Tehát a 
közösségre való hajlandóság szava, ezen a helyen. A héleknek szintén 
van ilyen vonatkozása. Jelentése: közösségre lépni, másokkal együtt ré
szesedni valamiben. Ha messze a mostani témánkban nem is visznek 
ezek a szavak, annyit mégis összefoglalóan sejtetnek, hogy az emberi kö
zösségben, ha közösség, két dolog ott van: a közös cél, továbbá ennek 
érdekében mindannak együttvállalása, ami eléréséhez kell. Egyúttal ez 
életlehetőség is és ezzel a közösségbe tartozás egzisztenciális oldalára is 
fény vetődik. Cél, feladat nélkül tehát csonka a közösség is, meg az 
egzisztenciális szempont is.

b) Az Űjtestámentomban az egyes ember ugyan a családra vagy 
népre való tekintet nélkül áll Isten előtt, mégis éppen ezen személyes 
viszony eredményeképpen kell annak a felebarát felé fordulnia. Krisztus
ban dől el ugyanis a nagy kérdés igazán, életrevaló pozitívsággal: ki az 
én felebarátom? A közösség szempontjából tehát Krisztussal új korszak 
kezdődött. Az evangélium által született egyház átlépte Izrael népi és 
faji határait és ezzel az emberi viszony és felelősség horizontja alaposan 
kiszélesült. A koinóniából eltűnt minden önoélúság és így túlnőtt a mis- 
páhán, feladat, hivatás és eredmény dolgában. Az Űjtestámentom idevágó 
kifejezései közül megemlítem a „szünkhraomai”-t, amely azt jelenti: 
összeköttetést fenntartani, érintkezni, kapcsolatban lenni. Ennek egy 
negatív példájára utal Ján. 4, 9., ahol a zsidók és samaritánusok viszo
nyáról van szó, amelyben még egy ital víz nyújtása is lehetetlenné vált 
a szomjazó felé akkor, ha az a másik közösség tagja volt. Az első gyüle
kezet tagjai ellenben állhatatosak voltak a közösségben, a koinóniában. 
(Csel. 2, 42.) Ez pedig kettőt jelentett: vállalták a közösséget terhével 
együtt, azaz vállalták a különböző típusú embereket, akikkel azonban 
közös volt a Megváltójuk és céljuk. Ebben a közösségben vállalták az 
áldozatot is hittel, szívesen és meg is maradtak abban. Nem a zárt közös
ség öncélúságával, hanem a misszió reménységével és távlatával. Ennek 
a koinóniának a Krisztussal, illetőleg a Krisztus testével és vérével való 
olyan közösség volt a fundamentuma, amelyben üdvös hiányt jelentett 
a sötétséggel és annak cselekedeteivel való kapcsolat. (I. Kor. 1, 9; 10, 16; 
II. Kor. 6, 14.) A Szentiélekben való közösség az egyetértés tartósságának 
is biztosítéka volt, mivel nem szolgáltatták ki azt a közösség különböző 
tagjai sokféle indulatának, hanem a Szentlélek vezetése célban, feladat
ban és felelősségben zálogává lett nap mint nap az egyetértésnek. Akkor 
is, amikor ez a Krisztus szenvedésében való részesedést is jelentette egy
úttal. Ezt a közösséget nem lehetett hazudni, mert az életfolytatás alap
ján, a kívülvalók és belülvalók egyaránt, elevenen szem előtt és nagyító 
alatt tartották annak valódiságát. (II. Kor. 13; 13; Fii. 2, 1; 3, 10; 
I. Ján. 1, 6.)

A keresztyén közösségi magatartás fő gyökere és iránya

A keresztyén ember közösségi magatartása akkor fordult jó irányba, 
amikor Isten szavát meghallotta, vele a Krisztus Jézusban közösségre 
lépett és Krisztusban, aki az emberért jött, közösséget vállalt az embe
rekkel is. A Krisztussal való közösséget ugyanis nem lehet az emberek
kel való közösségtől elválasztani. Nem lehet elválasztani Krisztust és a 
világot, Illetőleg Krisztust és az embereket. Miért nem? Miért nem vo
nulhat félre az ember szent szólóban vagy duóban, hitében új viszonyá
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val? Mert a Jézus Krisztusban döbben rá arra, hogy élete két irányban 
kötött. Kötve van Istenhez és kötve van az emberekhez. De ezen épül 
fel éppen a szabadsága is. Ez a kötöttség és ez a szabadság felelősségé
nek, közösségi magatartásának a fő gyökere. Cselekvésének kötöttsége és 
szabadsága innen ered. Ettől kezdve minden olyan kísérlet, hogy ön
magának és önmagáért éljen, a felelősség megtagadását jelenti, de ter
mészetesen Krisztus megtagadását is. Ez szűkebb és tágabb értelemben 
is igaz. Igaz a kis közösségben is. Legalább két ember ugyanis okvetlenül 
kell ahhoz, hogy a felelősség érvényesítésének tere legyen. Az egyes 
mindig csak legalább egy másik által, vagy felé lehet felelős. A szemé
lyes, individuális értékek igazi kibontakoztatására csak az egymásért 
való felelősségben adatik lehetőség. De tágabb értelemben is igaz ez. 
Eléggé világos, hogy a keresztyén gyülekezet és egyház feladata sem 
lehet az, hogy valami ideális és elszigetelt közösséggé legyen. Krisztus is 
— az egyház feje és a világ ura — az emberekért élt, szenvedett és halt 
meg. Ezért a felelősség mindig közösségbe viszi az embert az emberek
kel, a közösség pedig mindig konkréttá teszi a felelősséget. Krisztus 
hasonlóvá lett az emberekhez. Az embereknek viszont hasonlóvá kell 
lenniük őhozzá. Mégpedig Jézus Krisztus által és nem puszta jóigyekezet 
által. „Az embernek emberré kell és szabad lennie. Minden ember- 
felettieskedés, minden hősködés és félistenkedés idétlen dolog, mert valót
lan dolog. A valóságos ember nem a megvetés, nem is az istenítés tárgya, 
hanem az Isten szeretetéé. Isten teremtésének sokféleségét nem lehet 
hamis uniformizálással, kényszerítéssel idállá, típussá, valami meg
határozott emberi elképzeléssé erőltetni. A valóságos ember szabadon 
lehet a teremtő teremtménye. A látszatnak, képmutatásnak, a kényszer
nek, vagy annak, hogy az ember jobbnak lássék, mint amilyen, itt semmi 
helye. Isten a valóságos embert szereti. Isten valóságos emberré lett.” 
(Bonhoeffer.) Mit jelent ez ebben az összefüggésben? Két dolgot jelent, 
a) A felelősség a valóságos, vagy ha tetszik, a valóságban körülöttünk 
levőkre irányul. Nem azokra, akik voltak és lesznek, hanem azokra, akik 
vannak, b) Nem a föléjük kerekedés a felelősség, nem is az ítélet felet
tük, nem is a saját képünkre vagy más eszményi mintára formálás a cél 
a felelősség hordozásában, hanem az, hogy a kegyelemben azzá legyenek, 
aminek Isten a Krisztus Jézusban megmintázta az embert. Ezt jelenti az, 
hogy az ember valóságos emberré lesz, Jézus Krisztus által. Felelőssé
günkben tehát Krisztus akar hozzáférni az emberekhez. A keresztyén 
ember közösségi magatartásiának azért itt a fő gyökere is és a fő iránya is.

A közösségi magatartás széles alapja és távlatai

Róm. 8, 19. szerint: „A  teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiai
nak megjelenését.” Nyilván azért, mert szüksége van rájuk. De ez azt is 
jelenti, hogy nemcsak Krisztus Isten fia, hanem mindazok is, akik 
Őáltala és Őbenne hisznek. A fiúságon itt okvetlenül hangsúly van, mert 
ez többet mond a gyermekségnél. A galáciai levél 4. fejezete szerint 
ugyanis a gyermekkel szemben a fiú a nagykorú, az önálló, aki nincs 
a világ elemei alá vetve szolgaként. A keresztyén ember tehát szabad a 
világtól. Nem abban az értelemben, mintha nem tartoznék bele, hiszen 
továbbra is abban van. Inkább úgy, hogy Isten lelke vezérli és ahol 
Isten lelke irányít, ott szabadság van. Ez a szabadság azt jelenti, hogy 
az ember szabaddá válik Isten számára, Isten akarata, követelése szá-
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mára. Ebben a szabadságban tehát nem az önkény és az indulat, hanem 
a cselekedeteiért és a magatartásáért való felelősség vezeti. Mindaddig 
így van, amíg a fiúság tart. A fiúságot pedig hit által őrizheti meg. 
Tulajdonképpen tehát Isten fiai iazt a felelősséget, amelyet hordozniok 
kell, nagykorúságuk és önállóságuk révén, a hit által teljesíthetik be.
A fiúság ilyen értelemben csak pozitív magatartás lehet a világ felé, 
az emberek felé, a közösség felé. A világ felé azért, hogy az valóban 
legyen tudatosan is Isten teremtése. Az emberek felé azért, hogy isten- 
fiúságra, azaz nagykorúságra jussanak. A közösség felé azért, hogy legyen 
közösség, kongregáció szanktórum, amelyben valósággá válik a szeretek 
Istennek arra a kérdésére tehát, hogy hol van a te testvéred, nem vá
laszolhat nemmel a fiúság elárulása és megtagadása nélkül. Barth Károly 
szerint: „A  világnak is megvannak a nagy és reprezentatív, tudományos, f 
nemzeti és vallásos reményei. Ezek a keresztyének számára kérdést, vádat 
és feladatot jelentenek.” A keresztyén ember nem szökik a kérdés elől, 
bűnbánattal vállalja a vádat, ha alapja van, és Isten fiainak szabad
ságával munkálkodik, míg nappal van. Tudván, hogy Krisztus valóban 
a világ reménysége és ez a tény abban az irányban is távlatot nyit, hogy 
az Isten előtti igazság kérdése is, a béke, az igazság és szabadság égető 
kérdése is megoldódjék. Isten fiai számára tehát a fiúsággal együtt el
dőlt a kérdés: ki az én felebarátom? Mégpedig nem elméletileg pusztán, 
hanem a mindennap jelen és jövendő útjára nézve is.

A keresztyén ember közösségi magatartása a gyakorlatban és annak
gyümölcsei

a) Mivel a közösség a valóságos élet területe, egyszerűen azt is 
mondhatnánk, hogy keresztyén életet is csak közösségben élhet az ember, 
közösségi magatartása pedig egyszerűen a keresztyén ember magatartása. 
Ez helyénvaló is volna, ha a keresztyén tanítás, továbbá a hit és élet 
egyszerűen fednék egymást. Ez azonban mindig cél, de nem mindig be
teljesülés. Mi sem idealisták, sem pedig pesszimisták nem lehetünk, 
hanem csak reális látású emberek. Isten igéje törvény és evangélium. 
Ennek a ténynek igen jól megfelel minden időben az a tanítás, amelyik 
a hivő ember megigazultsága esetére is komolyan veszi a bűnt, illetőleg 
annak lehetőségét, amelyik hol abban jelentkezik inkább, hogy valamit 
nem tett és tesz az ember, hol pedig abban, hogy olyasvalamit tett és 
tesz sorra-rendre, amit nem kellett volna, vagy nem kellene. A keresz
tyén tanításból következő etika tanításának tehát éppen azért mindig 
van aktualitása. Azzal a rugalmassággal, amely a valóságos életterü
letet, azaz a közösséget látja. A valóságos életterület mindig sdk-vonat- 
kozású. Senki sem csak szülő vagy csak gyermek, vagy csak testvér. 
Senki sem pusztán állampolgár, vagy csak gyülekezeti tag. Többféle élet
viszonya lehetséges a keresztyén embernek is. A kollektív életforma 
uralkodóvá válása világjelenség, nálunk pedig befejezése felé tartó. Le- 
törpült az a terület, amelyiken egyedüllétében szemlélhetjük az embert. 
Ha van is ilyen — mert van —, azt is már sók szál köti össze a kollektív 
életterülettel. A keresztyén ember is benne van a politikai és társadalmi 
átalakulás sodrában. Átéli azokat az összefüggéseket, amelyek évtizedek
kel, vagy csak egy évtizeddel korábban is, még nem sokat jelentettek 
számára. Reménységek, félelmek, vágyak születnek benne is és észre-
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veszi, hogy közös problémává kristályosodnak a problémák. Tágkörűvé 
lett a közösség és kérdései is széleskörűek.

b) A közösségi magatartás keresztyén problémái nagyjából összefüg
genek a második tábla parancsolataival. Ezen parancsolatok közül köz
vetlen családi vonatkozású a negyedik. Mégis mindjárt nyilvánvaló az is, 
hogy éppen az egészséges családi viszonynak, amely szülők és gyerme
kek közt kialakult, milyen komoly társadalmi kihatása van. Mindenfajta 
közösségben, gyárban, szövetkezetben, hivatalban, műhelyben, iskolában 
jelentkezik a nemzedékek problémája. Ha ez otthon keresztyén módon 
megoldott, okvetlenül vinni kell ennek levegőjét oda is, ahol a nap jelen
tős része sokak között telik el. Mégpedig magatartásban kell vinni és 
nem prédikációban. Ez a megoldottság az engedelmesség, tisztelet, udva
rias, előzékeny szolgálat és áldozatrakészség közösségi magatartásában 
válhatik áldássá, példává, megoldássá. Ha a keresztyén ember nem ezt 
képviseli, mennyiben keresztyén?

— De óriási jelentőségű közösségi vonatkozása van a hatodik paran
csolatnak is akkor, ha élése mögött nem farizeusság és álszemérem van, 
hanem tartós és következetes meggyőződés. A vészmadárkodás és az 
erénycsőszködés nem célravezető sem a szexuális rombolás megelőzése, 
sem pedig a bajok gyógyítása tekintetében. A könnyelmű és mocskos 
beszédben kikezdett és eleve megsebzett, méltóságától fosztott szexuali
tás pedig olyan észre nem vett, vagy tudatos konkolyhintés, aminek sok 
helyen érik be keserves gyümölcse. Az tehát, hogy tiszták és szemérme- 
tesek legyünk szavainkban és cselekedeteinkben — házasság előtt és 
házasság után, vagy egyszer és mindenkorra nélküle — olyan társadalmi 
és olyan közügy, amelyik a keresztyén ember közösségi magatartásában 
sohasem veszhet el haszontalanul. A közösségi magatartásban tehát igen 
lényeges az, hogy a szív teljességéből szól a száj. Nem mindegy, hogy mit.

Azután gondoljunk a 8. parancsolatra. Milyen hamis eszköze lehet 
a mások kisebbítése, hitelének, becsületének rontása, leszorítása és ki
szorítása az emelkedésnek. De milyen jó szolgálat lehet, ha a közösségi 
magatartás nemcsak abban nyilatkozik meg, hogy a keresztyén ember 
erre nem vállalkozik, hanem abban is, hogy nála elakad a becsület
vesztő hullám. És valóban jóra magyarázza azt, amit közkár nélkül lehet. 
A becsület védése persze csak becsülettel lehetséges. Nem egyszer úgy is, 
hogy eleve megakadályozza azt, ami tápot adna és indokot szolgáltatna 
rágalomhullámra.

Ami pedig az anyagi javak dolgát illeti, mennyire épkézlábbá teheti 
ezen a téren a keresztyén ember közösségi magatartását negatív és pozitív 
irányban a jól értett és helyesen élt 7. parancsolat. Egyik irányban úgy, 
hogy nem lop és nem hagy lopni. Védi a másét, a közét. Másik formában 
pedig úgy, hogy élenjár tudásával, szorgalmával és munkáját abban a 
nagy összefüggésben látja, amely hovatovább mindig mindenki kenyerét 
és javát érinti. így lesz készséges támogatója minden olyan törekvésnek 
is, amely irtja a kizsákmányolást és a mindenki tisztességes kenyerére 
céloz. A keresztyén ember közösségi magatartása tehát nem merül ki 
abban, hogy nem kapaszkodik bele hátul és alattomban a kerékbe, ame
lyik sokakért úton van, hanem tolja azt. Tudatosan és meggyőződéssel. 
Azzal a szabadsággal, amelyben keresztyén hite forrás és nem akadály, 
sőt inkább felelőssége fő rugója és amelyik eközben is izmosodik, ha hit 
és nem valami megkopott kiváltságlevél.

Végül milyen aktualitással élheti az 5. parancsolatot abban a közös
ségi magatartásban, amelyben drága a mások élete. Nem szóvirágokban 
és megszürkült frázisokban, hanem abban a féltő szeretetben, amely
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hálás és szelíd visszhangja annak a féltő szeretetnek, amely Istent ember
formába kényszerítette az egész világért, a térnek és időnek teljes szé
lességére és hosszúságára nézve egyaránt. A keresztyén közösségi maga
tartásban nem hiányozhat tehát a béke olyan értelmű igenlése sem, 
amelyben a béke komoly féltése van, emberszeretet van, készség van a 
csatlakozásra azokhoz is, akik más megfontolással, de ugyanazért a konk
rét békéért küzdenek, amelynek nem háborús pusztulás, hanem az élet 
közvetlen megtartása a célja. A  keresztyén közösségi magatartás ilyen 
megnyilatkozásában valóban nem az az első szempont: én nem akarok 
rosszul járni a háborúban, hanem az, hogy a mi közösségünk, a mi 
a mi népünk és a többi nép ne járjon rosszul, hanem járjon jól, miután 
már elégszer rosszul járt.

A keresztyén ember közösségi magatartásának minden vonása ebbe 
a szóba sűríthető: szeretet. Ezáltal van annak foganatja, ebben lesz iga
zán értelme, de gyümölcse is. Ez tesz testvérré, önzetlenné, amikor is 
a készséget nem a jog diktálja, az áldozatot nem a külső kényszer sür
geti, hanem a másik javának szolgálata. Tehát nem az a cél, hogy a 
keresztyén ember személye kirakatba kerüljön, vagy feltűnő hullámokat 
verjen, hanem az, hogy jó helyen égjen a gyertya, íze legyen a sónak és 
ne lehessen letagadni & hegyen épített várost. Bizony ehhez hit kell 
minden nap. Isten fiainak is, hogy meríthessen belőle a szeretet, tartson 
a hűség és kéznél legyen a bizalom és éljen az a reménység, amelyik 
nem szégyenít meg.

Szabó Gyula

A hit olyan nemes, hogy jóváteszi az egész embert. Nem sza
bad tehát folyton jó cselekedeteket követelnünk attól, aki hisz. A 
hit mindenre megtanítja őt. És akkor, bármit cselekszik, az helye
sen történik és nagyszerű művek támadnak a cselekedeteiből, még
ha jelentéktelennek látszanak is azok. (Luther)

*

Van-e célja prédikációinknak, amikor az emberek úgysem vál
toznak meg?

Miféle farizeus hang ez? Jézus kortársai mákszemnyit sem vál
toztak Jézus prédikációja alatt, s még rosszabbakká lettek. Vajon 
hallgatnia kellett volna ezért Jézusnak? És helyes teológiai tétel 
volna-e az: Ügy sem hallgatnak rám, tehát nem szólok semmit? 
(Luther)
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Emberségünk megújulása
— A Melanchthon-jubileum és a mai keresztyénség —

Történelmi évfordulók váltják egymást. Érdekes személyiségek, sors
döntő események jelennek meg fényükben. Igazán mély értelmet azonban 
m in digazad  nekik, ha életünk, feladataink új átgondolására tudnak 
indítani.

Ennek az évnek is megvan a maga jelentős egyháztörténeti jubi
leuma. Négyszáz esztendeje halt meg Melanchthon Fülöp, a reformáció 
nagy tanítómestere. Reformátori munkásságának és teológiájának érté
kelésével elég sokat foglalkozott a legutóbbi évtizedekben a tudományos 
kutatás.1 Bizonyosan megtörténik ez újra ebben a jubileumi esztendő
ben is. A következők során nem egyháztörténeti ismertetést és értéke
lést kívánunk adni róla, — ez a történészek feladata. A kérdés, melyet 
felvetünk, elsősorban ez: mit tanulhatunk ma Melanchthontól? Van-e 
mondanivalója életművének, keresztyén magatartásának mai keresztyén 
életünk számára?

Anélkül, hogy személyét idealizálnánk és teológiai vonalát minden
ben igazolni akarnánk, úgy látjuk: a négyszázéves Melanchthon két 
olyan döntő ponton taníthat bennünket; amelyek a legutóbbi években 
szószéken, lelkészi összejöveteleken és az egyházi sajtóban állandó kér
déseink voltak. Az egyik ez: hogyan találhatja meg az utat az evan
géliumhoz a modern, szekularizált ember? A másik ez a kérdés: hogyan 
találhatja meg a helyét a keresztyén ember a modern, szekularizált és 
technizált társadalomban?

I .

Melanchthon reformátori keresztyénsége

Melanchthon Fülöp humanista tudósként kezdte pályafutását. Ra
gyogó csillag — először nem a teológia egén, hanem a klasszikus ókor
tudományokban. Alig tizenkét éves, mikor megkezdi egyetemi tanul
mányait. Tizennégy éves korában baccalaureussá, tizenhét éves, amikor 
a szabad tudományok magisterévé avatják. Tizenkilenc éves korában 
már történelem- és szónoklattan-professzor a tübingeni egyetemen. 
Görög nyelvtudásának híre bejárja egész Németországot, sőt Európát, 
így hívják meg az ifjú tudóst 1518-ban, huszonegy éves korában a 
wittenbergi egyetem görög nyelvi tanszékére.

Melanchthont ekkor még a világi humanizmus ideáljai lelkesítik. 
Ez a humanizmus a kezdődő újkor szellemi forradalma. Nevét is onnan 
kapta, hogy Isten helyett tudatosan az embert állította gondolkodása 
középpontjába, és az ember képességeinek minden irányban való ki
bontakoztatását tűzte ki céljául, tudományban, irodalomban és művé

1 Elsősorban Hans Engelland hatalmas tanulmányát kell itt m egem lítenünk 
(M elanchthon, Glauben und Handeln. 1931. 603. lap). A  M elanchthon-irodalom  jelen
tősebb m unkái m ég: G. Ellinger, Philipp Melachthon. 1902 (életrajz); K, Hartfelaer, 
Philipp M elanchthon als Praeceptor Germaniae. 1889 (világi értékelése, tudom ányos 
munkássága) F. Hübner, Natürliche T heologie und theokratische Schwarm erei bei 
M elanchthon. 1936; A. Sperl, M elanchthon zwischen Humanismus und Reform ation. 
1959. (a tradíció fogalm án keresztül vizsgálja M elanchthon teológiáját).
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szetben. Szellemi ideálokért pedig a klasszikus ókorhoz fordult, sok
szór ki nem mondott, máskor nyílt polémiában a középkori egyházzal.

Wittenbergi székfoglaló beszédében a fiatal tudós még ennek a 
klasszikus humanizmusnak a híve. Célja a természet értelmi megis
merése és az erkölcsi személyiség kiformálása. Ehhez pedig az antik, kü
lönösen a görög irodalom művelését és az ősi, kezdetbeli keresztyén 
kegyesség (prisca pietas) megelevenítését tartja a legjobb útnak. Éles 
kritikával fordul a középkori tudományosság ellen, mert „abban meg
dermed az emberség, és csak a gyűlölködés növekszik” .2

Alig három évvel később, teológiailag talán legjelentősebb önálló 
munkájában, a Loci communes theologici 1521-es első kiadásában, vi
szont már Melanchthon, a reformátor, áll előttünk. A legtisztább for
mában hirdeti Luther reformációjának alapigazságait. Mi történt ez 
alatt a rövid három év alatt, hogy az ifjú humanista tudós egy csapásra 
a reformáció első teológusává és Luther reformátori felismeréseinek 
éles, tiszta rendszerezőjévé lett?

Nem elég itt Luther lenyűgöző személyes hatására gondolnunk. 
Melanchthon reformátorrá érésében ugyan kétségtelenül ő volt Isten 
eszköze. Ezt mindig hálásan elismerte Fülöp mester.3. Ezen túlmenően 
mégis alapvető meggyőződésben kellett forradalmi változásnak végbe
mennie. Mert a Loci-ban kifejtett ás az Ágostai Hitvallásba és Apológiá
jába is átvitt alapvető reformátori tanításához — egyéb dolgokban tör
tént teológiai elhajlásai ellenére — Luther személyes hatásának gyen
gülése után is végig hű maradt. Ez az új meggyőződése pedig arra a 
humanista alapkérdésre vonatkozik: hogyan érhetjük el az igazi em
berséget? A humanizmusnak erre a nagy kérdésére Melanchthon az 
evangéliumban találja meg a végleges feleletet.

Ezt a végső alapokban történt nagy átalakulást Wittenberg előtti 
és vittenbergi munkáinak összehasonlítása mutatja a legjobban. Egyrészt 
arra kellett rájönnie, hogy az értelem — melynek emberformáló erejé
ben a humanizmus annyira bízott — alá van vetve az érzelmek és indu
latok hatalmának. Az erkölcsi jó nem tanítható. „A  gondolkodás ha
tástalan; az indulat viszont annyira a lélek élete, hogy pusztán a tör
vénnyel sem legyőzni, sem kiűzni nem lehet.”4 Romlott és önző indu
latainkat nem a humanista ratio, hanem csak Krisztus Lelke tudja meg
újítani, átformálni. Másrészt fel kell ismernie Melanchthonnak, hogy a 
humanizmus nem tárta fel előtte az ember felelősségét a maga igazi tel
jességében. Az újkoreleji humanizmus csak egyféle felelősséget ismer: 
az ember önmaga előtti felelősségét. Petrarca, Boccaccio, Macchiavelli 
és ókori példaképeik, Platon és Aristoteles így értik az élet értelmét. 
Melanchthon humanizmusa gyökereiben formálódik át, amikor Isten 
igéje meggyőzi: az embernek Isten színe előtt kell felelnie tetteiért, éle
téért, sőt indulataiért is!

Felelősség Isten előtt minden pillanatban és a végső ítéletben: ez 
a lutheri-melanchthoni teológiai gondolkodás kiindulópontja. S mivel 
önző, bűnös indulataink miatt Isten törvénye állandóan vádol, ebben a 
felelősségrevonásban csak Isten ingyenvaló kegyelme, Krisztus „beszá
mított igazsága” segíthet rajtunk, — ez a lutheri és melanchthoni refor
mátori teológia lényeges üzenete.

2 Idézi Sperl i. m. 28. lap.
3 1540-ben írt végrendeletében is elsőnek Luther iránti szem élyes adósságát 

említi, aki elvezette az evangélium hoz: A go autem gratias Reverendo D octori 
Martino Luthero prim um , quia ab ipso Evangélium  didiéi

4 CR X XI, 53. Idézi Sperl i. m. 104. lap.
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Felelősségünk Isten bírói ítélőszéke előtt, „forenzikus megigazulás” : 
egyházunknak ezt a centrális tanítását éppen nem egy egyházi lég
körben, kolostorcellában nevelkedett szerzetes vagy teológus, hanem — 
gondolkoztasson el bennünket ez a tény — egy ízig-vérig világi, huma
nista „modern ember” fogalmazta meg először, és hirdette fáradhatat
lanul kora keresztyénségének! Diákjai költötték rá az ártatlan, tréfás 
verset, hogy mesterük „mindig ugyanazt az éneket énekli” . Melanchthon 
a magáévá tette ezt a diák-megszólást, és azt mondotta, az, a legfőbb 
kívánsága, hogy „bárcsak az egész örökkévalóságban ugyanezt az éneket 
énekelhetné” .5 Mert csak ez adhat igazi lelki békességet az embereknek, 
és vezethet el a felszabadult, hálás, szeretetben tevékeny életre.

„A  hit tehát semmi más, mint bizalom az isteni irgalmasságban, 
melynek ígéretét Krisztusban nyertük el, ezzel vagy azzal a külső jel
lel. Ez az Isten jóakaratába és irgalmasságába vetett bizalom először is 
békességet ad szívünknek; aztán pedig lángra lobbantja benne a hálát a 
kegyelemért, úgyhogy most már önként, örömmel kezdjük el cselekedni 
a törvényt.”6

2.
Melanchthon humanista keresztyénsége

Isten igéjének hatalma alatt Melanchthon humanizmusa gyökere
sen átformálódott. Ez a megtisztult humanizmus ugyanakkor viszont 
szerves részévé is lett életének és teológiájának. Luther a kolostorból 
jött, ifjúkorától kezdve az egyház levegőjében élt. Melanchthon ellen
ben a jó értelemben vett „világi keresztyénség” megtestesítője, aki re
formátorként is megmaradt egyetemes érdeklődésű humanistának.

Külsőképpen ez abban mutatkozik meg, hogy megszerezte ugyan — 
bizonnyal Luther ösztönzésére — a teológiai baccalaureátust, mégis ha
láláig megmaradt világi katedráján. Melanchthon soha sem prédikált 
templomi szószékről. Ha ma szó esik róla egyházi körben, rendesen csak 
hatalmas méretű teológiai tevékenységére gondolunk.7 Kevésbé ismerjük 
életművének másik oldalát, mely semmivel sem kisebb méretű köz
ismert egyházi tevékenységénél. Számos könyvet írt az ókori klasszi
kusokról, jórészt kommentárok formájában. Nevéhez fűződik a tudo
mányos oktatási-nevelési rendszer újjáformálása, az alapoktól az egye
temi tanulmányok minden ágáig, szinte egész Európára kiterjedő és év
századokon át érvényesülő hatással (praeceptor Germaniae). Nyelvi tan
könyvei számtalan kiadást értek meg; külföldön is használták őket. 
Akadémiai beszédeiben nagy teret foglalnak el a teológiai és klasszika
filológiai témák mellett filozófiai, jogi, történelmi, természettudományos, 
orvosi és matematikai kérdések. Voltak időszakok, amikor a világ job-

5 CR XX, 39. és X X V , 781. Idézi Sperl i. m. 198. lap.
6 Loci com m unes theologici, 1521. De iustificatione et fide, IV. — M elanchthon?

W erke, Studienausgabe II /l . 92. lap. /
7 L egfontosabb teológiai m unkái: L oci com m unes theologici (első kiadasa 

1521-ben ; ez az első, egyházunk theológiája  számára tartalmilag Is, m etodikailag is 
irányadó evangélikus dogm atika, m elyet később ismételten bővített és átdolgozott); 
az Ágostai Hitvallás és A pológiá ja  (1530); az Egyházlátogatók oktatása (1527), a 
Szász hitvallás (1551); a Nicaeai hitvallás m agyarázata; kom m entárok az o - es 
újszövetségi iratok hosszú sorához; igehirdetései, jórészt az egyetem  hallgatóinak 
tartott áhítatai, igemagyarázatai, két hatalmas kötetet töltenek meg a Corpus 
Reform atorum -ban. Vö. K. H aendler: M elanchthons frühe Theologie und ihre 
Bedeutung für die Reform ation. Evang. Luth. Kirchenzeitung (XIV. Jg.) 1960, 113— 
116. lapokon.
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bán megbecsülte Melanchthont, a tudóst, mint az egyházi Melanchthont,. 
a reformátort. Egyik méltatója azt írja róla: szinte az az érzésünk, hogy 
két óriás lakott és dolgozott ebben a csendes szavú, törékeny testű 
emberben!

Valóban két ember lakott Melanchthonban, a teológus és a huma
nista tudós? Csak az kérdezheti ezt komolyan, aki nem ismeri őt köze
lebbről. Melanchthon keresztyénségének és reformátort teológiájának 
egyik legjellegzetesebb vonása éppen az, hogy mint keresztyén ember 
mélyítette el igazán a humanizmus széleskörű érdeklődését a világ, a 
társadalom, az embert élet egésze iránt. Mégpedig azzal, hogy mindezt 
Isten színe előtti felelősség tárgyává tette.

Teológiájában felismerhetjük keresztyén humanizmusának igazi, mély 
gyökereit. A világot — Lutherrel együtt — Isten munkaterületének látja. 
Isten „lelki kormányzásától (régimén spirituálé), amely az igén és szent
ségeken keresztül történik, különbözik sokkal szélesebb körű „testi kor
mányzása” (régimén corporale). Ez az utóbbi átfogja életünk és a világ 
élete minden szektorát. Melanchthont elsősorban a család, az állam és 
a nevelés kérdései foglakoztatják. A szülők, a világi felsőbbség és a 
nevelők mögött egyaránt Isten van munkában. A világi törvényekbe, 
életrendbe és a természetes emberi lelkiismeret törvényéibe belerejtett 
isteni törvény védelmezi az embervilág életét és a köz rendjét (pax 
publica). Aki valamilyen módon a társadalomnak ezt a külső rendjét 
és földi javát építi, ezzel „Isten testi kormányzásának” szolgálatában 
áll. Tehát szükséges és Istentől rendelt munkát végez. Melanchthon 
teológiája ezért nem tud „profán életterületről” . Á keresztyén embert 
sem csak a gyülekezet, az egyház belső életének kell foglakoztatnia, 
hanem a világban, a társadalom életében is teljes szívvel és felelősség
gel helyt kell állnia. Mert ott is Istennek szolgál!

Először is jusson eszünkbe, hogy Isten az ralkotója ezeknek a törvé
nyeknek is (Tízparancsolat), meg a társadalom életének is (vita poli- 
tica). . .  tudnunk kell: Isten maga parancsolja, hogy a társadalomnak 
ebben a közösségében éljünk. Azt akarja, hogy itt szerezzünk jó nevet, 
itt gyakoroljuk a hitet és elhívatásunkat, a közösséget fenyegető vesze
delmekben és a közért fáradozva; itt gyakoroljuk a szeretetet is az em
berek iránt; az egyes emberek pedig legyenek alávetve a közösség érde
keinek, őmiatta.”8

Melanchthon teljes mértékben elismeri az emberi értelem és a világi 
tudományok jelentőségét a társadalomban. És kevesen voltak, akik nála 
erőteljesebben mutattak volna rá a tudomány és műveltség főni osságára 
az egyház szempontjából is!

Eleinte a kinyilatkoztatott törvényből akarta levezetni az állam és 
társadalom életének külső törvényeit (Loci, 1521). Hamarosan éles ha
tárvonalat húz azonban ilyen szempontból Isten „lelki” és „testi kor
mányzásának” területe között. „Aztán vita folyt Krisztus törvényéről; 
én itt részletesen kimutattam, hogy a közügyeket (rés politicae) nem 
Krisztus törvénye szerint kell szabályozni; az evangélium megengedi, 
hogy szabadon felhasználjuk a világi törvényeket, akár a rómaiakét, 
akár másokét, teljesen a köz békéjének érdeke szerint.”9 Ezekben a kér
désekben, általában Isten „testi kormányzása” területén, a természetes 
lelkiismeret és értelmünk jól eligazítanak bennünket. „A közélet rend-

8 L oci praecipui theologici, 1559. De seeunda tabula. M elanchthons W erke„ 
Stud. Ausgabe II /l, 301—302. lapokon.

9 CR I, 655. Idézi Sperl i. m. 155. lap.
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jét Krisztus az emberi értelemre bízta.” 10 Igaz viszont, hogy Melan- 
chthonnál a „ratio” még nem a közvetlen emberi értelem, hanem az 
ún. „történeti értelem”, mely a múlt, főképpen a klasszikus ókor tör
vényeiből, ismereteiből, példájából merít.11

Melanchthon egész életműve igazolja, milyen nagy fontosságot tu
lajdonít a tudománynak és a- széleskörű műveltségnek. Egy nürnbergi 
iskola ünnepélyes megnyitásakor tartott beszédében mondotta 1526-ban: 
„Sem bástyák, sem falak nem olyan tartós megvédelmezői a városoknak, 
mint polgárai, akiket képzettség, meggondoltság, okosság és más erények 
ékesítenek”. De még ennél is tovább megy, amikor ismételten kifejezi 
azt a meggyőződését, hogy a tudományok művelése és ismerete az egy
ház megmaradása szempontjából is nélkülözhetetlen; ez minden teoló
giai tudomány alapja és feltétele. A humanista tudomány, a műveltség, 
meg nem becsülése kikerülhetetlenül magával hozza a keresztyénség 
megromlását. „A műveletlenség térhódításával rendült meg — mint 
láttuk — régen a vallás. És nagyon félek tőle, hogy megint ugyanide 
jutunk, ha. kézzel-lábbal nem védjük a tudományokat, Isten legszebb 
ajándékát.”12

Melanchthon — reformátori munkássága mellett — valóban egész 
élete fáradtságával védte és szolgálta a világi tudományokat, a huma
nista műveltséget. Igen nagy része volt abban, hogy ahol a reformáció 
megjelent, ott Isten tiszta evangéliumának hirdetésével és az egyházi 
élet újjászületésével együtt járt az iskolaügy újjászervezése, a tudomá
nyok felvirágzása, a könyvnyomdák felállítása és a nemzeti műveltség 
terjedése. Lutherrel együtt Melanchthon tett a legtöbbet azért, hogy a 
keresztyénség újra nyitottá váljék az emberi élet minden kérdése felé 
itt a világban, és a keresztyén hit átjárja egyéni és közösségi életünk 
minden területét, megújítsa egész emberségünket Isten szeretetében.

3.
Mit tanulhatunk Melanchthontól?

Az eddigiekből talán világosabbá vált, miért kell a mai keresztyén- 
ségnek hálásan emlékeznie Luther tudós reformátor-társára, és meg
őriznie élete, teológiája tanítását.

Melanchthon egyfelől az igazi emberség, a humanitás legmélyebb 
gyökereit tárta fel azzal, hogy az erkölcsi autonómiájára törekvő, szeku
larizált embert fáradhatatlanul figyelmeztesse Isten előtti felelősségére, 
— bibliai kifejezéssel a megigazulás kérdésére. Mert az igazi humanitás 
forrósa az Isten szentségétől lesújtott, bűnös ember megújulása Isten 
bűnbocsátó, szeretetében, Jézus Krisztusban.

Másfelől azonban élete példájával és tanításával nem szűnt meg 
figyelmeztetni ennek a bűnbocsánatból megújult emberségnek a leg
szélesebb értelemben vett felelősségére, feladataira. Mert a kegyelmet 
nyert hitnek a világban, az emberi közösségben cselekvő szeretetté kell 
átalakulnia.

Lássuk közelebbről Melanchthon életművének ezt az időszerű, ket
tős üzenetét!

10 CR I, 733. Idézi Sperl i. m. 156. lap.
11 „A zt tartom, hogy a vallás kérdéseiben a Szentlrásból kell merítenünk. A  

közéleti szokások dolgában viszont C icerót szeretem  hallani.”  (Cicero itt az antik 
m űveltség és a közélet tudás m egtestesítője.) *— Ez a kettősség M elanchthon fe lfo 
gását alapvetően jellem zi. A z idézet: CR XI, 88. Sperl i. m. 157. lap.

12 CR I, 666. Idézi Sperl i. m. 167—168. lapokon.
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ÚJ

Emberségünk Isten bírói ítélete alatt

Az újkort kezdő humanizmus embere és a mai ember sok minden
ben különböznek. Egy dologban azonban nagyon hasonlítanak egymás
hoz: mindegyik a maga ura kíván lenni, és úgy érzi, nincs szüksége 
többé Istenre, örökkévalóságra. Látókörük leszűkült erre a földi életre. 
Igazat adhatunk annak a megállapításnak, hogy a szekularizált embert 
Isten bocsánata és az üdvösség helyett az „igaz emberség” és az emberi 
együttélés hétköznapi és világméretű kérdései érdeklik; nem az irgal
mas Istent keresi, hanem az „irgalmas felebarátot” (Niemöller). Igehir
detésünknek, teológiánknak sohasem szabad ezt a tényt szem elől té
vesztenie. Nem ismételhetjük egyszerűen, formailag és kérdéseiben, régi 
korok — például a XVI. század — igehirdetését és teológiai válaszait. 
Nem szólhatunk, taníthatunk úgy, mintha bűnösség, Isten ítélete, bűn
bocsánat, kegyelem, üdvösség az átlagembernek ma is olyan magától 
értetődő problémái lennének, mint öt-hatszáz évvel ezelőtt. Figyelemmel 
kell lennünk a modern, szekularizált ember valóságos kérdéseire, s 
ezekre adott válaszképpen kell hirdetnünk Isten igéjét. Az igehirdetés 
és teológia „emberi kapcsolópontjául” ma valóban szinte kínálkozik az 
„irgalmas felebarát” : az igaz emberség és az igazi emberi közösség 
problémája; végeredményben ez van ott mindennapi életünk legtöbb 
kérdése és a nagy világkérdések mögött is. „Emberi” kapcsolópontról 
beszéltünk, mert ez a két probléma általános emberi adottság ma. Mé
lyebb keresztyénség vagy tradicionális vallásosság nélkül is megtalál
ható a legtöbb emberben, akihez szólunk. Minden további nélkül „meg
szólíthatok” ezekben a dolgokban.

Figyeljünk azonban Melanchthon eljárására! Bizonyos, hogy nem
csak a mi időnkben nem izgatja maguktól az embereket felelősségük 
Isten színe előtt, tehát a megigazulásuk, üdvösségük. A humanista 
Melanchthont sem foglalkoztatta addig, míg a Wittenbergben hirdetett 
ige meg nem ragadta, és gondolkodása, szíve gyökeréig át nem formálta. 
Amikor azt írja, hogy „minden ember közös kérdése mindig azt volt és 
az lesz, kicsoda lehet igazzá” Isten színe előtt,13 ezt csak úgy érthetjük, 
hogy ez a kérdés rejtőzik végeredményben minden emberi életproblé
mánk gyökereinél. Ezért kell az egyház igehirdetésének fáradhatatlanul 
felvetnie ezt a kérdést.

Világi felelősségek hálózzák be egész életünket. Felelnünk kell ön
magunk előtt, embertársaink, hatóságok és a társadalom előtt magatar
tásunkért. Ezeket a világi felelősségeket nem oltja ki, hanem átfogja és 
átjárja egy ezeknél magasabb felelősség: minden pillanatban Isten
megítélése alatt állunk. Igazolásra vagyunk felszólítva Isten színe előtt! 
Minden gondolatom, indulatom, szavam és cselekedetem, egész valóm 
Isten bírói megítélése alatt áll. Ez volt az, amit Melanchthon egész 
életén keresztül nem szűnt meg újra meg újra szólni, tanítani, megírni, 
belevésni kortársai gondolkodásába, ez volt mindig visszatérő „egyetlen 
éneke” : Isten bírói ítélőszéke előtt (coram Deo) folyik most az életünk. 
Odavisz végső útunk is. Az utolsó napon pedig ott dől el majd örök 
sorsunk.

Ez a keresztyén igehirdetés centruma, helyesebben ez vezet el ige
hirdetésünk és teológiánk szívéhez: bűneinknek, megítélt bűnösségünk
nek lelepleződésén keresztül Istennek Jézus Krisztusban kitáruló, meg-

13  „Quaestio om nium  hom inum  sem per com m unis fűit eritque: Quinam iusti- 
ficari hom o posslt” . L oci com m unes theologici, 1521. M elanchthons W erke. Stud. 
Ausgabe II/l. 157. lap.
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bocsátó szeretete evangéliumához. Isten színe előtti felelősségünk, Isten 
bírói ítélkezése most és majd a végső ítéletben (a XVI. század teológiai 
nyelvén a „forenzikus megigazulás”) : ez az a lényeges tartalma az igé
nek, amely nem válhatik soha idejét múlttá, a Szentírás és a hitval
lások kortörténeti, múlandó meghatározottságává, „mitikus beszéddé” és 
„idejét múlt teológiai örökséggé” . Mert enélkül nem evangélium az 
evangélium Jézus Krisztusról, Isten bűnbocsátó szeretetéről.

Istennek való felelősségünk kérdése mindenesetre nem mai „aktuá
lis kérdés” a legtöbb embernél, — ezzel józanul számolnunk kell. De az 
említett mai „emberi kapcsolópontból” : az igaz emberség, humanitás 
és az igazi emberi közösség meglévő kérdéseiből elindulva végeredmény
ben mindig ide kell igehirdetésünkkel megérkeznünk. Isten színe előtti 
feltétlen felelősségünknek nincs közvetlen, emberi „kapcsolópontja” . Ha 
nem is hiányzik teljesen, a legtöbb emberben ez a kérdés, elhalványult, 
vagy látszólag teljesen elnémult. A Szentlélek Isten azonban az ige 
szaván keresztül megteremti, illetve újra megeleveníti ezt a „teológiai 
kapcsolópontot” a szekularizált emberben. A XVI. század humanista 
gondolkodású „modern emberében” is, a szekularizált mai emberben 
is. Így lesz aztán aktuális életkérdéseinkre Isten bűnbocsátó, újjáteremtő 
kegyelme, Jézus Krisztus, az egyetlen igazi feleletté.

Melanchthon tanítása egyúttal éberré tehet az iránt az igehirdeté
sünket és teológiánkat megkísértő, aktuális mai veszedelem iránt is, 
hogy valaki Isten kegyelmét, Jézus Krisztus váltságát — sokszor talán 
öntudatlanul — csupán eszközzé próbálja tenni egy evilági, megtisztult 
emberség és közösségi élet végső céljának a szolgálatában; a helyett, 
hogy a bűnbocsánatban újjá lett emberségünkkel és közösségi életünk
kel is Istennek szolgáljunk és adjuk meg a dicsőséget. Ha az igehirdetés 
és teológia végső célja csupán a humanitás lenne, vagy valamilyen lelki 

 „gyógyír” az ember életkérdéseire, ennek a földi életnek az idejére, 
akkor az igehirdetés emberi beszéddé, a teológia pedig kikerülhetet
lenül valamilyen vallásos, egzisztenciális antropológiává deformálódik. 
De ha nem feledkezünk meg a megigazulás szituációjáról — Isten a 
Bíró, mi pedig életre-halálra ítélkezésétől függünk —, akkor elkerül
hetjük azt a veszedelmet, hogy Isten szuverén igéjét emberi filozófiával 
cseréljük fel.

Összefoglalva, mai szószéki igehirdetésünk, lelkészi megbeszéléseink 
és teológiai munkánk egyik legtöbbet vitatott kérdésére Melanchthon 
ezt válaszolja: a szekularizált mai ember csak úgy juthat el az evan
géliumhoz, ha az igehirdetés fáradhatatlanul és az Ige kapcsolópontot 
teremtő erejében bízva a végső és igazi kérdést veti fel: Isten előtti 
felelősségünk kérdését; ugyanakkor az evangéliumot mint az igaz em
berség és az igazi emberi közösség aktuális kor-problémána adott 
választ szólaltatja meg.

Keresztyén emberségünk széleskörű felelőssége

Láttuk, hogy Melanchthon szerint nemcsak az egyházban, hanem a 
világ életének különféle területein is meg kell látnunk Isten gond
viselő munkáját, rejtett kormányzását (régimén corporale). A bűn rontó 
hatalma érvényesül ugyan, sokszor nagyon is szembeszökően. Mégsem 
Isten nélküli, profán terület ez a világ, még ellenállásában sem, hanem 
Isten elrejtett kormányzásának, cselekvésének színtere. A  keresztyén 
embernek az a feladata, hogy „itt gyakorolja a hitet és az emberek 3
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iránti szeretetet” .14 Fel kell ismernie, hogy világi hivatásában, a tudo
mányok művelése vagy a művészetek ápolása közben, emberi képes
ségeink széleskörű kibontakoztatásával Isten „testi kormányzásának” 
engedelmeskedik, és világi felelősségein túl ezeken a területeken is 
elsősorban Istennek felelős.

Nem marad-e azonban sokszor csak elmélet, theologoumenon a szá
munkra Luthernek és Melanchthonnak ez a gyakran félremagyarázott, 
de az etikai megalapozásnál ma is nélkülözhetetlen tanítása? Érvé
nyesül-e vajon keresztyén magatartásunk gyakorlati síkjában is, száza
dunk modern, technizált és szekularizált világában? Szükséges felten
nünk ezt a kérdést. Mert a keresztyén felelősség nemcsak mélységében 
romolhatik meg (ha elfeledkezik Isten előtti felelőssége fényéről, a meg- 
igazulásról), hanem szélességében is (ha ezeket a „világi” életterületeket 
nem érzi a hite, mégpedig Istennek felelős és cselekvő hite körébe tar
tozónak). Meg kell kérdeznünk: megmaradt-e igehirdetésünk és teoló
giánknak az a széles távlata, amely Melanchthont, de Luther teológiá
ját is jellemezte? Gondoljunk arra, az egyéni és társadalmi élet kér
dései milyen sokszínű gazdagságban jelentkeznek például Luther Nagy
kátéjának parancsolat-magyarázataiban! Melanchthon sem csupán „lelki 
belső ügynek” látta a keresztyénséget, hanem teljes emberségünk gaz
dag kibontakozásának, társadalomban, tudományban, művészetben, az 
emberi élet széles területein.

Valaki nemrégiben azt a kérdést tette fel egy megbeszélésen: miért 
marad el az „egyház” teológiájában mindig legalább ötven évvel a mo
dern tudományos fejlődéstől? Joggal válaszolhatjuk erre, hogy nem az 
egyház, hanem a  tudósok feladata a tudomány előbbrevitele. De az is 
bizonyos, hogy a keresztyéneknek sokkal inkább látniok kellene fele
lősségüket a tudományos kutatás munkája iránt, és a tudomány ered
ményeinek megbecsülésében. És teológiánkban is sokkal jobban lépést 
kellene tartanunk az új, kétségtelenné vált tudományos igazságok meg
ismerése, végiggondolása és tanításunkhoz, igehirdetésünkhöz való viszo
nyítása tekintetében!

Nem egyszer vetődött már fel a kérdés: miért nem becsülik sokszor 
éppen a komoly, hívő keresztyének az emberiség egészségének, gazda
sági fejlődésének előrehaladását, az emberiség gazdag szellemi öröksé
gét és a nem-keresztyén irodalom vagy művészet értékes újabb alko
tásait? Talán azért, mert ezek „csak” emberségünket gazdagítják? Miért 
jelent olyan fájdalmas módon ma is sokszor szűk látókört a „hívő” 
megjelölés? Melanchthon kora tudományának legelső vonalában állt. 
Nagyra értékelte az ókori klasszikus műveltséget és kora nem keresz
tyén humanista tudományát. Isten ajándékát látta az értelemnek és 
emberi szellemnek minden értékes alkotásában. A magyar reformáció is 
ugyanilyen szélesre tárt szeretettel és felelősséggel becsülte meg a Szent
írás mellett a világi irodalmat, az iskolaügyet és a műveltség minden 
ágát. (Ne felejtsük el: ennek egyik közvetlen oka lehet, hogy Melan
chthonnak több száz magyarországi teológus-tanítványa volt witten
bergi működése alatt!) De mintha a felvilágosodás százada után valami 
nagy törés következett volna be ezen a területein! Az első világháború 
utáni teológiai megújulás nagyon sokat tett Isten igéje tartalmának és 
erejének, valamint a gazdag reformátori örökségnek feltárásában. De 
egyes kiváló képviselői szintén beleestek abba az egyoldalúságba, hogy 
Isten és a bűnös ember reformátori ellentétét Isten és az emberi, a 
humánum, a kultúra, a világ ellentétévé tették. Ez azt jelentette, hogy

14 Lásd: 8. jegyzet. 
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gyanússá vált, értékét veszítette, az egyház és a keresztyénség számára 
legalább is érdektelenné vált minden, ami nem tartozott a megváltás és 
megszentelés közvetlen körébe, tehát Isten „lelki uralma” síkjába. Nem 
véletlen, hogy ez a teológiai gondolkodás olyan kevés megértést mu
tatott éppen Luthernek és Melanchthonnak Isten kettős kormányzásá
ról szóló tanítása iránt!

Az idők azonban azóta megváltoztak. A teológia „humánum felé 
fordulása” világszerte érezhető. Barth maga is kritikát gyakorolt régebbi 
álláspontján.16 Ugyanakkor a világ keresztyénségében is mindig jobban 
ébredezik a felismerés, hogy nemcsak Isten „lelki kormányzásának” és 
az evangéliumnak a szolgálata van reá bízva, hanem éber lelkiismeret
tel kell Istent szolgálnia Isten „testi kormányzása” területén is, a sze
retet földi feladataiban. Melanchthonnak az egyéni és közösségi élet 
minden területe felé nyílt teológiáját — későbbi teológiai elhajlásainak 
és ezek káros következményeinek ellenére is — ma már sokkal jobban 
tudjuk értékelni, mint tettük volna húsz-huszonöt évvel ezelőtt. És még 
mindig bőségesen van tanulnivalónk tőle a Krisztus-hitből eredő szeretet 
széleskörű, teljes felelősségéről mind személyes életünkben, mind az 
egyházak és a világkeresztyénség életében.

Luther azt mondotta egyszer, hogy a hitnek állandóan kettős irányú 
mozgása van: belemerül Isten kegyelmébe, Krisztussal lesz eggyé, hogy 
aztán kimenjen a világba, és a szeretetben odaforduljon a felebarát
hoz. Naponkénti bűnbocsánat — fáradhatatlanul cselekvő hit! Ugyanez 
a dinamizmus érvényesül Melanchthon teológiájában is: az ige felelőssé 
tesz bennünket egész emberi valónk szerint Isten színe előtt, hogy a 
bűnbocsánatban megújulva felismerjük és élni kezdjük felelősségünket 
ennek a megújult emberségnek minden területén, Öérette és az Ö 
dicsőségére.

Melanchthonra ma igazán emlékezni annyit jelent, mint embersé
günk megújulásának kérdését vele együtt komolyan átgondolni, teljes 
mélységében és teljes szélességében, a megigazulás és a szeretet kettős 
síkjában. Bárcsak tanulna és mélyülne el mindkét vonatkozásban ke- 
resztyénségünk azon keresztül is, amit a Loci communes, az Ágostai 
Hitvallás és az Apológia írójának, a csendesszavú tudós reformátornak 
életműve üzen a mai keresztyénségnek!

Dr. Nagy Gyula 15

15 Kari Barth, Dle M enschlichkeit Gottes. 1956. (Theologische Studien, Heft 48.)
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KURT WIESNER:

E m l é k e z é s  D. B o n h o e f f e r r e

Április 9-én volt Ditrich Bonhoeffer halálának 15 éves évfordulója. 
Ez egyúttal azt is jelenti, hogy Ditrich Bonhoeffert röviddel a kapituláció 
és a hitleri Németország teljes összeomlása előtt érte utol a halál. Azok 
gyilkolták meg, akik Németországot lelkiismeretlenül és felelőtlenül a tel
jes összeomláshoz juttatták s akik a minden lelkiismeretlenség és felelőt
lenség ellen fellépő harcost szívük mélyéből gyűlölték. Egy sorban áll ő 
Paul Schneiderrel, Buchenwald igehirdetőjével és mindazokkal a férfiak
kal és asszonyokkal, akik hasonló gondolkodással —, mint keresztyének 
vagy nem-keresztyének, mint faji üldözöttek vagy más népekhez tarto
zók, — felelősségteljes hűséggel szenvedtek és adták életüket Németor
szágért.

Ditrich Bonhoeffer 1906. február 4-én Boroszlóban született. Az ak
kor már Szilézia-szerte ismert pszichiáter és egyetemi tanár, Kari Dit
rich és Paula von Hasé fia volt. így volt rokon Bonhoeffer a későbbi 
berlini városparancsnokkal, Paul von Hasé tábornokkal, aki az 1944. jú
liusi Hitler-ellenes merénylet egyik tagja volt, s akit ezért a hitleri bíró
ság halálra ítélt és kivégeztetett. A theológus Adolf von Harnack, a tör
ténész Delbrück, a fizikus Max Planck s még néhány más neves szemé
lyiség voltak azok, akik az akkori Berlin szellemi arculatát meghatároz
ták és akik a világ előtt a német tudományt képviselték, s akik részben 
rokoni, részben baráti kapcsolatban állottak a szülői házzal. Ez Bon
hoeffert nemcsak erősítette, hanem itt látja ő maga is a későbbi gondola
tainak az alapját, melyek a inémet kultúra legjobb hagyományainak le
vegőjét szívták magukba és olyan távlatokat érintenek, melyek a theo- 
lógia területét is gyakran messze túlhaladják. így semmi csodálkozni 
való sincs azon, hogy az alig tizenhétéves diák a berlini Hochsohule-t, 
a mai Humboldt-egyetemet választotta és 1923-tól 1927-ig a theológia 
stúdiumának szentelte magát, melyet a theológiai licenciátus elnyerésé
vel fejezett be.

A tanulóéveket a vándor- és mesterévek követik, melyek az embert 
a nagyvilágba viszik. így 1928—29-ben a spanyol Barcelonában működő 
külföldi vikáriátuson találjuk. 1929-ben megszerzi az oktatói képesítést 
a berlini Hochschule-n. 1930-ban egy tanulmányi évet tölt a New York-i 
theológiai szemináriumban. 1931-ben magántanár és a berlini technikai 
főiskola lelkészi állásába hívják meg. 1933—34-ig Londonban külszol- 
gálati lelkész, mely munkakörben ma legjobb barátja és munkatársa, 
Eberhard Bethge tevékenykedik. 1935-ben igazgatónak hívják meg a 
Hitvalló Egyház finkenwaldi szemináriumába. Ettől az időtől kezdve 
Bonhoeffert a német titkos rendőrség üldözi. Az első jele ennek a ber
lini egyetem magántanárságának a megvonása volt 1936. évben. 1939- 
ben még egyszer Amerikában járt.

1940-ben Bonhoeffer speciális feladatot kapott a Hitvalló Egyházban 
és keresztyénsége, valamint hitvallásos bátorsága miatt a titkos rendőr
ség nem-kívánatos személynek minősítette. így 1943. április 5-én letar
tóztatták és a hírhedt Lehrter-utcai fogházba szállították, majd a flos- 
senburgi koncentrációs táborba, ahol 1945. április 9-én Himmler paran-

* A  Glaube und Gewissen 1960. 4. szám ából.
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csára felakasztották. A harminckilenc éves Bonhoeffer így vált el tő
lünk korán, és mégis teljesen befejezett és egész élettel.

A „levelek és feljegyzések a fogságból” írásaiban, melyet Eberhard 
Bethge „Widerstand und Ergebung” címmel adott közre, a „Levelek 
egy barátomhoz”  (és ez éppen maga Eberhard Bethge volt) soraiban a 
barátságról ír, melyet a maga teljes mélységében alig lehet felülmúlni. 
Többek között a következőket írja:

„Amit ebben az összefüggésben a barátságról írsz, hogy az a 
házassággal és rokonsággal való összehasonlításban azoktól igen 
csak különbözik, és amely ezért egy bizonyos belső magatartáson 
alapul, igen jó megfigyelésnek találom. Valóban nem könnyű do
log a barátságot szociológiailag meghatározni. A barátságon a kul
túra és műveltség fogalmának egy alfogalmát kell értenünk, míg 
a testvériség az egyház fogalma alá, a bajtársiasság a munka és a 
politika fogalmai alá tartozik. Éppen mivel a barátság a szabad
ság (a keresztyén ember szabadsága) területéhez tartozik, az em
bernek a szabadságot az etikai exisztenciák (munka, házasság, ál
lam) minden homlokráncolásával szemben bizakodó módon kell vé
deni, egy isteni parancs szükségességének az igénye nélkül, de a 
szabadság szükségességének az igényével! Hiszem, hogy a szabad
ság területén belül a barátság a legkülönösebb valami. . .  és a leg
drágább jó. A ránkbízott javakkal (munkával, házassággal és az 
állammal) össze sem hasonlítható; lényege szerint, sui generis, azok
kal szemben áll, azonban ezekhez, mint búzavirág a szántóföldhöz, 
hozzátartozik.”

Aki a barátságot ilyen mélyen értelmezi és így beszél róla, annak a 
barátságot a maga életében a gyakorlatban is így kellett realizálnia. És 
Bonhoeffer olyan barát volt, mint amilyet az ember csak nagyon ritkán 
talál, — olyan barát, aki nemcsak a szerencse óráiban és akkor barát, mi
kor az összetartozás még közvetlen, hanem olyan barát, mint aki a barát
ságot hasonlóképpen a szenvedés óráiban is, minden elszakitottság elle
nére is fenn akarja tartani. Barát volt ő teljes őszinteséggel és erővel, oly 
ember, aki állandó önkontroll alatt állott, amint ez egy 1944. júliusában 
a fogságból írt költeményében. ..Wer bin ich?” , kifejezésre jut.

Ki vagyok én? kérdik gyakran, 
s cellámban, — mint a bátrak erősek 
és vidámak élnek, — 
nagyúrként élek az én váramban.

Ki vagyok én? gyakran kérdik, 
s az őrizőkkel — úgy beszélik — 
barátként szól és mint szabad, 
ki parancsot osztogathat.

Ki vagyok én? gyakran kérdik, 
hogy e rossz sors rém-napjait 
vidáman, büszkén és szelíden, 
győzelemhez szokottan viselem.

Vagyok valóban, mit mások mond’nak rólam?
Vagyok csak annyi, mit magamról vélek tudni?
Nyugtalan, beteg, sóvár kalitba zárt madár,

421



az életért küzdve, mint kit fojtogatnak; 
színek, virágok, ember közelségbe 
vágyottan vonznak madárdal s jó szavak,

reszketve dühömben önkény s hántás miatt, 
míg élő, nagy jelek ölelését várom, 
ájultan aggódom ki-hol-van barátom, 
fáradságom, üres imám, tett és szavam 
miatt készen, hogy mindentől búcsúzzam?

Ki vagyok én? ez vagy az?
Talán ma egy, holnap meg más?
Vagy mindkettő? Képmutatás? — 
magamnak meg gyűlöletes orca.
Megvert sereg, mi bennem él, 
rendetlenül, félgyőztesen 
vonulhat csak vissza.

Ki vagyok én? gúnyol a kérdés.
Ki vagyok mégis? A Tied,
Te ismersz engem,
Istenem!

Így gondolkodott Ditrich Bonhoeffer. És mint theologus — az eddi
giekből nyilvánvaló — hasonlóképpen. Erről bizonyságot ad irodalmi 
munkássága és hagyatéka is. Irodalmi hagyatékán túlmenően azonban 
sokkal többet hagyott örökül nekünk: emberségét mint keresztyén em
berséget, és keresztyénségét, mint emberi keresztyénséget hagyta öröksé
gül a világnak.

Hogy a „keresztyén emberségen” mit értsünk, arról maga Bonhoeffer 
ad tájékoztatást egy Eberhard Bethgehez írt levelében, mely a hivők és 
hitetlenek, vagy mint Bonhoeffer mondja: keresztyének és pogányok 
közti ellentét megértéséhez nagyban hozzásegít. A következőket írja eb
ben a levélben:

„Nem lehetünk becsületesek anélkül, hogy el ne ismernénk azt, 
hogy a világban úgy kell élnünk, mintha nem is lenne Isten (etsi 
deus non daretur). És ezt éppen az Isten előtt ismerjük el. Isten 
maga kényszerít bennünket erre a felismerésre. Így vezet bennün
ket a magunk nagykorúsága helyzetünk Isten előtt történő valódi 
és igaz helyzetfelismeréséhez. Isten maga hozza tudomásunkra azt, 
hogy olyanokként kell élnünk, mint akik Isten nélkül leszünk tel
jessé az életben. Az Isten, aki velünk van, olyan Isten, aki elhagy 
minket (Márk 15,34: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el en
gem?)! Az Isten, aki bennünket az Isten fogalmának munkahipoté
zise nélkül enged a világban élni (tehát: Isten, mint előfeltétel nél
kül, amivel dolgozhatnánk), az az Isten, aki előtt állandóan állunk. 
Isten előtt és Istennel élünk mi — Isten nélkül. Isten megengedi, 
hogy a világból a keresztre taszítsák, Isten a világban gyenge és 
tehetetlen, és éppen ezért és csakis ilyen módon van velünk és se
gít rajtunk. Máté 8,17-bői egészen világos (hogy beteljesedjék, amit 
Esaiás próféta mondott, így szólván: Ö vette el a mi erőtlenségün
ket és Ö hordozta a mi betegségünket), hogy Krisztus nem min
denhatósága szerint segíti az embert, hanem az Ő gyengesége és 
szenvedése erejével!”
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Ebben van a döntő különbség minden más vallással szemben. Az em
beri vallásosság a szükségben Isten hatalma felé irányítja a tekintetet, 
Isten sok esetben deus ex machina (a váratlan, a véletlen). A biblia vi
szont Isten szenvedésére és gyengeségére figyelmezteti az embert: csak a 
szenvedő Isten tud segíteni. . .

„Csak egy órát is nem tudtatok virrasztani velem?” — kérdi Jézus a 
Getsemáné kertben. Ezt a mindentől való elfordíttatást várja általában 
a vallásos ember az Istentől. Az ember viszont arra kap felhívást, hogy 
az istentelen világ miatt szenvedő Isten fájdalmainak legyen részese és 
vele együtt szenvedjen.

Ennek megfelelően a hivők és hitetlenek, a keresztyének és pogá- 
nyok közti különbséget az alábbi költeményben jól láthatjuk.

Szükségünkben Istenhez megyünk 
segítségért, jósorsért, kenyérért, 
betegségből, bűnből és halálból keresi 
Őt pogány voltunk s keresztyénségünk.

Szükségünkben Istenhez megyünk, 
a szegényhez, kit megalázva, hajlék, kenyér nélkül 
látunk bűnnel-hálállal fedetten, 
melléje állunk minden szenvedésben.

Emberhez jön Isten minden szükségében, 
kenyerével testet-lelket táplál, 
s bűnt bocsát a kereszthalál 
pogányban és keresztyénben.

Ez a „semmit sem bírni, és mégis mindent” (2. Kor. 6,10) jellemzi a 
keresztyén embert. Arról van tulajdonképpen szó, hogy az ember végső 
fokon nem kíván önmaga ura lenni és a világ felett állni, hanem min
denkor ehhez a világhoz tartozónak akarja tudni magát. A világ a maga 
rendezett működésében nem valami mechanizmust sejtet, hanem egy élő 
és életet megtartó lényt, mely ezt a világot rendben tudja tartani. És 
ez az élő lény Bonhoeffer számára maga az Isten, aki Jézus Krisztusban 
található meg, és aki hozzánk a Krisztusban hajolt le. Ebben a Jézus 
Krisztusban, akiben az Isten az ínség idején minden emberhez kivétel 
nélkül aláhajol, tapasztaljuk meg azt, hogy kik vagyunk: teremtmények 
Isten nagy, teremtett világában. Ezzel a felismeréssel kiléphetünk a ma
gunk öndicsőítésének világából és annak a követésére szánhatjuk ma
gunkat, aki a maga kenyerével táplálja testünket és lelkünket, aki egy
formán halt kereszthalált keresztyének és pogányok számára és aki min
deneknek egyformán bocsát meg.

A „Die Nachfolge” című könyvének zömét Jézus hegyi beszédének a 
magyarázata alkotja, melyhez még „Jézus Krisztus egyháza és követése” 
problémája kapcsolódott. Ennél a Bonhoeffer által jelzett követésnél ott 
rezeg még a szívbéli örömnek az a hangja amely nélkül semmiféle em
berség nincs és nem is lehet..

Ditrich Bonhoeffer tudott a szeretet csodájáról, amelyről a biblia be
szél — arról a másoknak történő feltétel nélküli szolgálatról, arról az 
igazi és valóságos közösségi életről, melynek 1938-ban odaszánta magát. 
Erről a következőket írja:

„A  keresztyén testvériség szempontjából minden azon múlik, hogy a 
legelső pillanattól kezdve nyilvánvaló legyen az, hogy 1. a keresztyén
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testvériség nem valami ideál, hanem isteni valóság; 2. a keresztyén test
vériség pneumatikus és nem pszichikus valóság.

Számtalan alkalommal tört már össze keresztyén közösség amiatt, 
mert csak saját eszményképéből élt és táplálkozott. . .  Aki a keresztyén 
közösség felőli saját álmait jobban szereti, mint magát a keresztyén kö
zösséget, az minden keresztyén közösségnek a szétrombolójává válik, még 
ha személy szerint annyira tiszteletreméltóan, komolyan és odaadóan gon
dolkodik is.

Isten nem szereti az álmodozást. Mert az álmodozás büszkévé és igé
nyessé teszi az embert. Aki egy közösség képe felől álmodozik, az lassan 
azt követeli az Istentől, másoktól és magától is, hogy teljesedjék az. Kö
veteléssel lép a keresztyének gyülekezetébe, saját törvényt állít fel, s a 
testvéreket és magát Istent is irányítani kívánja. Keményen és szilárdan 
áll s élő szemrehányásként jelenik meg a testvéri közösségben. Ügy cse
lekszik, mintha neki magának kellene elsőként megalkotnia a keresztyén 
közösséget, mintha az ő álmának kellene az embereket összekötnie. Ami 
nem az ő akarata szerint történik, azt ellenkezésnek minősíti. Ahol el
képzelése nem sikerül, ott a közösséget összeomlani látja. így aztán elő
ször testvéreinek lesz a vádolója, majd az Istent vádolja, végül pedig sa
ját maga kétségbeesett vádolójává válik. Mert Isten a mi közösségünknek 
egyetlen lehetséges alapját már megvetette, mert Isten már akkor, mi
előtt mi a többi keresztyénnel való közös életbe beléptünk volna, a Jézus 
Krisztusban velük egy testté alkotott, s ezért mi nem mint követelők, 
hanem mint hálát adók és megajándékozottak léphetünk csak a keresz
tyénekkel való közösségi életbe. Megköszönjük Istennek mindazt, amit 
értünk tett. Megköszönjük neki, hogy nekünk testvéreket ad, akik hí
vása, megbocsátása és ígérete alatt élnek. Nem panaszkodhatunk amiatt, 
amit Isten nem ad meg nekünk, de meg kell köszönnünk azt, amit na
ponta nekünk ajándékoz. És nem elég az nekünk, hogy Ö adott testvé
reket, akik a bűnben és szükségben velünk együtt az Ö kegyelmének az 
áldása alá mehetnek és abból élhetnek? Isten adománya bármely napon, 
még a nehezekben, a szükség idején is, kisebb talán, mint ez a megfog
hatatlanul nagy ajándék? Nincs talán jó szó, midőn a közösségi életet 
bűn és félreértés terheli meg, vagy a vétkes testvér vétke ellenére is nem 
testvérem-e, akivel együtt Krisztus ígérete alatt állok, és az ő bűne szá
momra nem mindig egy újabb alkalom-e, hogy hálát adjak azért, hogy 
mindketten Istennek a Jézus Krisztusban megbocsátó szeretete alatt él
hetünk? így éppen az én testvéremben való nagy csalódás órája fölöt
tébb üdvös lehet számomra, mert arra taníthat engem, hogy sohasem saját 
cselekedeteinkből és szavainkból élünk, hanem egyedül és kizárólag an
nak a szavából és tettéből, aki az igazságot adta nekünk, mégpedig a bű
nöket megbocsátó Jézus Krisztuséból? Ahol az álomképek felhője szét
oszlik, ott a keresztyén közösség fényes napja tör elő.”

És ha most azt kérdezzük, hogy mit is jelent ez tulajdonképpen, úgy 
ezt a kérdésünket Bonhoeffer maga válaszolja meg, a „Der Freund” című 
költeményében, melyet 1944-ben, a fogságban írt:

Közel vagy távol 
jóban vagy rosszban, 
látom, a más’ban 
a hű barátot: 
szabadságra — 
emberségre!
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És ha még azt halljuk, hogy az ige szerinti keresztyén közösségi élet 
a szentségben jut teljességre, úgy nem csodálkozhatunk azon, hogy Dit- 
rich Bonhoeffer azokhoz a kevesekhez tartozott, akik a keresztyén erkölcs 
egészen új látásmódját kapták ajándékba és ennek birtokában nézték a 
világot. Emellett nem hagyhatjuk említés nélkül azt, hogy a keresztyén 
erkölcsiségnek ilyen szemlélete az általános értelemben vett erkölcsiség- 
től abban különbözik, hogy az az embert nem csupán „humánusan” , 
mint földi lényt szemléli, hanem mindenkor, mint az Isten teremtményét 
is, mely Jézus Krisztus megváltói munkájából él, — azaz embertársai 
iránt teljes felelősségben, a világban, de nem a világból. Az Isten te
remtménye kettős felelősséget hord magán: az embertársak iránti fele
lősséget, mint felelősséget az Isten előtt.

Ennek a kettős felelősségnek a tudatában végezetül arról a felisme
résről van szó, hogy a szeretet a maga bibliai értelme szerint nem azt 
jelenti, hogy „te az enyém vagy”, hanem az áldozatos szolgálatkészség 
iránya — „én a tied vagyok” — alatt áll. így mondja Bonhoeffer:

„A  lelki (seelische), azaz a csupán emberségből származó sze
retet ellenőrizhetetlen és sötét kívánságokból él, a Lélek szerinti 
(geistliche), azaz a keresztyénségből származó szeretet pedig az 
igazság alá rendelt szolgálat tisztaságából. A lelki szeretet emberi 
szolgaságot, gondolkodást, merevséget eredményez, a Lélek szerinti 
szeretet pedig az ige szerinti testvéri szabadságot teremti meg. A 
lelki szeretet művészi üvegházi virágokat nevel, a Lélek szerint 
való szeretet pedig azokat a gyümölcsöket termi, melyek Isten sza
bad ege alatt esőben, viharban és napfényben is egyformán egész
ségesen növekednek Isten jótetszése szerint” .

Bonhoeffer a fogságból a következőket írja:
„A  keresztyénnek a földi életet, Krisztushoz hasonlóan (Én Istenem, 

miért hagytál el engem?), egészen végig kell ízlelnie és csak amennyi
ben ezt megteszi, feszíttetett meg és támadott fel számára a Krisztus és 
ő is a Krisztussal. Az e földi létet nem lehet idő előtt feladni.”

Ez azt jelenti, hogy éppen a keresztyén embernek az életet nagyon 
komolyan kell venni. Abban az értelemben, ahogyan a 31. zsoltár vallja 
— „életem ideje kezedben van” (16. vers), — vagy másképpen, még ért
hetőbben: „A te kezedben van sorsom” (tehát az én időm, az én élet- 
utam, mindaz, ami életemnek tartalmat és formát ad). Ez mind nem 
magától van és lett, hanem — mint Luther mondja — „érdem és arra 
való méltóság nélkül” adatott nekem. Én nem a magamé, hanem annak 
tulajdona vagyok, aki engem alkotott s aki életemről így, és nem más
képpen akar gondot viselni. Ilyen gondolkodással ismerem fel a hitben 
a magam rendeltségét, azaz a nekem adott és megőrzésre átengedett idő 
kötelezését, mely felöl végső sorban nem én, hanem az a valaki rendel
kezik, aki velem egyedül Krisztusban találkozik, a testté lett igében. 
Ami ebből végső sorban következik, Bonhoeffer mondataiból világossá 
válik, amikor az alábbiakat írja:

„Isten velünk nemcsak mint „te” találkozik, hanem mint elrej
tett Isten is a „valamiben” („es”), és alapjában véve arról van szó, 
hogy mi ebben a „valamiben” („sorsban”) miképpen találjuk meg a 
„te” -t, vagy más szavakkal: hogyan lesz a „sors” -ból valóságos 
„vezetés” . Az ellenállás és megadás között a határ alapvető módon 
nincs meghatározva; azonban e kettőnek együtt kell lennie és mind
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kettőt elhatározottan kell megragadni. A hit ezt az eleven, élő cse
lekvést követeli. Csak így tudjuk a mindenkori jelen helyzetet 
megragadni és gyümölcsözővé tenni.”

Bonhoeffer életére vonatkoztatva ez azt jelenti: mily könnyű lett 
volna számára 1939-ben Amerikában maradni, vagy — midőn élete Né
metországban egyre inkább veszélyben kezdett forogni és letartóztatással 
kellett számolnia —, mint sokan mások tették, időben elmenekülni. Ezt 
két okból nem tette: 1. keresztyénsége következtében, és 2. mint ember, 
aki éppen mint keresztyén megengedhetetlennek érezte, hogy elmenekül
jön abból a világból, melybe elhivatott.

Ebből érthetővé válik, hogy hogyan vezet bennünket a keresztyénség, 
mint emberség, mely a világból nem menekül el. Erre vonatkozólag 
Bonhoeffer 1937-ből származó munkájában, melyet Eberhard Bethge 
„Versuchung” címmel halála után jelentetett meg, döntő dolgokat mond.

E munkájának már bevezető kérdéseiben nyilvánvalóvá lesz, hogy 
Bonhoeffer minden megpróbáltatás és kísértés mögött, melyet mint em
berek e világban szenvedünk, nem valami személytelen dolgot lát, ha
nem egy mindig és mindenütt jelenlevő személyes valóságot, melyet a 
biblia ördögként vagy sátánként jelöl meg, és amelyek mindig új figyel
meztetésként állanak szembe velünk, adott esetben talán legjobb bará
tunk alakjában.

„A kísértés bibliai értelme szerint nem az erő megpróbálása, hanem 
minden erő elvesztése, a Sátánnak történő elháríthatatlan kiszolgálta
tottság.”

Ehhez járul hozzá az, hogy ilyen igazi kísértés „sötét óra” , mely Bon
hoeffer szerint „visszavonhatatlan” lehet. A megpróbáltatás és kísértés 
egész veszélyessége ezzel van megjelölve. Emellett minden „rendelke
zési jog” el van véve az embertől. A „kísértés órája” nem számítható ki 
előre, hirtelenül jön. És félelmetes kényszert hoz magával, mely elől nem 
tudunk elmenekülni.

A kísértésnek ezzel a vázolásával az is nyilvánvalóvá lesz még, hogy 
Bonhoeffer nem valami kriminális gonosztettet lát a kísértésben, hanem 
hit- és általános emberi alapokból történő olyan ellenállást, mely a bűnt 
és a szerencsétlenséget el akarja kerülni. Ezért a konkrét kísértés és le
győzése alkalmával öt dologról van szó:

1. az ellenállás és megadás problémájáról,
2. arról, hogy az ember sem valami hamis biztonságot nem keres, 

sem csüggedést nem tanúsít,
3. arról, hogy tud valamit az imádságról és virrasztásról, mely vég

eredményben nem más, mint az igéhez és a drága kegyelemhez- 
való ragaszkodás, melyeket az ember számára Isten mindig fel
ajánl,

4. arról, hogy az ember sok szeretetet bír, mely a félelmet elűzi, mert 
az az embert bizonyossá teszi, hogy mindig „csak” emberi kísértés 
történik, és végül

5. arról, hogy az embert a kísértés nem felfuvalkodottságban és ön
dicsőítésben, nem a saját erővel való hencegésben, hanem aláza
tosságban és a győzelem felőli bizonyosságban találja, mely szá
mára egyedül a hit által lehet valóság.

Bonhoeffer azonban nem csupán theoretikusan gondolkodott, hanem 
a gyakorlatban is megmutatta az utat:
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„Ezért menekül oda, ahol védelmet és segítséget tapasztal, a meg
feszítetthez. Képe és jelenléte segítenek csak egyedül. Itt látjuk a meg
feszített testet, itt láthatjuk a Sátán csalását a legvégsőkig, itt lesz szel
lemünk megint józan és felismeri az ellenséget. . .  Itt tudom én, hogy eb
ben az elveszettségben a Sátánnal szemben soha nem tudtam volna ma
gamon segíteni, hanem Krisztus győzelme az, mely nekem most részem 
lesz. Itt találom meg én az alapot is ahhoz a magatartáshoz, melyben 
egyedül tudok minden kísértést legyőzni, a türelemhez és kitartáshoz: 
„Teljes örömnek tartsátok, atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe es
tek; tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. A ki
tartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek 
legyetek minden fogyatkozás nélkül” (Jakab 1,2—4).

Fordította: Csengődy László
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E gyh á zjogi jegyzetek

Magyarországi Evangélikus Egyházjog 
fejlődésének vonásai

II. rész

A magyarországi evangélikus egyliázjog fejlődésének vonásai

A lutheri keresztyénségnek a különböző országokban levő egyházai 
különböző egyházszervezetet alakítottak ki. Az Ágostai Hitvallás idézett 
cikke szerint nincs szükség az egyház egységéhez szervezeti egységre, mert 
a döntő kérdés az ige és a szentségek kérdésében való egyetértés. Ezért 
legális, sőt szükségszerű az a különbség, ami egyházszervezeti téren kiala
kult az egyes lutheri egyházak között. Ezért vannak sajátos jellemvonásai 
a magyarországi evangélikus egyház szervezeti életének.

Kezdetlő! az első zsinatokig

A lutheri reformáció által felszabadított evangélium győzelmesen 
terjedt hazánkban, azonban az önálló evangélikus egyház megszervezését 
hosszan tartó folyamat előzte meg. Az evangélium hirdetése messze elől 
járt, s csak lassan követte az új egyházszervezet kialakulása.

Az első évtizedekben az evangéliumot elfogadó gyülekezetek és lel
készek is még a katolikus egyház szervezetébe voltak besorolva, annak a 
joghatósága alá tartoztak. A katolikus püpöktől való függés ugyan formai 
volt, mert teológiai kérdésekben az evangélikus lelkészek nem követték 
utasításaikat. Az 1547—65-ig tartott trienti zsinat merevsége európaszerte 
indítást adott a protestáns egyházak önálló szervezkedésére.

Az első gyülekezetekben a lelkésznek még olyan kizárólagos egyház
kormányzati hatalma volt, mint a katolikus papnak. A 16. század máso
dik felében alakulnak meg az esperességek vagy fraternitások. Az egyház
kormányzatnak ezen a második fokozatán is a lelkészi elem kizárólagos
sága érvényesült. A fraternitás kifejezetten a lelkészek tömörülését jelen
tette, „fraternitas verbi divini ministrorum” . Keletkezésére is úgy került 
sor, hogy egy vidék lelkészei teológiai, egyházkormányzati kérdések meg
tárgyalására összejöveteleket (conventus, congregatio) tartottak. Ebből fej
lődött ki a fraternitás. A Gömörben megalakult „murányi fraternitás” 
például 1584-ben, majd 1594-ben szervezeti szabályzatot alkot. Az ilyen 
és ehhez hasonló szabályzatok szerint a fraternitás élén a szenior, az
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esperes áll, akit olykor csak egy évre választottak. A fraternitás maga
sabb egyházkormányzati fórumot nem ismert, ezért az élén álló esperes
nek messzemenő jogai voltak. Lelkészt szentelt, bíráskodott, egyházláto
gatást végzett, lelkészküldési joggal élt. A gyülekezetek az esperestől kér
tek és kaptak alkalmas lelkészt. A lelkész nem a híveitől — akik jogfosz
tott jobbágyok voltak —, hanem az esperestől és a fraternitástól függött, 
olykor pedig a patrónusi jogokat gyakorló földesúrtól. A murányi frater
nitás 1584-iki szabályzatának 13. cikke átvette azt a katolikus egyházi ki
váltságot, hogy lelkész csak az esperes előtt vádolható és nem a polgári 
hatóság előtt. A fraternitás tehát védelmet is jelentett lelkészeknek. Ezért 
a fraternitásba újonnan befogadott lelkész (fráter novitius) esküt tett a 
fraternitás szabályaira, és azután a többi taggal együtt évi járulékot fize
tett a fraternitásnak, ha pedig az évi rendes gyűlésen nem jelent meg, 
büntetéspénzt fizetett.

A lelkészi elemnek a kizárólagos egyházkormányzati hatalmát a föl
desúr és a városi tanács korlátozta. Ez azonban kívülről jövő tényező volt, 
inkább állami jellegű.

A földesúr a feudális társadalom viszonyai között, a királytól nyert 
birtokán teljhatalmú úr volt. Mint ilyen azonban a világi felsőbbség fo
galma alá tartozott akkor is, ha egyházunkhoz tartozott. A jobbágyfalvak
ban a földesúri jogot az egyház felé, mint patronus ecclesiae gyakorolta. 
Ez általában az egyház védelmét jelentette a 16. század három részre sza
kadt országának zűrzavaros viszonyai között. Befelé, az egyház felé inkább 
anyagi természetű volt a patronusság, a földesúr támogatta a papot és 
tanítót, és ha kellett, behajtotta a pap és tanító járandóságait a jobbágy
ságon, így például a katolikusoktól átvett papi tizedet.

A szabad királyi és bányavárosokban a városi tanács gyakorolta a 
földesúri jogot, fizette az egyházi szükségleteket. Sokszor a városbíró az 
egyház gondnoka is volt egyszemélyben. Azonban a védelmen és az anyagi 
dolgok intézésén ez sem ment túl.

Lényegében tehát a magyarországi evangélikus egyház kezdetétől az 
első zsinatokig terjedő korszakát két egyházkormányzati jelenség jellemzi:

1. Még nem alakult ki a szuperintendens-püspöki tiszt, az egyházkor
mányzat legmagasabb fokozata. A fraternitások jelentették az egyházszer
vezet magasabb, gyülekezetek feletti fórumát. Ezért az esperesek messze
menő jogokat gyakoroltak a lelkészszentelés, lelkészküldési jog, a tanfe
gyelem és egyházfegyelem terén.

2. Egyházkormányzatunk ebben az időben kizárólag a lelkészi elemre 
épül mind a gyülekezetben, mind a fraternitásban. A fraternitásnak 
csakis lelkészi tagjai voltak. A világi elem védelme és anyagi segítsége 
nem jelentett egyházkormányzati szerepet.

Mindez azért alakulhatott így, mert a német helyzettől eltérőleg, ná
lunk nem voltak fejedelmek, akik átvehették volna a summus episkopusi 
feladatokat, a nálunk uralkodó feudális anarchia nem tette lehetővé a 
„landesherrliche Kirchenregiment” kialakulását. Nálunk a 17. századdal 
indul meg a fokozottabb ellenreformációs küzdelem, addig azonban nem 
is volt olyan nagy szükség a patronusok védelmére és egyházkormányzati 
szerepére, a győzelmes evangélium nélkülük is meghódította a 16. század 
végére az ország lakosságának legnagyobb részét. Érthető, hogy az evan
gélium hirdetői, a lelkészek különös egyházkormányzati szerepet v ittek.

A magyarországi evangélikus egyházban tehát nem ismeretlen a 
lelkészi elemen nyugvó egyházkormányzat.
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A zsolnai zsinat

Bocskay István szabadságharcának köszönhette egyházunk az 1608. 
koronázás előtti I. törvénycikket, amely egyrészt a vallásszabadság gya
korlásába a falvakat is belefoglalta, másrészt kimondta, hogy a protes
tánsoknak is legyenek szuperintendenseik, harmadrészt egyházunk köz
jogi állásának elismeréseként két katolikus és két protestáns jelölt közül 
kerül ki a nádor.

Egyházunk most már nemcsak egyházközségekben és fraternitások- 
ban, hanem egyházkerületekben, szuperintendenciákban is szervezkedhet 
s önkormányzati úton alakíthatja ki a maga szervezetét.

Országos törvény alapján hívta egybe az evangélikus Thurzó György 
nádor 1610-ben a zsolnai zsinatot. Tíz vármegye esperességének, nemes
ségének és városainak a képviselői gyülekeztek egybe.

Időileg bármennyire is távol van tőlünk a zsolnai zsinat, mégis máig 
élnek egyes alapvető rendelkezései.

1. Ezek közül az egyik az, hogy a zsinat van hivatva egyházunk 
területi rendezésére. A zsolnai zsinat három egyházkerületet állított fel, 
három szuperintendenst választott.

2. A másik fontos lépés a szuperintendens feladatának és hatás
körének a meghatározása. A szuperintendens lényegében azonos a püs
pökkel, a zsinat 1. cikke I Tim 3, tehát a püspökről szóló igék alapján 
körvonalazza a szuperintendensi tiszt lényegét. Magát a püspöki szót nem 
volt szabad használni mert az uralkodó katolikus vallás közjogi méltó
ságot is jelentő püspöki állásával lett volna összetéveszthető. Bár a püs
pöki cím használatára itt-ott mégis sor került, de tulajdonképpen csak 
az 1848-as vallásegyenlőségről szóló törvény óta volt hivatalosan is lehet
séges az evangélikus püspöki cím használata, amit azonban a Bach-kor- 
szak átmenetileg újra megszüntetett. A zsolnai zsinat tehát a szuperinten
dens-püspök feladata során elsőnek a gyülekezetek látogatását említi 
meg, majd ajánlja a püspök részvételét a lelkészi összejöveteleken. A 
püspök feladata a liturgia megállapítása. Országos agenda bevezetését is 
szorgalmazta a zsolnai zsinat, erre azonban csak egy évszázad múlva ke
rült sor Krmann Dániel püspök tollából. Püspöki jog a lelkész jelöltek 
megvizsgálása és ordinálása, a paróchiára meghívott lelkész alkalmassá
gának megvizsgálása, a hozzá fellebbezett peres ügyek elintézése, az egy
ház tulajdonainak védelmezése és megóvása.

A püspök esküt tesz a teljes Egyezség Könyvére (Liber Concordiae). 
Jellemző a lelkészi elem egyházkormányzati súlyára, hogy a zsinat ren
delkezése szerint a püspöki állás megüresedése esetén a másik két püspök 
jár el az állás betöltésének előkészítésében és gondoskodik az új püspök 
megválasztásáról. A püspököt nem a gyülekezetek, hanem a zsinatok, vagy 
egyházkerületi gyűlések választották.

3. A zsolnai zsinattal kialakult egyházkormányzatunk hármas foko
zata: a gyülekezet, a fraternitás, a szuperintendencia. Ezt az egyházkor
mányzati rendszert nem lehet hierarchikusnak nevezni, mert a hierarchia 
a protestáns egyházjog alapjaival ellenkezik, a püspökben magasabb papi 
rend kiváltságosát látja, aki isteni jogon gyakorolja hatalmát. Ezzel szem
ben ami nálunk kialakult, a bibliai-lutheri püspöki tiszt volt, amelyben 
a püspök is egyúttal gyülekezeti lelkész, tiszte a felügyelet és a felvigyá- 
zás az egyház jó rendjére, „primus inter pares”-ként.

A zsinat-presbiteri rendszernek semmi nyomát sem találjuk egyház
kormányzatunkban ebben az időben. A világi elemből csak a nemesség
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és a városok képviselői jutnak szóhoz, ennél többre a feudális társadalom 
keretei között nem lehet gondolni. Lényegében azonban az egyházkor
mányzat a szuperintendens, a senior és a parochus lelkész kezében volt, 
amit a fraternitás és szuperintendencia gyűlései irányítottak, a lelkész
elem vezető szerepével.

A szepesváraljai zsinat

Az ország északkeleti részében a szepesváraljai zsinat ugyanazt a sze
repet töltötte be, mint a zsolnai zsinat az északnyugati tíz vármegye 
esetében.

Az 1614. évi szepesváraljai zsinat két újabb szuperintendeciát szer
vezett. Magát a püspöki jogot és kötelességet lényegében ugyanúgy kör
vonalazta, mint a zsolnai zsinat kánonai.

A zsinat tagjai' szintén fraternitások, a nemesség és a városok kép
viselőiből álltak. Az egyik szuperintendencia az öt szabad királyi város 
evangélikusságából állott, itt a dolog természeténél fogva nagyobb szerep
hez jutottak a városi polgárok, amíg ez a szuperintendencia 1738-ig fenn
állott, amikor azután a tiszai egyházkerületbe olvadt be.

A semptei zsinat

1622-ben a török hódoltság határán levő vármegyék fraternitásai 
gyűltek össze. Magukat külön szuperintendenciának jelentették ki s szu
perintendenst választottak. Húsz kánont alkottak, a zsolnai és szepesvár
aljai zsinatok kánonjainak figyelembevételével.

Ez a zsinat, vagy másként consistorium, kizárólag a lelkészi elem gyű
lése volt, míg az előző két zsinaton a világi elem is részt vett.

Mindhárom zsinat kánonai állami megerősítést nyertek a nádor által. 
A zsolnai és szepesváraljai zsinatok kánonait Thurzó György nádor, a 
sempteiét pedig Thurzó Szaniszló nádor erősítette meg.

Az eddigi zsinatok Bocskay István, Bethlen Gábor szabadságharcai
nak köszönhették létrejöttüket, mert különben a Habsburg és katolikus 
elnyomás kérlelhetetlenül átgázolt volna egyházunkon, a szervezési kér
désekre sem lehetett volna feleletet találni.

Amint megerősödött a Habsburg-katolikus nemzeti és egyházi el
nyomás, egyházszervezetünket is szétzúzta a pozsonyi vértörvényszék, 
Szelepcsényi és Kollonich érsekek ellenreformációs fellépése, az ország
szerte zajló templomfoglalások, lelkészeink császári és jezsuita erővel 
történő elűzése.

A rózsahegyi zsinat

Jellemző, hogy zsinataink időpontja egybeesik a szabadságharcok idő
pontjával. Az ellenreformáció korszakában majdnem egészen kiirtott 
evangélikus egyház II. Rákóczi Ferenc szabadságharcának oltalma alatt 
tarthatta meg 1707-ben a következő zsinatát, Rózsahegyen. A Rákóczi- 
szabadságharc jelentette azt a lehetőséget, hogy egyházunk tisztázhatta 
teológiáját, rendezhette szervezetét.

431



A zsinat külsőségeiben is kifejezésre jutott Rákóczi szabadságharcá
nak támogató jellege. A zsinat Petrőczi István tábornok védnöksége alatt 
ült össze. Vezéregyénisége volt Jánoky Zsigmond, Rákóczi tanácsosa és 
akkori kancellárja.

Az előző zsinatok hagyománya alapján, a rózsahegyi zsinat is saját 
hatáskörébe tartozónak tekintette az egyházkerületek területi rendezését. 
Az I—IV. kánon négy egyházkerület alakításáról intézkedik. A felső- 
magyarországi területekhez most már hozzácsatolhatok voltak a délen 
fekvő vármegyék evangélikusai is. Az Alföldön a XVIII. sz. első éveiben 
már rohamosan emelkedett az evangélikusok száma, mert a török hódolt
ság megszüntetése után az új földbirtokosok a szabad vallásgyakorlat 
ígérete mellett nagy számban telepítettek le evangélikus jobbágyokat is.

A zsinat kánonjai részletesen intézkedtek új és egyöntetű agenda be
vezetéséről, leírják az istentiszteletek rendjét, az Űrvacsora kiszolgáltatá
sának mikéntjét, szabályozzák az ünnepnapokat, hétköznapi reggeli isten
tiszteleteket, a keresztelést, esketést, temetést, tehát országosan akarták 
egységesíteni az egyházi élet külső rendjét.

A territoriális jellegű egyházszervezetet megpróbálták nagyobb egy
ségbe összpontosítani. Ezért a XXV. kánon két konzisztórium létesítését 
mondja ki. Az egyiket a dunáninneni és a bányai, a másikat a két tisza- 
vidéki egyházkerületre kiterjedő hatáskörrel hozta létre. Ezzel az egy
házszervezetben egy új, a kerületek felett álló szerv jött létre. Ez a kon
zisztórium azonban nem azonos azzal, amit a németországi egyházjogban 
értenek alatta. Ez a két konzisztórium nem annyira egyházi közigazgatási 
hatóság, hanem inkább legfelső törvénykező egyházi testület volt. E két 
konzisztórium a hozzá, mint legfelső fórumhoz fellebbezett házassági 
ügyekben, egyházi tisztviselők fegyelmi ügyeiben döntött. Tagjai felerész
ben lelkészekből, felerészben világiakból állottak, akiket a zsinat válasz
tott meg.

A rózsahegyi zsinat törvényei rövid életűek voltak, mert a Rákóczi- 
szahadságharc leverése után országgyűlésileg törvénytelennek nyilvání
tották. A katolikus klérus éppen a rózsahegyi zsinatra hivatkozva bizony
gatta, hogy a protestáns rebellis zsinat a felségsértés eklatáns példája. 
Az 1715. évi XXX. és XXXI. országgyűlési te. betiltja a rózsahegyi zsinat 
által létrehozott címek, pecsétek használatát, a törvények és rendelkezé
sek végrehajtását és az azoknak való engedelmeskedést.

A főurak egyházkormányzati szerepének megnövekedése

III. Károly 1731-i vallásügyi rendelete újra csak megtűrt vallásnak 
tekintette egyházunkat. A királyi legfőbb felügyeleti jogot messzemenően 
kiterjesztette. A katolikus földesurak hűbéri jogát arra, hogy protestáns 
jobbágyok lelkiismereti szabadságát befolyásolják, az Explanatio Leopol- 
dina értelmében megerősítette. A 18. században tömegesen vesznek el vi
rágzó evangélikus gyülekezetek. Egyházunk ebben az elnyomott helyzet
ben az evangélikus földesurakra volt kénytelen támaszkodni. A Habs- 
burg-katolikus feudalizmus üldözéseivel szemben az evangélikus feudális 
földesurak jelentették a védelmet. Ez természetesen azt jelentette, hogy 
megnövekedett az evangélikus földesurak egyházkormányzati hatalmának 
a jelentősége.

Az evangélikus főurak előbb magánösszejöveteleken tárgyalták meg 
az egyház ügyeit, majd később ezek a magánösszejövetelek mindinkább
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állandósultak. A bécsi centralizmus miatt kénytelenek voltak a bécsi kan
celláriához és a budai helytartótanácshoz jogászokat, ágenseket beállí
tani, akik beadványaikkal ostromolták a Habsburg-rendszer központi hi
vatalait. Szükségessé vált, hogy legyen egy evangélikus központ, amely 
az összegyház érdekét tudja képviselni. így választották meg a feudális 
földesurak 1758-ban egyik társukat, báró Zay Pétert elnöknek, generális 
inspector címmel. Sem az egyetemes felügyelőnek, sem a kongresszusnak 
nevezett főúri összejövetelnek nem volt világosan meghatározott hatás
köre. Nincs tudomásunk arról, hogy ezeken az egyetemes kongresszuso
kon a püspökök, esperesek és lelkészek részt vettek volna, ezek a gyűlé
sek tehát kifejezetten a főurak egyházi gyűlései voltak.

Az első alakuló egyetemes közgyűlés 1774-ben, Mária Terézia bizta
tására jött létre. A királynő azért szorgalmazta evangélikus központi tes
tület létrehozását, hogy az állandó sérelmeket és panaszokat egy helyről 
kapja s ne kelljen az országos felháborodással számolnia. Az első egye
temes közgyűlésen a lelkészi karból senki sem volt jelen. Ezen úgy dön
töttek, hogy a szuperintendensek választása ezután az egyetemes felügyelő 
tudtával történjék. Tehát egyházunk szorongatott helyzetét kihasználva, 
a főurak mindinkább kezükbe vették az egyház kormányzását. Az 1778. 
évi pesti egyetemes gyűlésen is csak világiak szerepeltek.

1790. november 24-én a pozsonyi egyetemes közgyűlésen jelentek meg 
először a lelkészi kar tagjai, a három pozsonyi lelkész személyében.

Amikor zsinattartási lehetőség nyílt meg egyházunk előtt, az egyete
mes gyűlés a zsinat tagjaiként az egyetemes felügyelőt, a kerületi fel
ügyelőket, a szuperintendenseket tekintette hivatalból való tagoknak, a 
48 választott tag fele világi, fele lelkész-jellegű volt.

Az 1791-i pesti zsinat

Ezek után természetes, hogy a zsinaton az egyházkormányzat kérdése 
sok gondot okozott. Perlaky Dávid esperes a dunántúliak nevében indít
ványozta, hogy zsinati alelnökként a hivatalra nézve legidősebb püspököt 
válasszák meg. Báró Prónay László zsinati elnök szerint ez a javaslat 
merőben új, sem a történelemben, sem a gyakorlatban nincs példa rá, 
mert a múlt zsinatokon is mindig világiak elnököltek. Ezt a kérdést a 
főurak azzal ütötték el, hogy mivel a királyi engedély dogmatikai kérdé
sek tárgyalására nem vonatkozott, már pedig csak ott lenne értelme 
püspökelnöknek, ennélfogva az egyházszervezeti kérdésekről tárgyaló zsi
naton természetes a világi elnök szerepeltetése. Mikor Ráth Mátyás győri 
lelkész kijelentette, hogy ő Magyarországon semmi patroné tusi jogot és 
semmi patronust el nem ismer, a főurak nagy felháborodásban törtek ki. 
Még Szinovitz püspök is leintette Ráthot: „Tiszteltessék azon fach, mely
nek árnyéka minket véd.”

Az egyházkormányzat gyakorlatára nézve a főurak azt akarták, hogy 
csupán ők gyakorolják ezt a hatalmat. Míg a lelkészek védekező állás
pontról csupán annyit kívántak, hogy a világiak és egyháziak egyenlő 
arányban vegyenek részt az egyház kormányzatában. Végül is — hosszas 
küzdelem után — az utóbbi álláspont győzött.

Oly erős volt a Habsburg-katolikus feudális elnyomás, hogy egyhá
zunk — mindaddig, amíg a haladó eszmék nem jelentkeztek — nem talál
hatott más külső védelmet, mint az evangélikus feudális főurak támoga
tását. így nyertek egyre nagyobb szerepet főuraink az egyházkormány
zatban.

4 L e lk ip á sztor 433



A vallásegyenlőségért folytatott harc

Nemcsak felekezeti, hanem országos kérdésről volt szó, amikor a libe
rális nemesség és a haladó polgárság egyre öntudatosabban küzdött a val
lásegyenlőség kivívásáért. Kölcsey naplójából ismeretes tény, hogy ma
guk a liberális katolikus nemesek is küzdöttek egyházuk főpapjainak és 
a bécsi udvarnak az ellen a magatartása ellen, amellyel továbbra is meg
őrizték a katolicizmus uralkodó vallás jellegét.

De természetesen maguk a protestánsok voltak a vallásegyenlőség 
törvénybeiktatásáért folytatott harc élharcosai. Az 1848. XX. te. körüli vi
tában a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap (a következőkben: PEIL) ezt 
javasolja: „Maradjon a cultus a magány ember csendes foglalatossága, 
imádja Istenét lélekben és igazságban, hívja segédeimül minden dolgai
ban, nem szükség, hogy az állodalom őt háborítsa, katonái, álgyú, dob, 
muzsika, tisztviselői ünnepélyes megjelenésük által assistenciát adjon, 
mind ezek egy fényűző hierárchia gőgös és gúnyos demonstrációi voltak.” 
Ugyanennek a lapnak egy másik számában Baranyai: Közállomány és 
egyház c. cikkében a katolikus lelkiismereti terrorra célozva többek kö
zött ezt írja: „ . . .  a lelkiismereti kényszerítés a legszenvedhetetlenebb 
zsarnokság, s illy kényszerítés irányában legtüzesebb az ellenállás. Szabad 
akar maradni a státus, és szabad polgárok szabad ura kíván lenni? akkor 
bizonyos kijelölt vallási irányt ne kövessen, neki minden vallási nézetet 
egyenlőn kell méltányolni, s egyiket a másik fölött pártolnia nem szabad, 
nem tanácsos, hanem inkább mindenik vallásfelekezetet védje más val
lásfelekezetek térítési buzgalmának kicsapongásai ellen, ha kivált ez a 
térítési buzgalom, az egyéni szabadságnak sérelmes.” (PEIL)

Az ország legkiválóbb államférfiai hasonló szellemben nyilatkoztak: 
„Hogy a törvény akármely vallásnak ^uralkodó vallási^ állást adjon — 
írja Kossuth Lajos —, s hogy ezen uralkodó vallás egyháza javadalmak
kal, szabadalmakkal, hatalommal felruházott valóságos állami intézmény 
erejével bírjon, ez annyira sérti az emberi szabadság legérzékenyebb 
oldalát, a lelkiismeret szabadságát, annyira ellenkezik a polgári társada
lom, s az állami souverainitás alapfogalmaival s amellett hazánkban annyi 
szenvedésnek, annyi szerencsétlenségnek, annyi viszálynak, annyi szív
háborító botránynak volt forrása, hogy eltökéllettük magunkat e borzasztó 
eszmét a magyar közjogból kitörölni s azon bölcs, igazságos és jótékony 
axiómát iktatni törvénybe, hogy »semmi vallásos felekezet nem bírhat 
fölénnyel a törvény előtt mások felett«.” (Kossuth Lajos iratai. VIII. köt. 
339—40. lap.)

Még Deák Ferenc is azt mondta a képviselőházban: „Én Magyaror
szág legnagyobb átkának tartom, hogy itt először státus religiója volt, 
melyből annyi igaztalanság és átok árad a népre.”

A híres 1848. XX. t. c. 2. §-a kimondta, hogy „e hazában törvényesen 
bevett minden vallásfelekezetre nézve különbség nélkül tökéletes egyen
lőség és viszonosság állapíttatik meg” . Ezzel végre hosszú évszázadok 
keserves és véres küzdelmei után megszületett legalább a bevett vallás
felekezetekre nézve az egyenlőséget és viszonosságot biztosító törvény. 
Evangélikus egyházunk haladó beállítottságára jellemző, hogy sokan nem 
elégedtek meg ezzel a törvénnyel, hanem amint annak Székács József a 
Protestáns Egyházi és Iskolai Lap hasábjain hangot adott, minden val
lás számára követelték a vallás- és lelkiismereti szabadság kiterjesztését. 
Székács a törvény bírálata után ilyen törvényszöveget javasol: „A magyar 
hazában mindenkinek lelkiismereti s istentiszteleti szabadsága elismer
tetik s biztosíttatik. Jőjön azután a világ bármely sarkából bármely fele
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kezet embere, az azonnal tudni fogja, miként olly országba lépett, mely
nek határain belől mindenki hitének, lelkiismeretének s istentiszteleté
nek szabadsága elismerve van.”

Természetesen a vallásegyenlőség törvénye mindaddig papiros ma
radt, amíg a katolikus egyház elképesztően nagy vagyonnal és gazdagság
gal rendelkezett, amikor pl. a hivatalos kimutatások szerint az esztergomi 
érsek kezén 95 983 kat. hold, az egri érsek kezén 116 138 hold föld volt, 
az összes katolikus egyházi földbirtok pedig a XIX. században közel két
millió holdat tett ki.

Ma bármennyire is természetesnek látszik a vallások közötti egyen
lőség, a magyar történelem folyamán mindez a haladó erők hosszú és ne
héz küzdelmébe került, s ennek a küzdelemnek fontos közjogi eseménye 
lett az 1848. XX. t. c. A teljes vallási egyenlőség és lelkiismereti szabad
ság ebben a törvényben nem valósulhatott meg. Egyházunk azonban az 
1848. XX. t. c. részeredményéért is hálát érzett a nemzeti kormánnyal 
szemben.

Egyházi reformjavaslatok

A nemzet- és valláselnyomó Habsburg-uralom gyengülésével és a 
nemzeti szellem erősödésével egyházunk egyre nagyobb biztonsággal fog
hatott hozzá ahhoz a feladathoz, hogy élni tudjon a kivívott szabadság
gal és az önmagához való hűség jegyében rendezze be életét. A Protes
táns Egyházi és Iskolai Lap egymásután hozza a különféle egyházi reform- 
javaslatokat tartalmazó cikkeket. Ezek a javaslatok nem válhattak ugyan 
valósággá a szabadságharcot követő korszakban, de így is hűen jellem
zik egyházunk és a magyar protestantizmus vágyakozását az után, hogy 
elvi lényegének és tanításának megfelelő egyházi életet alakíthasson ki. 
Az 1848-ban kimondott javaslatok legtöbbje csak száz év múlva valósul
hatott meg. Lássunk ezekből néhányat.

A Protestáns Egyházi és Iskolai Lap Hoits Sámuel tollábóli cikket 
közöl, amely támadja az egyházban meghúzódó feudalizmust, azokat a 
nemeseket és földesurakat, akik kiváltságaik alapján jutottak a felügyelői 
székbe, de az egyház ügyeivel semmit sem törődnek: „Ismerek esperes- 
ségeket, hol a nemesség kivívta, hogy minden egyházban nemes felügyelő 
legyen, — de kérdem: mint teljesítik legtöbben közülök kötelességeiket? 
Sokan meg sem látogatják az egyházat, példákat hozhatnék, hogy egy bi
zonyos 30 évig volt egy egyháznak névszerinti felügyelője a nélkül, hogy 
egyetlen gyűlést tartott volna; ollyanok pedig, kik néhány évig gyűlést 
nem tartanak, a számadásokat át nem vizsgálják, számtalanok vannak. 
A mi pedig legrosszabb illy esetben, az: hogy illy felügyelők jogaik iránti 
féltékenységében a jelen nem létök alkalmával tartandó gyűléseket gyű
löletes, sőt tilosnak tartják, vagy pedig a lelkészek, részint félelemből, 
részint hanyagságból, felmentve érzik magokat a felügyelő közönyössége 
miatt a gyűlések tartásától.”

Csuthy Zsigmond cikkében népképviseleti egyházalkotmányt követel, 
s minél szélesebb alapokra akarja fektetni az egyház ügyeiben részve
vők körét: „Az egyház e sínlődő sorsa nem maradhat így. Úgy is nehéz 
már a különböző nézetek miatt elszórt visszavonás kockáit a szeretet lep
lével elfedni. De mondjuk ki azt is, hogy a nagy néposztály, melly a tör
vényhozásból ki van rekesztve, a tanácskozó termek falain kívül egymás
sal küzd az elnyomás virágtalan terén; és amint naponkint érzékenyül,

d * 435



éppen úgy ingerül. — E kellemetlen helyzetből olly mezőre kell kilép
nünk, mellyen a felzaklatott kedélyek lecsendesedvén, egységben és test
vériségben egyenlő jogainkat angyali békében élvezhessük. — És már 
ezen örök zöld nyílt mezőt a tiszta népképviseletben lehet feltalálni. . .  
Minél tágasb alapra szükség fektetni az egyházi alkotmányt; folyjanak 
nyíltan ügyes-bajos dolgai úgy az öszves, mint az egyes egyháznak. Kü
lönben is az evangyéliom szerint: Semmi sincs elrejtve, mi meg ne tudas
sák. — Valóságban áll az igaz vallás; nincsen szüksége ravaszságra, for
télyra s emberi tekintetre!” (PEIL)

A soproni evangélikus gyülekezetnek, amely a „eonvent” vezetése 
alatt állott, a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap hasábjain ajánlják a győri 
evangélikus gyülekezet példáját, amelyben nemcsak egy szűkkörű kon- 
ventnek, hanem a közgyűlésnek is szerepet adnak, s ezeken a közgyűlé
seken „az utolsó osztálybéli egyénnek is, ki talán egy vft-nál többet nem 
fizet, joga van észrevételeit megtenni.” Majd a soproni gyülekezet felé 
ezzel a javaslattal zárul a cikk: „ajánlanám az ügyei tárgyalásában nyil
vánosságot, — ellenben, elöljárói megválasztásában a titkos szavazást, 
Végre az elöljáróknak három évenkénti újra alakítását.” (PEIL)

Az 1848. egyházi sajtóban széleskörű megvitatás tárgyát képezte az 
egyházi jövedelem kérdése. Meglepően haladó javaslatokat hangoztat 
„Néhány szó a protestáns papok leendő állásáról” című cikkében Mocs- 
konyi József: „...vélem ényem  szerint, a prot. egyháznak jelenlegi bir
tokait, földjeit, rétjeit, tanyáit, malmait, mellyekből ti. a prot. papok és 
tanítók kapják fizetéseiket, akár az egyháznak magának, akár a közálla- 
dalomnak el kellene adni. Mert hiszen eddig, szántóvetők, juhászgazdák, 
kereskedők, haszonbérlők is voltunk szükségből: jövendőben ne legyünk 
egyebek, mint papok, tanítók. Mondjunk hát le szántóföldeinkről, réteink- 
ről, tanyáinkról, mert két úrnak nem szolgálhatunk; menjünk vissza lelki 
nyájainkhoz s azon időt, mellyet eddig kenyérszerzésre fordítottunk, ezen
túl, mert a közálladalom akar gondoskodni rólunk, lelki nyájaink őrzé
sére, híveink tanítására fordítsuk.

Hozzuk be egyházainkba a vasárnapi leckéket; ajánljuk a híveink
nek a Táncsics által szerkesztett munkások újságját, mellyet ők fillérei
ket összeadva szerezzenek, a midőn ráérnek, egyes házaknál összegyűlve, 
kivált téli napokon olvasgassák: min magunkat illetőleg pedig, szaporít
suk könyveinket, olvasgassunk, írjunk, tanuljunk.

. . .  Hazánk átalakulása után, a párbérnek is lejárt ideje. Mondják 
némellyel, hogy ezt meg kellene hagyni, mert nem lesz bizodalom a 
népnek papjai irányában. Én pedig mondom, hogy ez volt a pap és hívei 
közti súrlódásoknak legnagyobb oka.

. . .  A párbér által sokszor utolsó falatja vétetett el a népnek, kivált 
olly helyeken, hol a párbér földes gazda és zsellér által egyenlően fizet
tetett, s a mi legigazságtalanabb, még a legszegényebb özvegy-asszonyok 
is kényszeríttettek a párbérfizetésre. Illy helyeken nem lehetett szeretni 
a népnek papját, ki állandóul tartozása fizetésére, hol szép szóval intette, 
hol pedig exequáltatta. Az országgyűlés megszüntette az úrbért, szüntesse 
meg a párbért is, melly hasonló ahhoz.”

Baló Benjámin cikke pedig a stólaszedést ítéli el, s tesz javaslatot 
annak a megszüntetésére: „A  stólavétel igen kalmár szellemű és napszá- 
mias, a stólaadás vallásos fényűzésre nyit alkalmat, sőt választó falakat 
építget a keresztény testvérek között a szent egyenlőség kontójára. A ke
resztelést, stb. éppen olly lelkészi tisztnek tartom, mint az úri szent va
csora kiosztását, s midőn ezt külön meg nem fizettetjük, miért a többit? 
Én soha senkitől, még ha gazdag volt is — ha önként nem küldé — nem
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követeltem, s nem is fogok követelni stóladíjat, hanem az egészet meg- 
szüntettetni véleményezem. Sok botrány és viszály szűnnék meg ez által 
lelkész és hallgatói között, s a lehetősége is elhárintva volna annak, hogy 
a lelkész addig ne mozduljon keresztelni stb., míg ki nem elégíttetik. Ne 
mondja senki — kérem —, hogy ez gyanúsítás, sok adataim vannak illy 
botrányra, de hallgatok vele, mert exempla sunt odiosa. Azt mondjátok, 
hogy a halotti beszédek munkát feltételeznek és így jutalmat igényelnek. 
Igaz, de azért van — s lesz már igazábban — az évi díj, hogy munkál
kodjunk érette.”

A természetbeni javadalmak körüli sok nehézség tapasztalata indí
totta arra a lelkészi javadalmakról folytatott sajtóvita egyik hozzászóló
ját, hogy a következő javaslatot tegye: „Mind ezeket tehát figyelembe 
vevén, sokkal alkalmasabb, célszerűbb, s az igazsággal meg'egyeztethe- 
tőbbnek tarthatjuk, ha az egyházi hivatalnokok, általában készpénzzel 
fizettetnek.”

Ami a nemzeti kormánynak a lelkészek részére adott államsegélyét 
illeti, arra nézve Kossuth Lajos tisztában volt azzal, hogy a következetes 
szabadelvű álláspont az egyház és állam szétválasztásához vezet. Iratai
nak VIII. kötetében (340. 1.) ezt olvassuk: „A  vallásos felekezetek az ál
lammal szemben másnak nem tekinthetők, mint az egy hitet valló egyé
nek szabadakaratából kifolyó önkéntes egyesületeknek . . .  fizessék papjai
kat, tartsák fel iskoláikat, templomaikat, amint nekik tetszik, az állam
nak velük semmi köze. Nem ád nekik semmit. Ez az igazság.” Ugyan
akkor azt is sokan hangoztatták, hogy a papi birtokok szekularizációja 
logikus folytatása a hűbéri kiváltságok és jövedelmek megszüntetésének. 
Az Arany János és Vas Gereben által szerkesztett Nép Barátja c. lap 
1848. július 9-iki száma a néphez fordulva a papi jószágok felől ezt írja: 
„A nemzetgyűlés ha elveszi is, csak azért veszi el, amiért elvette a földes
uraktól a dézsmát, robotot, azért, hogy tirajtatok segítsen.” A szekulari
zációt az országgyűlésen, a sajtóban, sőt még a katolikus alsópapság kö
rében is sokan követelték, a kormány azonban ezzel a gondolattal hatá
rozottan szembehelyezkedett. (Forradalom és szabadságharc c. kötet, Bp., 
1948. 338. 1.) Sőt, 1848 végén a kormány ezer baja között is gondolt arra, 
hogy anyagi segítségben részesítse az alsópapságot. A Honvédelmi Bizott
mány rendeletére a 300 forintig nem terjedő papi jövedelmeket az állam 
300 forintra emelte fel. (Forradalom és szabadságharc, 363. 1.)

Eötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszternek a kötelező elemi 
iskolai népoktatás bevezetésére irányuló törvényjavaslata országszerte 
felvetette a felekezeti iskolák problémáját.

A PEIL hangot ad a papi vezetéssel elégedetlen tanítóság szavának, 
amikor aug. 6-iki számában a következő beszámoló jelent meg: „A sza-
lontai egyházvidéki falusi tanítók is — különösen, kik a tanítói ügy iránt 
nagyobb részvéttel viseltetnek —_ ügyeikről értekezendők, összegyűlvén 
N.-Harsányban, júl. 20-án kívánataikat e következőkben állapíták meg: 
A papi igazgatással eddig kapcsolatban volt önkény alól szabadíttassunk 
fel. — Minden papi szolgálat alól vétessünk ki, hogy így hivatalunknak 
annál inkább megfelelhessünk.”

Sokkal jelentősebb Haubner Máténak, a dunántúli egyházkerület 
püspökének a PEIL-ben megjelent nagy cikke, amelyben többek között 
ezt írja: „Nemzetünknek az értelmi és erkölcsi mívelődésbeni általános 
hátramaradását eddigelé leginkább azon idegenkedés okozta, mellyel a 
külön hitfelek honunkban egymás iránt viseltetnek. Ezen idegenkedés az 
az erőknek eldarabolása által a legszentebb buzgóságot is sokszor el
zsibbasztja. Vannak helységek, városok, hol három-négy hitfelekezetbe-
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lieknek 3—4-féle rossz iskoláik vannak, mert jó iskolát fölállítani magán 
mindenki fél, tehetetlen. Minden helyen egy jól rendezett, jó tanítóval el
látott iskola sokkal áldásteljesebben működhetnék, sokkal kevesebb költ
ség mellett. Az 1848. XX. te-ben meg van vetve a lehető sikeres javítás
nak csírája. Melly nemes csírából következő ideálokat lehetne kifejteni:

Országszerte minden óvodák, elemi-, nép- és reáliskolák, gymnasiu- 
mok, lycaeumok, academiák, collegiumok, egyetemek közösöknek nyil
váníttassanak.

Országszerte mindenütt, hol eddig óvodák és iskolák nem léteztek, 
de 30, ilyeneket kívánó gyermekek találkoznak, ilyenek állíttassanak föl 
álladalmi költségen. .

Országszerte minden helységben, hol többféle iskolák panganak, azo
kat összeolvasztva, álladalmi költségen egy jó iskola állíttassák, — nyolc
van gyermek számáig 1, azonfelül 2, vagy hol 150 gyermeknél több van, 
3 tanítóval is.

Országszerte minden közös óvodából, elemi és népiskolából a fele
kezeti vallástanítás kizáratik. Az így keletkező hiány minden hitfeleke- 
zet saját lelkésze által pótoltassák.

Országszerte minden elemi-, nép- és reáliskolába alkalmazandó taní
tók kiképzéséről a ministerium gondoskodik.

Országszerte minden rendesen alkalmazott iskolatanítónak évenkinti 
készpénzbeli járandóságukat a közálladalom fizeti.

Országszerte- az iskola épületeket és tanító lakokat az álladalom 
építi.”

A PEIL júl. 16-iki száma a hegyaljai egyházmegye júl. 5—8-án Nyír
egyházán tartott közgyűlésén hozott határozatokat ismerteti, amelyek 
között az egyik így szól: „Hajlandók vagyunk beleegyezni a felekezetbeli 
tanodáknak közös nemzetiekként leendő átváltoztatásába; ha az ország 
egyházi szükségeinkről gondoskodni fog, hajlandók vagyunk alapítvá
nyainkat is általadni.”

Ezekkel a megnyilatkozásokkal egyetértőleg jelent meg aug. 27-én 
„Féltsük-e autonómiánkat?” című cikk, melyet Z. aláírással jelölt meg 
a cikk írója; ennek a stílusából arra lehet következtetni, hogy azt Zay 
Károly egyetemes felügyelő írta. Ebben többek között a következőket 
mondotta: „Bízzuk egyházi s iskolai ügyeinket egészen a nemzet kor- 
mányférfiaira; a mit ők rendeltetnek, a nemzeti gyűléstől megerősítve 
(mellynek lám mi is tagjai leszünk), azon nyugodjunk meg, és higgyük 
el, hogy az leszen nekünk, magyarhoni protestánsoknak, legidvesebb.”

Egyházunk vezető férfiai és itt-ott közgyűlései is lelkesen támogatták 
tehát Eötvös József kultuszminiszternek aug. 3-án a képviselőház elé ter
jesztett közoktatásügyi reformra vonatkozó törvényjavaslatát, amely töb
bek között kimondta, hogy a vallásoktatást „a növendékek ezentúl egye
nesen és közvetlenül vallásuk lelkészeitől veendik”, azaz az általános 
iskolai oktatás keretein kívül, továbbá kimondta, hogy az állam ún. közös 
iskolákat, azaz állami tanintézeteket fog felállítani. Másik nagy ered
ménye a törvényjavaslatnak az, hogy bevezeti a kötelező ingyenes nép
oktatást. A baloldal messzemenően támogatta a demokrácia szellemében 
benyújtott javaslatot, míg a jobboldal felfordulást emlegetett, s a világ 
végét jósolta. A felsőház időhúzása miatt a törvényjavaslat nem válha
tott valóra, de ez mit sem von le annak az értékéből, hogy egyházunk 
haladó erői az egyházi sajtóban és közgyűléseken is mellette foglaltak 
állást.

Ezek voltak a legfőbb problémák és reformjavaslatok, amelyek meg
mozgatták egyházunk közvéleményét a szabadság levegőjének érintésére.
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A Bach-korszak

Az 1848—49-es szabadságharc megmutatta Bécsnek, hogy a magyar 
protestantizmus újra együtt érzett a forradalommal, sőt együtt érzett a 
Habsburg-ellenes törekvésekkel a katolikus alsópapság is. Ez a tény kész
tette a szabadságharc leverése után a Habsburg-rendszert arra, hogy egy
házpolitikájában — a régi úton ugyan, de — új intézkedéseket hozzon.

A hírhedt Bach-korszak felelevenítette az összes régi Habsburg-törek- 
véseket az egységes császári birodalom németesítését, hazánk gyarma
tosítását illetően. Az állandó forradalmi veszéllyel szemben biztos ba
rátra volt szüksége, s ezt régi kipróbált szövetségesében, a katolikus egy
házban vélte megtalálni. 1855-ben Ferenc József konkordátumot (egyez
őséget) kötött Rómával. Ebben messzemenő jogokat biztosít a katolikus 
főpapságnak az alsópapsággal szemben. Átadja a közoktatásügyet a ka
tolikus egyház kezébe, illetve ellenőrzése alá. Minden tekintetben kielé
gített szövetségest akart nyerni a magas klérusban, hogy azután az hű
ségesen támogassa Bécs céljait.

A protestantizmust is be akarta fogni Bécs a maga szekerébe. A po
rosz királyság protestáns államegyházában látta Ferenc József azt a pél
dát, hogy a protestantizmusból is lehet trónhoz hű egyházat faragni. Igaz 
ugyan, hogy a katolicizmus volt évszázadok óta a Habsburgok államegy
háza, de Bécs arra számított, hogy a protestantizmusból amolyan „másod- 
osztályú” államegyházat lehet kihozni. Ebben az időben az egyházak álta
lában hű támaszai voltak a trónoknak. Az orosz cárok a pravoszláv egy
házat, az angol királyok az anglikán egyházat, a skandináv királyok az 
evangélikus egyházat, a spanyol és olasz királyok a katolikus egyházat 
építették be rendszerükbe államegyházi formában. E szerint a sablon sze
rint akarták a Habsburgok a protestantizmust is államegyházzá tenni, 
természetesen a katolicizmus elsőbbsége mellett.,

Ferenc József porosz mintára akarta átszervezni a magyarországi 
protestáns egyházakat. A porosz király 1835-ben rendelettel tette kötele
zővé az Alsó-Raj na vidék és Westfália számára azt a „rheinisch-westfa- 
lische Kirchenordnung”-ot, amely az 1817-ben elrendelt porosz állam- 
egyházi unió mintájára készült. Ennek az a lényege, hogy a porosz állam
egyháznak egyre jobban hozzá kellett simulnia az abszolutisztikus porosz 
királyi uralomhoz. A Bach-korszak ellenforradalmi helyzetében Bécs 
a porosz királyok szélsőreákciós egyházpolitikáját tekintette mintaképnek. 
Mint ahogy általában a porosz militarista rendszer volt Ferenc József 
eszménye.

A szabadságharc leverése után egyházunk négy püspökét Haynau 
császári helytartó 1850-ben megfosztotta hivatalától, Haubner Máté, Pákh 
Mihály, Szeberényi János püspököket pedig ezenkívül még börtönre is 
ítéltette, egyházunk önkormányzatát felfüggesztette, gyűléseit betiltotta, 
egyházunkat az evangélikus lelkészek sorából kinevezett négy császárhű 
„szuperintendensi adminisztrátorral” vezettette, akik igen jelentős kész
pénz fizetést kaptak Bécsből.

Ebben az állapotban érte egyházunkat Bécs egyházrendezési terve, 
amelyet 1856-ban megküldött valamennyi evangélikus és református 
egyházkerületnek tárgyalás végett. Noha az egyházkerületek egyhangúan 
tiltakoztak a felülről, császári rendelkezéssel bevezetendő újszerű és egy
házunktól idegen egyházszervezet ellen, Ferenc József 1859. szeptem-

439



bér l-én pátens, tehát császári parancs formájában, kötelező erővel, ki
adta ezt az új egyházszervezeti rendszert, amelynek a következő napom 
már meg is jelent a miniszteri végrehajtási utasítása.

Mindebben az volt az alapvető sérelem, hogy a pátensben meg
jelent egy császári-királyi államegyház képe, amelyben az uralkodó 
önmagában abszolút törvényadója az egyháznak. A pátens például el
rendelte a meglévő négy egyházkerület helyett hatnak az alakítását, 
Pest, Pozsony, Sopron, Eperjes, Szarvas, Űjverbász székhellyel. Ez ma
gában véve helyes intézkedés is lehetett volna, de hogy császári pa
ranccsal így lehessen az evangélikus egyház szervezeti életét átalakítani, 
az hallatlan . merénylet volt egyházunk önkormányzata ellen. Joggal 
hivatkoztak egyházunkban arra, hogy csak a zsinatnak van ilyen joga, 
az uralkodónak csak legfőbb felügyeleti joga van az egyházak felett, de 
ilyen aktív törvényhozói joga nincs és nem is volt. Ehhez hasonlóan 
avatkozott bele Ferenc József egyházunk életébe más téren is. A pátens 
tele van olyan intézkedésekkel, amelyek idegenek egyházunk évszázadok 
során kialákított jogszokásaitól.

Méltán indult meg országos felháborodás a pátens ellen. Az első 
nagyobb szabású megnyilvánulás a késmárki tiszakerületi közgyűlés 
határozata volt. Zsedényi Ede felügyelő és Máday Károly lekész voltak 
a kerületi közgyűlés vezérszónokai. A közgyűlés írásban kérte az ural
kodótól intézkedései visszavonását és egyházunk ősi jogainak elismeré
sét. A válasz az volt, hogy Zsedényit és Mádayt perbe fogták, börtönre 
ítélték.

A pátens elleni tiltakozás azonban nem volt osztatlan egyházunk
ban. A magyar földbirtokos-dzsentri réteg egyházvezetése elleni tilta
kozásul a nemzetiségi vidékek lelkészei inkább a Habsburg abszolutiz
musra akartak támaszkodni. Elfogadták a császári pátenst s annak alap
ján szervezték át a gyülekezeteket. Ilyen módon egyházszakadás követ
kezett be, amennyiben megalakult a pozsonyi patentális egyházkerület 
és pár hónapig működött az újverbászi szuperintendencia is. A gyüle
kezetek között meghasonlás jött létre. így például a budapesti magyar 
és német egyházközség az autonóm egyházhoz tartozott, a szlovák egy
házközség ellenben a patentális pozsonyi egyházkerülethez. Pozsonyban 
ugyanakkor fennállott az autonóm egyházkerület is.

A helyzetet némileg enyhítette a közfelháborodás hatására kiadott 
1860. május 15-iki császári rendelet, amely részben visszavonta az intéz
kedéseket, de a pozsonyi patentális egyházkerület az autonóm egyház 
mellett, egészen az 1867-es kigyezésig fennállott.

Egyházunk pátens elleni küzdelmének a lényege a Habsburg- 
hatalom önkényuralmi intézkedésének a teológiai és egyházi eszközök
kel való elhárítása. Az igazság annyira nyilvánvalóan egyházunk mellett 
volt a császári zsarnoksággal szemben, hogy el nem maradt a jogos 
győzelem. Az egészben csak az volt a sajnálatos, hogy a pátens körüli 
küzdelem jogászi gondolkodással telítette meg egyházunkat. Azokat, 
akik a pátens mellé álltak, a magyar földbirtokos-dzsentri réteg egy
házi hatalma elleni tiltakozás vezette az abszolutizmushoz. Viszont a 
pátens elleni küzdelem megerősítette a jogászi, világi gondolkodású 
földbirtokos-dzsentri réteget egyházkormányzati hatalmában. Ez később 
számos nehézség forrása lett. A legjobb megoldás az lett volna, ha a 
pátens és egyben az abszolútizmus elleni küzdelem a hivő nép tömegeire 
támaszkodott volna. Mégis jó szolgálatot tettek egyházunknak és ha
zánknak, akik elhárították az abszolutizmus által felszított veszedelmet.
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A kiegyezés utáni kor

Az 1867-es kiegyezés Magyarország számára nemcsak a gyűlölt 
Habsburg-házzal való kompromisszumos alkut jelentette, hanem ugyan
akkor azt is, hogy Deák Ferenc az 1849-es „békepárt” politikáját foly
tatva, cserbenhagyta 1848 forradalmi eszméit. A nép körében azonban 
egyre terjedt Kossuth népszerűsége, ebben az időben vált „Kossutli 
apánkká” .

Ez az egyházkormányzás számára azt jelentette, hogy az a ferenc- 
józsefi elgondolás, ami a pátensben mint felülről irányított államegyházi 
rendszer, nem tudott 1859-ben megvalósulni — ha a törvény betűje- 
szerint nem is — de a gyakorlatban közel került a megvalósuláshoz. 
A Habsburgok által 300 évig üldözött evangélikus egyház most jól érezte 
magát az államegyházi gondolathoz közel álló helyzetben. Felsőházi 
tagságokért küzdött, közéleti jogait építgette, s nem vette észre, kikhez 
kötötte az egyház szekérrúdját. A semmit meg nem oldó, mindent halo
gató és az időre bízó táblabírói szemlélet, valamint a jogászkodó, parag
rafusgyártó közszellem hatott az egyházra is. A konzervatív tehetetlen
ségnek nem is volt más célkitűzése, mint a meglévők őrzése és minden 
újnak az elutasítása. Az egyetemes közgyűlésről írott egyik beszámoló 
szemléletesen fejezi ki ezt a helyzetet:

„Évről évre szomorúan figyeljük, mennyire hanyatlik egyházunk 
közszelleme. E hanyatlásnak igazi fokmérői a gyűlések. Alant járó fel
fogás, életkérdésekben tétova patópáloskodás, határozatlanság és alva- 
járás, szóval a gyümölcstelen önkormányzat összes betegségei jelent
keznek nálunk. Néha egy-egy emelkedett beszéd, egy-egy helyzetünk 
mélységeibe világító gondolat fölrázza a tespedő lelkeket, de csak rövid 
időre, a felbuzdulás kevés arra, hogy alkotni tudjon. Egyre távolodunk 
az ősi keresztyénség közösségi életétől s valósággal belezuhanunk a jog
szabályok és szabályrendeletek tömkelegébe. Belső erő és igaz érzések 
híján a szabályrendeletekben keressük a csodatévő varázsszert. Valahol 
veszélyes örvény nyílik egyházi életünkben, egy fő, két albizottság, 
egyházmegyék, kerületek assistentiájával, nyélbeütünk egy szabályren
deletet, vagy legalább egy jegyzőkönyvi pontot, s. ezzel a kérdés meg 
van oldva.” (Evangélikus Őrálló 1906. nov. 16.)

Az egyházi élet egész területén jelentkező elvilágiasodás, a racio
nalizmus térhódítása a teológiában, a konzervativizmus jelentkezése az 
egyházi .közszellemben, — azt jelentette, hogy az egyházkormányzás el- 
jogásziasodott, mégpedig a ferencjózsefi kor bürokratikus jogásziságá- 
nak értelmében. Hiányzott az egyházkormányzás teológiailag átgondolt 
rendszere.

Az 1891—94. évi zsinat megalkotta a magyarországi evangélikus egy
ház alkotmányát. Összefoglalta az addig elért eredményeket, kodifikálta 
a meglévő szokásjogot. Ahol azt továbbfejlesztette, ott a közjogi tekin
télyű, csaknem államegyházi rendszer felé tört utat.

Mivel az 1891—94-es zsinat törvényeinek nagyrésze máig is érvény
ben van, ezért ennek az elemzése már nem a jogtörténet, hanem az élő
jog körébe tartozik.
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Összefoglalás

A magyarországi evangélikus egyházjog nem mutatja a külföldi 
egyházak körében kialakult egyházkormányzás formáit. Nem érvénye
sült nálunk sem az episzkopális, sem a territoriális, sem a konzisz- 
toriális, sem a zsinat-presbiteri rendszer. A történelmi szükségszerűség 

'formálta egyházkormányzatunk szerkezetét.
Ennek megfelelően a 16. és 17. században a földesurak patrónusi 

jogának érvényesülése mellett, inkább lelkészi jellegű volt egyházkor
mányzatunk. A fraternitások egyházkormányzati szerepe volt döntő.

A 18. században tört előre a főurak egyházkormányzati szerepe. 
Ekkor jön létre a „primus et generális inspector” tisztsége. Ekkor terjed 
el az egyházkerületi, egyházmegyei, egyházközségi felügyelői intézmény. 
Ekkor alakul ki a főúri összejövetelekből az egyetemes kongresszus, 
amelyben még nem vesz részt a lelkészi elem.

Majd a reformkor és az 1848-as események hatása alatt számos egy
házjogi reformtörekvés lát napvilágot. Ennek a hatása épül be későbbi 
törvényalkotásunkba is. Ezek ugyan a ferencjózsefi kor bélyegét hordják 
magukon, de mégis sokat jelentettek egyházszervezetünk kiépítése és 
megszilárdítása terén.

Egyházkormányzatunk módjának változásai is igazolják, hogy nincs 
„szent” egyházjog, hanem az az Isten igéjében kötött egyházi közmeg
egyezés alapján mindig a történelmileg legcélszerűbb irányban halad.

Dr. Ottlyk Ernő

Valóságos antikrisztusok mindazok, akik az első parancsolat
ban foglalt istentiszteleten kívül —, vagyis, hogy Istent féljük, sze
ressük, Benne higgyünk, és bízzunk, — másféle istentiszteletről pré
dikálnak. (Luther)

*

Mikor mondható hamisnak az istentisztelet?
Mikor némelyek szent mivoltuk látszatában sok jót tanítanak, 

sokat imádkoznak, megsiratják Krisztus szenvedéseit és másról 
sem beszélnek, mint alázatról, de titokban így gondolkoznak: Sem
mi bűnt magunkban nem látunk, megigazult emberek vagyunk, 
már miénk az üdvösség, mert közeledik a Mennyek Országa, sőt 
már itt is van! (Luther)

*

A valóságos szentek nem azért cselekedtek jót, hogy mások 
őket igazaknak tartsák, ellenkezőleg, sohasem voltak bizonyosak 
afelől, hogy Isten is igaznak fogadja el tettüket. Mind abban az 
alázatos hitben cselekedtek, hogy a kegyelmes Isten majd szívesen 
fogadja cselekedeteiket. (Luther)
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A  babiloni fogság utáni gyülekezet
II.

A RESTAURÁCIÓ KORA

Idézzük vissza emlékezetünkbe az eddigieket.
Kr. e. 538-ban Cirusz, a mód-perzsa birodalom uralkodója, rendelet

ben biztosítja a deportált zsidóság hazatérését és a jeruzsálemi templom 
felépítését.

A rendeletet követően kisebb-nagyobb csoportok indulnak el, hogy 
élve a lehetőséggel, letelepedjenek Jeruzsálemben és a város környékén. 
A váratlan esemény /fölötti öröm olyan nagy, hogy az első hónapok lázas 
nekibuzdulásában jut erő a templom alapjainak lerakására is.

Sésbaccar a hazatelepülök vezetője. Legalábbis erre engednek követ
keztetni a ránkmaradt, alaposan ellentmondásos tudósítások.

A lázas nekibuzdulás rövid hónapjait a tétlen évek hosszú sora kö
veti. Minden félbemarad egy időre. Az alapoknál nem emelkedik föl
jebb a templom és — még rosszabbul járva — még ennyire sem rende
ződik a közösségi élet. Ez utóbbi a vallási életre éppúgy vonatkozik, 
mint az állami, társadalmi életre.

Tökéletes a tanácstalanság, a zűrzavar. S mindenek!elett teljes a 
reménytelenség.

Ezt az állapotot aztán alaposan megváltoztatja a 20-as évek néhány 
váratlan eseménye. Dáriusz kaparintja meg magának a hatalmat, ami 
nem megy minden háborúskodás nélkül. Rövid egy esztendő leforgása 
alatt ugyan az uralkodó valóban ura lesz a helyzetnek, de a világbiro
dalom minden táján fellobbant lázadások nem múltak el minden nyom 
nélkül.

A leigázott néptörzsek legtöbbjében az a reménység ébredt fel, hogy 
egy újabb világtörténelmi katasztrófa megszabadítja őket a kényszerű 
rabságból. S ebben reménykedik a birodalom mind a négy sarkéra szét
szóródott, a már hazatelepült zsidóság egy része is.

Dáriusz azzal veszi elejét az ilyesfajta reménységek tettlegességgé 
fajulásának, hogy nagy elődje — Cirusz — politikáját folytatva, elég tág 
határon belül, szabadságot ad a soknépű birodalom lakosainak.

Ennek a magatartásnak a következményeképpen, 521-ben megerősíti 
a zsidók hazatelepítésére vonatkozó, Cirusz által kiadott rendeletet. 
Ennek az intézkedésnek a hatására indul meg újra Jeruzsálemben az 
újjáépítő munka, kap új lendületet a templomépítés." Ugyanakkor újabb 
és újabb csoportok érkeznek a városba: az újabb kedvező lehetőséggel 
élő repatriálok csoportjai.

A Krónikás arról tudósít, hogy az 521-es évet követő rövid időszak 
legjelentősebb — és egyben legjellegzetesebb — vezető egyénisége Zerub- 
bábel, a dávidi család egyik késői sarja (1). Mellette — talán egyúttal 
riválisként — Jésuá főpap számít tekintélynek. A szellemi, lelki irányítás 
két próféta: Aggeus és Zakariás kezében van. E négy személy tekintélye 
— úgy látszik — éppen elegendő arra, hogy a majd két évtizeddel előtte 
félbemaradt templomépítkezés szerencsés véget érjen.

A jeruzsálemi templom építésének befejezése, felszentelése után 
néhány nyugalmas évtized következik. Hogy valóban nyugalmas volt ez
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az időszak? Ki tudná ezt ma már megmondani? Legfeljebb azt állít
hatjuk néminemű 'biztonsággal, hogy pillanatnyilag az i. e. 515-ös évtől 
a 400-as évek közepéig nincsenek olyan írásos feljegyzéseink, amelyek 
az ellenkezőjét állítanák. Persze, ez a némaság nem jelent feltétlenül 
nyugalmat.

Hallgatnak hát a krónikák s látszólag eseménytelenül peregnek az 
esztendők, az évtizedek. Zerubbábel nyomtalanul és teljességgel érthe
tetlenül eltűnik az események színpadáról, mégpedig úgy, hogy azóta 
is csupa kérdőjel a sorsa, életútja. S vele együtt mintha eltűnne az 
eddigi — sokszor ugyan rossz irányban elindító — lelkesedés is. A lelke
sedés, amely velejárója a nagy cselekedeteknek, de amely hamar kialszik, 
ha nem lát maga előtt közvetlen, elérhető célt, végeredményben: ér̂  
telmet.

A kor világtörténelmi eseményei

I. Dáriusz hosszú uralkodását két nagy törekvés jellemzi. Az egyik: 
összetartani a roppant világbirodalmat. A másik: megtörni a görögség 
befolyását a kisázsiai térségben s egyáltalában leigázni az egyre erősödő,. 
egységbe kovácsolódó görög félszigetet.

Az elsőre nézve azt kell mondanunk, hogy ebben a törekvésben nem 
áll egyedül. Politikája egyenes folytatása nagy elődjének: Cirusz poli
tikájának. Így a körülmények számbavétele őt is arra indították, hogy 
a kormányzás enyhébb formáit alkalmazza, hogy tudomásul vegye biro
dalma egyes néptörzseinek szokását, vallását.

Ez a magatartás pregnánsan mutatkozik meg éppen a zsidóság éle
tében. Arról ugyan lehet szó, hogy valamiféleképpen eltávolíttatta a 
zsidóság éléről a kellemetlen meglepetéseket okozható Zerubbábel hely
tartót, de azt már nem bizonyíthatjuk, hogy komolyabban beleszólt 
volna a samáriai helytartóság dolgaiba. Azért valószínű, hogy ezt nem 
tette meg, mivel a birodalom szempontjából csupán az volt a fontos, 
lényeges, hogy semmiféle lázadás ne üsse fel a fejét. Erre a célra pedig 
éppen a hallgatólagos tudomásulvétel volt a legalkalmasabb eszköz.

S az is érvényes, amit már egy alkalommal mondottunk: a vékony 
Palesztinái területsáv fontos felvonulási területnek számított ebben az 
időben is. Az Egyiptom felé vezető út biztonsága sokkal többet ért, mint 
mondjuk — a hivatalos államvallás követésének mindenképpen való 
kierőszakolása.

De követői is vannak ebben a törekvésében, politikában: az utódai. (2) 
Különösen I. Artaxerxésznek kellett újólag alkalmazni. Erre az alkal
mazásra az 5. sz. közepén kitört Megabizosz-féle felkelés adott jó figyel
meztetést.

Megabizosz ebben az időben az Eufráteszen túli tartomány (amihez 
Samária és Jeruzsálem vidéke is tartozott) satrapája volt s az ellene 
indított hadjárat éppen ennek a hadászatilag fontos területnek nyugal
mát, biztonságát bolygatta meg. (3) Ráadásul az utolsó kizsázsiai támasz
pont is ezen a vidéken (pontosan Gázában) volt található, amit éppen 
úgy meggyöngítettek a harcok, mint a környező területeket. (4)

Mivel kicsinysége miatt a Jeruzsálemet és környékét lakó zsidóság 
nem játszhatott különösebb szerepet a nagy birodalomban, csak azzal 
magyarázhatjuk Nehemiás hivatalos küldetését,' ha az előbbieket figye
lembe vesszük. De ez vonatkozik az őt követő Esdrás megbízatására is.

Dáriusz másik törekvése a kisázsiai görög gyarmatok leigázása, ma
gának a görög félszigetnek a meghódítása volt. Ez a törekvés sok min
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dennel magyarázható, de leginkább nagyon is materiális okai vannak.
A Kr. e. VII. és a VI. században a görögség gazdasági, kulturális 

központja nem az attikai félsziget, hanem a kisázsiai partok Amellett 
fekvő gazdag városállamokban van. Az emberiség történetének ebben a 
korszakában is ez a földrész volt az összekötőkapoes a különböző kul
túrák, szellemi, gazdasági irányzatok között. A városok gyorsan gazda
godó polgársága nagy igyekezettel gyűjtötte össze a különböző kultúrák 
szellemi kincsét éppúgy, mint ahogyan alaposan kihasználta kereske
delmi szempontból is szerencsés helyzetét. Az előbbiben a tudományok, 
a művészetek iránti nagy fogékonysága, az utóbbiban pedig nem utolsó
sorban az e korban tekintélyesnek mondható kereskedelmi és hadihajó 
flotta volt segítségére.

A többnyire szigeteken fekvő, de a partvidéken is eléggé körülhatá
rolt városok egy idő múltán nem tudtak helyet adni a szaporodó lakos
ságnak, s ez volt a helyzet a szigetországi városállamokban is. Innen 
érthető, hogy a már nagy hajózási és kereskedelmi tapasztalatokkal ren
delkező görögség, amely ráadásul még ereje teljében is volt a VII. sz. 
közepetáján, egymás után bocsát ki gyarmatosító telepeseket. Ezek a 
telepesek éppúgy elérték a mai Szovjetunió déli részét, mint ahogy a 
milétosziak megfordultak Szicíliában, Afrika északi területein, Karthágó
ban is. Ez a folyamat a VI. sz. közepetáján érte el tetőpontját, tehát 
éppen akkor, amikor Kisázsiában lassan, de biztosan kialakulóban van 
a méd-perzsa birodalom. Ez idő tájt a görögség kezén megy át a belső 
oroszországi bányák ásványi kincse, szőrmekereskedelme éppúgy, mint 
a szicíliai, galliai kereskedelmi élet, mert görög gyarmatosítók lepték el 
a Dnyepertől az Ebróig, a Dunától Afrika északi sarkáig elterülő nagy 
városok, kereskedelmi csomópontok majd mindegyikét.

így nincs mit csodálni azon, hogy a terjeszkedő, majd virágkorát 
hamar elérő perzsa hatalom szemet vet előbb a kisázsiai görög városokra, 
Tnajd magára a városokkal szoros kapcsolatban levő görög félszigetre.

Amikor Cirusz 546-ban leveri a lid uralkodót, Kroizoszt, megpecsé
telődik a kisázsiai görög városok és gyarmatok sorsa. Mivel Kroizosszal 
tekintélyes pártfogójukat veszítették el és az anyaország különböző belső 
bajok, háborúskodások miatt nem sietett segítségükre, szinte védtelenül 
állottak a perzsa terjeszkedéssel szemben. Ehhez járult még az, hogy 
a kereskedőállamok sohasem voltak valami híresek katonai erényeik
ről s hacsak nem találtak maguknak valami katonáskodó segédnépet, 
előbb-utóbb el kellett bukniok. A kisázsiai görögség erre a segítségre 
nem nagyon számíthatott, ami leginkább a kereskedők népszerűtlen
ségében keresendő.

Nem is telik el sok esztendő és a városok egymás után kerülnek 
előbb Cirusz, majd Kambizesz és Dáriusz kezébe.

A VI. század utolsó éveiben még néhány alkalommal fellángol ezen 
a területen a lázadás tüze, de egyik sem vezet eredményre. Dáriusz nagy 
kegyetlenséggel fojtja el ezeket a mozgolódásokat s a vezetők egyike se 
jár jobban, mint a nagyhírű számoszi Polykratész, akit az uralkodó a 
város elfoglalása után keresztre feszíttetett.

Az utolsó és egyben a legnagyobb felkelés a ioni forradalom. Ez az 
államszövetség ugyan előbb hűbéri viszonyba lép a nagy hódítóval, sőt 
hadiflottájával segíti is, de alig várja az alkalmat, hogy lerázza magá- 
ról a kényszerű hűbériség igáját. Erre jó alkalomnak mutatkozott Dá- 
riusz szkíták elleni hadjárata. A városok segítségére siet Athén is, de 
az így egyesült erő sem elegendő a nagy perzsa hadsereggel szemben. 
Csakhamar elesik az utolsó kisázsiai görög nagyváros: Milétosz, a filo
zófia egyik bölcsője, Thálesz szülővárosa is. Az uralkodó nem ismer
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kegyelmet. A férfilakosságot leöleti, a gyermekeket, nőket elhurcol- 
tatja.

Ezzel egy időre véget ér a kisázsiai görögség önálló állami élete, de 
ugyanakkor megkezdődik az évtizedekig húzódó görög—perzsa háborúk 
kora.

Dáriusz meg akarván büntetni a ioniakat segítő Athént, összegyűjti 
hajóhadát, szárazföldi seregét és büntetőhadjáratra indul. S tegyük hozzá, 
nem sok eredménnyel.

Hogy csak nagy vonásokban mutassuk be az elkövetkezőket, néhány 
dátum és helységnév éppen elég pontosan jelzi a perzsa hódító törek
vések sikertelenségét.

Marathon, 490. A maroknyi athéni sereg legyőzi a hatalmas perzsa 
haderőt.

Thermopylai és Szalamisz, 480. (Ezt a hadjáratot már a Dáriusz-utód 
Xerxész vezeti.) Néhány spártai hazafi utolsó csepp vérig védi a szorost. 
Az athéniek Themisztoklész vezetésével tőrbecsalják és Xerxész szeme- 
láttára szétverik a perzsa flottát.

Plateia, 479. Xerxész úgy látszik nem tud belenyugodni a vereségbe. 
Tesszáliában telelteti hadseregét és innen próbálkozik új támadással. 
Mardóniusz, a sereg hadvezére elveszti a csatát, amelyben maga is ha
lálát leli.

Eurymedon, 466. Xerxész uralkodásának utolsó hadjárata. Üjabb 
perzsa vereség tengeren és szárazföldön. Az athéni tengeri haderő erő
sebb mint valaha.

Szalamisz, 449. Itt a változatosság kedvéért I. Artaxerxész haderői 
szenvednek vereséget. A görögök újabb győzelme véget vet a több év
tizedig tartó háborúnak és az ellenfelek békét kötnek egymással.

Athénben Periklész az ú r . .. A görögség kultúrája eléri a máig is 
csodált fenséges csúcsot. De a derék polgárok azért az anyagiakról sem 
feledkeznek meg. Üjabb gyarmatosító hullámok indulnak meg az idegen 
partok felé. Igaz, Ihogy most már nem Kisázsia az irány, mert ott a 
perzsa az úr, hanem a biztonságosabb európai földrész ....

A zsidóság helyzete az események forgatagában

Miközben hadseregek indulnak el hadakat pusztítani, városokat föl
égetni, tövig rombolni, mialatt emberi életek tízezrét oltja ki a fegyver, 
Jeruzsálem és vidéke csöndes nyugalomban él. Házait elkerüli a vesze
delem, a feléje vezető utakon nem vonulnak ártó szándékú fegyveres 
katonák.

A kisázsiai görögség felkelései sincsenek különösebb hatással a vi
dékre, annak lakosaira. Lehet, hogy egy-egy hír újból felcsillantotta 
Ugyan a teljes szabadulás reményét, lehet, hogy egy-egy esemény ismét 
felélesztette az isteni Szabadító, a Messiás megérkezésébe vetett hitet 
(Malakiás 3, 1; 4, 5—6.), de a hír szenzációjának elmúlása, az események 
balrafordulása után minden megy a maga megszokott útján, marad 
a régiben . . .

Vagy talán mégsem? Hiszen az események sohasem múlnak el nyom
talanul és a népek „szürke hétköznapjai’ ’ sem csöndesek. Hiszen az idő 
mindig hoz valami újat s benne egy-egy ország, nép sorsa a nyugalom
ban is előbbre jut, esetleg visszafejlődik. Mert történni mindig történik 
valami! Csak az a kérdés, hogy a történések merre haladnak: előre, 
vagy hátra? Az élet, vagy a halál felé?
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Igen, történni mindig történik valami. De mit csináljunk mi, akik 
sok száz évvel később élünk s nyomát sem találjuk az akkor élt ember
nek? Mit tegyünk, ha egyszer örömét, bánatát, reménységét és cél nél
küli útját elfújta, befújta a szél? Mit tegyünk, ha a nagy sírások, a csön
des sóhajok, a túláradó örömök hangját magával ragadta a levegőég 
és ránk szinte semmi sem maradt?

Ügy kell hát cselekednünk, mint amikor öreg cserépdarabokat 
illeszt egymás mellé a régész. A régész, aki tudja, az alabástromkorsó 
a leggondosabb munka mellett sem lesz a régi, mert hiányzanak egyes 
darabjai. De munkába fog mégis, mert tudja, hogy minden egyes cserép
darabnak megvolt s megvan a maga helye, a maga szépsége.

Ha pedig valami hiányoznék, azt pótolja a szépet szergtő szívével,, 
kezével, fantáziájával, miközben tudja, hogy ez a pótlás nem pótolja 
az eredetit, de mégis visszaad abból valamit.

Mi is így teszünk tehát. Apró mozaikdarabkákat gyűjtünk össze és 
megpróbáljuk összeilleszteni őket. Persze ez nem fog a valósággal vete
kedni, hiszen a valóságnak csak egy-egy darabját, nagyon kis részét, 
apró töredékét leszünk képesek feltárni. Lehet, (hogy csak egy sóhajt, 
elsuhanó reményt, egy kis csoport ingadozó nádszálhitét, vagy hitetlen
ségének apró 'bizonyítékát fogjuk látni, de ezek az apróságok beszélni 
fognak nékünk, ha csak valamit is, de tudni fogunk a valóságról.

Az ilyen munkának megvannak a hátrányai — és ezért elnézést 
kérünk —: a darabosság, a töredékesség. S tévedni se nehéz ilyen eset
ben. Dehát csak az nem téved, aki nem mond semmit.

Általános megjegyzések

Bármennyire is eseménytelennek látszik a templomfelszentelést kö
vető fél évszázad, a valójában mégsem az. A látszólagos nyugalom, ese- 
ménytelenség felszíne alatt lassan érlelődik egy folyamat: a zsidóság 
vallási, társadalmi élete átalakulásának folyamata.

Ha ezt a kort vizsgáljuk, akkor nem szabad elfelejtenünk azt, hogy 
a jeruzsálemi kultuszt központ és az izráeli állami, társadalmi élet némi- 
képpeni újraalakulása után még nincsen minden rendben. A deportálás
ból való visszatéréstől számított huszonegynéhány esztendő és az ezt 
követő időszak csak a keretet, a lehetőségeket adta meg és az előbbit 
látta el néminemű tartalommal. De a mindent egybekovácsoló, a nor
mális életet szabályozó, irányitó erő bizony még hiányzik. Ügyannyira 
hiányzik, hogy szinte nem is beszélhetünk rendről sem a társadalmi, 
sem pedig a kultuszt életben.

Jósiás király uralkodása idején ugyan egy ünnepélyes deklaráció és 
a nép látszólagosan egybehangzó igenlése általános törvénnyé tette a 
deuteronomiumi törvénykönyvet (5), de a 622-es esztendő után lezajlott 
tragikus események megakadályozták annak legmesszebbmenő végre
hajtását és végrehajtatását. Mindennek ellenére semmi sem magyaráz
hatja meg ennek a társadalmi és vallásos életet meglehetősen nagy 
gonddal szabályozó törvénygyűjteménynek a semmibevevését, önkényes 
hatályon kívül helyezését. Még az sem lehet magyarázat, hogy esetleg 
nem felelt meg a megváltozott követelményeknek, körülményeknek, 
mert a rossz rend is jobb a semminél, a viszonylagos rendezetlenség 
az anarchiánál.

A kortárs — a Malakiásnak nevezett próféta — mindezeket szemére 
is veti honfitársainak. Kemény szavakkal _ ítéli el az emberiességi törvé
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nyékét semmibevevő, a felebaráti szeretetről elfeledkező zsidók ember
telen magatartását (3, 5.) és azt, hogy istentiszteletük a helyes kultuszi 
élet megcsúfolása. Elmondja, hogy a hívek — a papokkal az élen — meg
fertőzött, tehát áldozattételre alkalmatlan kenyeret visznek az oltárra. 
Áldozati állataik közül az egyik sánta, a másik béna s majd mindegyik 
nyavalyás, végeredményben Istennek szánt ajándéknak hasznavehetetlen. 
Ugyanakkor elfelejtik — fejezi be népe elleni panaszát — beszolgáltatni 
a tizedet a templom raktáraiba s mindezeken felül általános az a véle
mény, hit, hogy nincs semmi értelme az előírások, a törvény betar
tásának.

(Malakiásról később még szólanunk kell néhány szót. Most csak 
annyit jegyzünk meg, hogy keserű szavai, mondatai nemcsak arról árul
kodnak, hogy ebben a korban semmiféle etikai, vallási norma nem volt 
képes irányító erővé válni, hanem arról is, hogy a rendezetlen viszonyok 
között azért már kezdettől fogva, hol gyengébben, hol erősebben hatott 
egy merev, papi álláspont, amely végül is eluralkodott a zsidóság teljes 
életén. Éppen az a magatartás, amely nem tesz különbséget az emberies
ségi és az idejét múlt rituális törvények, szabályok között.)

Nem sok évvel később — hogy még egy jellemző példával illuszt
ráljuk a helyzetet — Nehemiás jó néhány zsidót ver és tép meg (szó 
szerint így) azért, mert honfitársai szombatnapon is vidáman keresked
nek és az atyafiak, fittyet hányva a kegyes előírásoknak, idegen nem
zetségbeli lányokat vesznek feleségül. (Ma azt mondanék, hogy biztosan 
azért, mert szebbek voltak, mint a saját fajtájukbéli lányok, de ebben 
az időben az ilyesmi az asszimiláció veszélye miatt nem volt tréfadolog.) 
(Neh. 13.)

A kor társadalmi viszonyai sem valami rózsásak. Igaz, hogy a valódi 
helyzetről csak néhány elejtett mondat ad hírt (ezeket már idéztük), de 
ezek is éppen elegendő bizonyítékot szolgáltatnak arra, hogy ebben a 
tekintetben sem mentek rendben a dolgok. Ugyanakkor azonban azt is 
meg kell adni, hogy az emberiség történetének kevés szakasza dicseked
het azzal, hogy olyan társadalmi, szociális tekintetben olyan bonyolult, 
ellentmondásos lenne, mint éppen ez a kor.

Próbáljuk meg csak egy kicsit végiggondolni a dolgot. A perzsa 
anyaországot a főnemesség uralja. Ennek a keskeny rétegnek a reprezen
tánsa az uralkodó. De a főnemesség, a satrapák az urai, elöljárói a 
birodalom egy-egy nagyobb egységének is. A kisebb egységeket viszont 
rendszerint az illető néphez tartozó helytartó kormányozza.

Eddig ez három hatalmi fokozat, amivel azonban még. nem értünk 
végére a rangsornak, lévén még egy-két fokozat lefelé. Az egyes nép
törzsek uralkodó rétege — hacsak nem vált veszélyessé az államhatalom 
szempontjából — „birtokon belül” maradt, ill. a rendeződés folyamán 
oda visszahelyeztetett. (Ezen vezetőréteghez kell számítanunk a sokszor 
legnagyobb befolyással bíró papságot is.)

Mindent összevetve: a Jeruzsálem környéki települések s a város 
lakóinak nem nagyon volt okuk panaszkodni azért, hogy híjával vannak 
a felsőbb' hatalmasságoknak. A láthatatlan, de az intézkedéseiben mégis 
megtapasztalható uralkodót az Eufrátesen túli területek satrapája kö
vette, akinek pedig a samáriai helytartó volt alárendelve. Hogy aztán 
ő se maradjon alattvaló nélkül, néki a város vezetőrétege, esetleg az 
ide kihelyezett helyettese tartozott felelősséggel. S bár ezek az előbbi 
személyek a nagyobb hatalmasságok, az egyszerű zsidó ember számára 
az utóbbiak jelentették az igazi uraságot. Ha pedig még hozzátesszük, 
hogy nem minden izráeli telepes mondhatta magát szabadnak, mivel
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vagy rabszolgának született, vagypedig munkaerejét adta el a nálánál 
tehetősebb honfitársának, akkor nagyjából előttünk áll a kép, a kor tár
sadalmi, szociális viszonyainak képe.

Hogy mindez leírva túl komplikált? Az meglehet. De a valóság még 
összetettebb volt a maga idején. Azzá tették az egymást keresztező, egy
másnak ellentmondó, esetleg egymást segítő politikai, társadalmi érdekek. 
És ha nem is tekinthetjük át teljességgel ilyen szempontból vizsgált 
korunkat, azt nem szabad elfelejtenünk, hogy az itt felvázolt viszonyok 
nagyon is befolyásolták a zsidóság vallásos, társadalmi, állami életének 
kialakulását.

Az eddig felsoroltak azt bizonyítják, hogy a vallási, erkölcsi laza
ság, a társadalmi viszonyok kuszáltsága, általában a rendezetlenség jel
lemző a templomépítést követő néhány évtizedre. De vajon csak az előb
biekkel jellemezhetjük ezt a korszakot?

A kérdésre bátran felelhetünk nemmel.
A szoros értelemben vett históriai adatok, tudósítások ugyan hall

gatnak, de mégsem maradtunk minden támpont nélkül. A továbbiakban 
próbáljuk meg ezeknek a közvetett híradásoknak a végére járni. 
Az egyik ilyen támpont

Jób könyve.

Erről a könyvecskéről már olyan sokat írtak, annyiféleképpen ma
gyarázták, s olyan sok irodalmi alkotásban használták fel, hogy a címek 
felsorolása maga egy könyvvé cseperedne. A szorgalommal, a kutatások 
buzgóságával nem is lenne semmi baj, de annál inkább a kutatásokból, 
magyarázatokból leszűrt eredményekkel (6), s ha tárgyunk szempontjából 
hasznosítani akarjuk Jób könyvét, akkor nincs más lehetőségünk, mint 
új utakon keresni a megoldást.

Jób könyvének alapkérdése az isteni igazságosság, idegen szóval: 
a theodicea problémája.

Ez a probléma ott szokott égetővé, egzisztenciálissá lenni, ahol ka
tasztrófák, elemi csapások pusztító járványos betegségek, véres háborúk, 
elnyomás ütik fel a fejüket, pusztítanak, sanyargatnak egy vagy .több 
népet, vagy egyes néprétegeket. Csak ilyen szituációban vetődik fel ko
molyan a kérdés: hogyan, miért engedte, engedhette meg Isten ennek 
vagy annak az isteni igazságossággal, a világrenddel ellenkező esemény, 
események bekövetkeztét.

Bátran mondhatjuk, hogy ez a kérdés nem filozófiai, nem spekulatív 
kérdés. Nem kiagyalt, kikövetkeztetett, a gondolkodás bűvészfogásaival 
elővarázsolt probléma. Nem lehet az, mert a nyugalomban, a békesség
ben, a jólétben élő ember agyában meg sem fordul. Egyszerűen azért, 
mert az ilyesfajta problémákkal nem lehet csak úgy „sportból” játsza
dozni. (Ha valaki mégis megteszi, akkor csak meg kell nézni az élet
telen, satnya végeredményt.)

A zsidóságot ilyen katasztrófa a Kr. e. 700—500-as évek között érte. 
Nem is egy esetben. A nemzeti nagyiét lehanyatlása, majd Samária s 
az izraeli országrész elvesztése, a judeai királyság bukása, az esemé
nyeket előidéző háborúk s az azokat követő deportálások, vérengzések, 
járványok mind-mind arra indították az események szenvedőit, hogy az 
isteni igazságosság, annak mibenléte felől kérdezzenek. A választott nép 
számára, amely ha máskor nem is, de ilyen esetekben majdnem bi
zonnyal, nagyon is Isten népének tudta magát s Tőle „követelte” sorsá
nak jobbrafordulását, még egzisztenciálisabbá, sőt hitkérdéssé lett a
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probléma. Azzá lett, mert akár okkal, akár jogtalanul azt hitte, tartotta- 
magáról, hogy kegyes, istenfélő nép, mely kegyességet okvetlenül az 
isteni ajándékok seregének kell követnie.

Jób könyve ennek a válságos időszaknak, az időszak adta problémák, 
azok megoldási kísérletének költői megfogalmazása. Nem több és nem 
is kevesebb!

Érdekes megfigyelnünk azt is, hogy az Izráelt körülvevő világ ugyan
ilyen érzékenységgel reagál a katasztrofális eseményekre. Persze éppen 
akkor, amikor az illető nép jut végveszedelembe. Így van ez Egyiptom
ban 2200 és 2000 között és ugyanaz a helyzet Babilonban az 1200-as évek 
után. (7)

A problémák azonossága nem egy esetben -a kérdésfeltevés, a meg
oldás, valamint a kifejezési forma azonosságát hozza magával. Erre a 
kultúrhistória figyelmeztet bennünket igen erős nyomatekkal. Így nem 
csodálkozhatunk azon, hogy az időben meglehetősen távol eső egyiptomi, 
babiloni és izraeli nemzeti katasztrófák úgy formailag -mint tartalmilag 
hasonló, néhány részletben egyenesen megegyező műveket hoznak létre.

Nem valamiféle utánérzésről van itt szó, hanem sokkal többről. Nem 
szolgai utánzás Jób könyvének más művekhez hasonló tartalmi, érdemi 
része, hanem a szituációk azonossága miatt bekövetkezett — mégpedig 
törvényszerűen bekövetkezett — találkozás. Ilyen találkozásról pedig 
nem is egyről tud az emberiség kultúrtörténete. (8)

Jób — néhány szóval összefoglalva az elmondottakat — a szenvedő, 
az istenhitével viaskodó, a kiválasztottságában csalódott, a kegyességé
vel önmagát becsapó zsidó nép reprezentánsa.

Nem egyszerűen hús-vér ember. Még akkor sem csupán az, ha ne
talán élt volna a modellje. S az őt megformáló író, művész sem csupán 
a maga gondolatait mondatja el a szereplőkkel, hanem a közösségben ki
kristályosodott véleményeket, a nép hitbeli álláspontját. A közösségnek 
a szenvedés értelméről vallott véleményét, a theodiceáról kikristályoso
dott hitét.

A szenvedésről, annak értelméről vall a nagy ismeretlen, a haza
térés prófétája: Deutero Ézsaiás is. Igehirdetésének talán éppen ez a leg
fontosabb részlete, pontosabban az, amikor a szenvedést készségesen vál
laló Istenszolgáról hirdeti az igét. S éppen ő — az 53. fejezetben — adja 
meg az Ötestamentomban egyedül lehetséges helyes választ, amit vég
eredményben Jób könyve nem tud megnyugtató módon megtenni.

A kettőjük közötti témaegyezés abban az értelemben igen jelentős, 
hogy aláhúzza az egyszerű tényt: a tragikus események, az azokra való 
visszaemlékezés ilyen értelemben is erősen meghatározták a lassan haza
szivárgó és a szétszórtságban élő zsidóság gondolatvilágát, hitét s vég
eredményben emberi magatartását. Igaz, hogy ez a gondolatkör csak egy 
vonás a nagy képben, de olyan jelentős színfolt, hogy semmiképpen sem 
felejthetjük ki a kép egészéből.

S ezt a sötét, komor vonást, a tragikus életérzést festi meg néhány 
rövid mondatban

Mikeás 7, 8—20.
is.

Egy olyan korban, amelyről alig-alig maradt ránk írásos emlék, régé
szeti lelet, minden betűnek, sornak különös értéke, a legkisebb cserép
darabnak is nagy becsülete van. Hót hogyne lenne így, amikor minden 
egyes szó arról ad hírt, amiről vagy semmit, vagy igen keveset tudunk.

Ilyen becses érték a Mikeás próféta könyvéhez csatolt tizenegynéhány 
bibliai vers is.
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Ez a szakasz nem a Jeremiás korában élt próféta műve, hanem egy, 
templomfelszentelés után keletkezett prófétai liturgia. Az alkalom, 
amelyre készült és amelyen először elhangozhatott a nép történelmének 
egyik tragikus eseményére emlékező gyászünnep lehetett. (Ilyen pedig 
volt egynéhány.) Hangvétele éppen ezért keserűen szomorú, amin csak 
részben üt át az a reménység, hogy a gyász, a reménytelenség állapota 
nem fog örökké tartani.

A sokszor tapasztalt elnyomás, a Délről és Keletről egyformán ki
induló szenvedések áradata átokra, bosszúra, a tehetetlenségből fakadó 
átkos jóslatokra nyitja a közösség ajkát. Dehát az átkon, a keserű ön- 
marcangoláson kívül nem is futhatta másra a világ hatalmasságainak 
alávetett kisemberek véges erejéből.

Lehet, hogy ez a hang furcsa a mi fülünk számára, mert azt gon
doljuk, hogy nem fér össze a felebarát kötelező szeretetével. Lehet, hogy 
könnyen odabiggyesztjük eléje a negatív jelzőt. De bármilyen is legyen 
a véleményünk, egyet nem tagadhatunk meg e soroktól: az őszinteséget, 
a nyíltságot. Az őszinteséget és nyíltságot az ellenségről vallott véle
ményben és ugyanezt az őszinteséget és nyíltságot a bűnök beismerésé
ben, a bűnbánatban. És ez teszi igazán értékessé ezt a néhány sort, amely 
arról beszél nekünk, hogy ebben a zűrzavaros kialakulatlan időben is 
élt s hódított a régi, kipróbált prófétai hit, amely őszinte bűnbánattal, 
bizakodó reménységgel fordul az Isten felé. „Kicsoda olyan Isten mint te, 
aki megbocsátja a bűnt és elengedi öröksége maradékának vétkét! Nem 
tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik irgalmasságban! Hoz
zánk térvén könyörül rajtunk; eltapodja álnokságainkat. Bizony a ten
ger mélységébe veted minden bűnünket!” (7, 18—19.)

Mindezen felül, nagyon meg kell becsülnünk ezt a néhány mondatot, 
mert — amint majd látni fogjuk — alig találjuk párját ebben a korban, 
ebben az időben. Ez pedig már önmagában is nagy dolog.

A kor általános viszonyainak további vonásai

Jób könyvével kapcsolatban már elmondottuk, hogy a könyv kelet
kezési helye feltehetően nem az izráeli környezetben, hanem Egyiptom
ban keresendő. Ez az eset nem egyedülálló, sőt azt kell mondanunk, 
hogy nagyon is általános.

Érdekes azt megfigyelnünk, hogy a jelentős szellemi áramlatok. a 
jelentősebb művek nem a palesztinai talajon nőnek ki, hanem Egyip
tomban, Babilóniában, a diaszpórában (9).

A szellemi, teológiai, kegyességi irányzatok — éppen az előzőknél 
fogva —, azok írásba foglalt alakja, tartalma sokszínű, mondanivalójuk 
változatos. Bölcsészeti fejtegetés (a „hokma” -irodalom), eszkatológia 
(Ezékiel), univerzális monoteizmus (Deutero-Ezsaiás), prófétai Jahve-'hit 
(Mik. 7.) és merev törvényvallásosság (az ún. Papi kódex) jól megférnek 
egymás mellett. Igaz, hogy sokszor csak azért, mert csupán időben van
nak közel egymáshoz, mérföldekben annál távolabb.

Ennek a különös, furcsa ténynek — természetesen — mély gyökerei 
vannak és előzményei nem egy esetben hosszú évtizedekre nyúlnak 
vissza, mint ahogy egy kor szellemi áramlatai sem lehetnek meg múlt
béli gyökerek nélkül.

A zsidóság olyan szerencsétlen körülmények közé került, hogy hagyo
mányait, vallási, társadalmi életét kénytelen volt hazáján kívül foly
tatni, azok új formáit részben ott kialakítani. Ezért érthető az, hogy az
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összeomlás előtti események rögzítése, a vallási, erkölcsi normák rend
szerezése legtöbbször idegenben nyert befejezést. Ezért érthető az, hogy 
a Thora és a történelmi hagyományanyag végső formába öntése nem a 
jeruzsálemi kultuszi központban, hanem az Eufrátes partján történt meg. 
És ezért érthető az is, hogy sokszor polemikus célzattal, máskor pedig 
idegen befolyás alatt íródott meg valamelyik bibliai könyv. (A legjelleg
zetesebb példa ez utóbbira a Dániel név alatt szereplő mű.)

Ilyen körülmények között szinte kikerülhetetlen folyamat a dogma- 
tizálódás folyamata. Különösen kikerülhetetlen egy olyan közösségben, 
amelyből hiányzik a megfelelő vezető, s vallási Vonatkozásban: a jövőbe 
vetett hit. S úgy látszik, hogy az első, a vezetőegyéniség, valóban hiány
zott ebben a korban és a jövőbe vetett hit is valamiféle bosszúvárásban 
torzult el. (A vezetőegyéniségnek nemcsak ötletekkel kell rendelkeznie, 
hanem előbbrevivő meglátásokkal is.)

Azt el kell ismernünk, hogy bizonyos esetekben a hagyomány meg
őrzésében jó szolgálatot tesz a hagyomány anyag dogmatizálása, egységes 
rendszerbe merevítése. Ez a folyamat azonban több veszélyt rejt magá
ban. S e veszélyek közül a legnagyobb az, hogy az anyagrendezés leple 
alatt tantétellé silányul az élet, áporodott dogmává a hit.

S káros az a törekvés is, amely szellemi, vallási irányzatokat próbál 
konzerválni, a konzerválással a jelenbe és a jövőbe átmenteni. Káros, 
mert ami a múltban élő és ható, előbbrevivő volt, az a mában könnyen 
lehet akadályozó erővé, a fejlődés gátjává. Ha pedig valamilyen ügyes
kedéssel mégis sikerrel jár a konzerválási kísérlet, az eredmény nem ér 
még a valóság nyomába sem. Egyszerűen azért, mert hiányzik belőle 
az életet annyira jellemző frisseség.

Minden kor ott vizsgázik, amikor a múltbéli értékeket próbálja át
menteni a jelenbe. S ha feladatát jól akarja elvégezni, akkor ezt csak 
azon az úton-módon teheti, hogy átértékeli, a maga korára vonatkoztatja 
a hagyományanyagot. Ez az átértékelés egyben ítéletalkotás, szelekció is. 
A jelenben káros, akadályozó tényezők kiküszöbölése, az értékek — hogy 
azok továbbra is értékek maradjanak — a jelen rendszerébe való helyes 
beleillesztése; igen ez a feladat és ha ezt egy kor m eg tudja tenni, akkor 
minden elismerés megilleti. De ha nem, akkor még abban az esetben is 
retrográdnak (merjük kimondani), reakciósnak kell mondanunk, ha kü
lönben minden tevékenysége vallásos előjellel megy végbe.

Ha az elmondottak alapján szemügyre vesszük a vizsgálódásaink 
tárgyává tett kort, akkor nagyon szomorú tapasztalatokra jutunk. Mert. 
igaz ugyan, hogy kevés olyan igét olvasunk a Szentírás ószövetségi részé
ben, mint Deutero-Ézsaiás próféciáiban, s talán nem lehetett volna szív- 
szorongatóbban kifejezni az Istennel perlekedő, tragikus életérzést, mint 
ahogyan a Jób-könyv szerzője tette és meglehet, hogy az Istenhez való 
vágyakozás, a benne való megnyugvás kevés ótestámentomi helyen kap 
olyan megragadó hangot, mint a fogság idején keletkezett zsoltárokban, 
mégis az a helyzet, hogy ebben a korban s éppen a hagyományanyag 
megmerevítése útján, válik igazán törvényvallásossággá a prófétai, a 
mózesi Jahve-hit. 

Ezt a folyamatot — ahogyan ezt majd a maga helyén ki fogjuk fej
teni __a legtalálóbban a szekularizáció szóval tudjuk kifejezni még akkor
is, ha a látszat az ellenkezőjét: a vallásosság megerősödését mutatja.
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Malakiás

Hogy fejtegetéseink ne csak légüres térben mozogjanak, a legjobb, 
legtalálóbb illusztrációként a Malakiás címet viselő könyvét vehefjük 
elő (10). Ezt annál is inkább megtehetjük, mert a könyvben található pró
féciák kb. a 470-es években hangzottak el és így a benne foglaltakat 
a korra nézve hiteles tanúságtételként fogadhatjuk el.

Különös egy könyv, az bizonyos. Az ősrégi prófétai vallásosság és a 
legmasszívabb papi magatartás, hit keveréke. S így ez a kettő egymás 
mellett nemcsak különös, hanem még inkább mindennél veszélyesebb. 
Mert mindig a féligazságok a legnagyobb hazugságok és a legveszedel
mesebbek. Ha valami, akkor az ilyen dolgok zavarhatják meg leginkább 
az emberek fejét, tisztánlátását, hitét.

A keserű szavú próféta Isten ítéletével fenyegetődzve inti hallgatóit, 
olvasóit a kegyes életre. De vajon mi ennek a kegyes életnek a krité
riuma? A varázslás, a paráznaság, a hamis esküvés, a munkások nyúzása, 
az özvegyek és árvák megrövidítése, az idegenekkel való kegyetlen 
bánásmód valóban olyan életfolytatás, amely kizár minden kegyességet. 
Erről nem is lehet vitatkozni.

De vajon ezek a próféta szemében a legnagyobb bűnök? — kérdezős
ködhetünk tovább. Sajnos, nem ez a legfontosabb a számára, hanem az, 
amit a következő versek foglalnak magukban. (3, 7—11.) „Atyáitok idejé
től fogva eltértetek rendeléseimtől — olvassuk — és nem tartottátok 
meg azokat. Térjetek hozzám és én is hozzátok térek . . .  De azt mond
játok: Miben térjünk meg?” — És most jön a bökkenő. — „Avagy az 
ember csalhatja-é az Istent? Ti mégis csaltatok engem. És azt mond
játok: Mivel csalunk téged? A tizeddel és az áldozni valóval?”

Rendben van — mondhatná valaki —, mindkettővel meg lehet csalni 
az Istent. Mégpedig úgy, hogy az ember mindkettőt megadja és közben 
úgy él, ahogy neki tetszik; istentelenül. S pontosan az ilyesfajta kegyes- 
ségi gyakorlat ellen keltek ki a próféták. Már azok, akiket valóban 
annak nevezhetünk. De itt nem ilyesfajta csalásról van szó, hanem egé
szen másról: „Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen 
ennivaló az én házamban és ezzel próbáljatok meg engem . . .  ha (helye
sebben: hogy) nem nyitom meg nékték az egek csatornáit és ha (hogy) 
nem árasztok reátok áldást bőségesen.”

De vegyünk egy másik példát is erre a különös teológiai magatar
tásra nézve. Hátha csak egy esetben siklik így vakvágányra a próféta 
igehirdetése? Bizony nem csak egy esetben!

Az ótestámentomi papság jó néhányszor alaposan rászolgált arra, 
hogy a próféták szaván keresztül Isten megdorgálja. Meg is kapta — nem 
is egy esetben — a magáét szóban is, meg fizikailag is. De azért nem 
hiszem, hogy Jeremiás vagy Ézsaiás megdorgálta volna őket, hogy sánta, 
beteg, hitvány állatokat, tisztátalan ételt hoznak áldozatul. Malakiás 
pedig ezt veti mint égbekiáltó bűnt a hívek és a hívek élén álló papok 
szemére. S teszi ezt a szövetségkötésre való hivatkozással. (2, 4—5.) 
Mintha a szövetségkötésnek — még ha állítólag Lévivel köttetett volna 
is meg — ez lenne a legfőbb értelme. Kötve hiszem!

(Azt mondhatja valaki, hogy túl éles bírálatot mondunk Malakiás 
próféta szolgálata fölött. Ez lehet, hogy igaz. De gondoljunk arra, hogy 
Jézus Krisztus mennyivel keményebb szavakkal ítélte el a maga korának 
malakiásait. Azokat, akik az Isten tiszteletét abban látták, hogy ponto
san betartsák és betartassák azokat a szabályokat, amiket éppen ez a 
kritikus kor kezdett kiépíteni, rendszerbe foglalnj. Ha Malakiás és kor
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társai valóban csak Istenre hallgattak volna, akkor bajosan kellett volna 
Jézusnak éppen ezen a ponton olyan éles ellenkezéssel, végeredményben 
elutasítással találkozni.

Azért Malakiás igehirdetésének még ma is hasznát látjuk. Nevezete
sen abban, hogy az ilyesfajta kegyeskedés, amit ő is képvisel, Jézushoz 
kényszeríti az embert, Ő utána kiált. Utána, aki egyedül képes az embert 
az ilyesfajta magatartásból kiszabadítani.) (1 1 )

A Pentateuch kialakulása

Az egyik előző szakaszban arról beszéltünk, hogy az izráeli szellemi 
és vallási életet irányító tényezők többnyire nem palesztinai talajon 
nőttek ki, hanem idegenben. Ezt figyelhetjük meg éppen a Pentateuch 
kialakulásával kapcsolatban is.

A thorakutatás mai állása szerint az egyes forrásiratok (JEDP) törzs
anyaga régi keletű és nagy részükben már a fogság előtti korban is meg
határozták az egyes vallásos körök kegyességi életét. Az anyagrendezés, 
a redakció munkája azonban már ebben az időszakban következett be, 
mégpedig a négyszázas évek első felében Babilóniában.

Ez a tétel leginkább a deuteronomiumi irat „második kiadására” és 
az ún. „papi irat” egységbe, írásbafoglaláséra vonatkozik. S mindkét 
aktus arra figyelmeztet bennünket, hogy az Izráelen kívüli zsidóság 
éppen ezeknek az iratoknak az alapján próbálta rendezni, megélni a 
maga kegyességi életét, amely próbálkozás természetszerűleg kölcsön
hatással volt a külhoniakkal szoros kapcsolatokat fenntartó hazai kö
rökre is.

Mivel pedig néhány évvel, évtizeddel később éppen innen, ebből a 
környezetből, a kiályi paranccsal Jeruzsálembe érkező Nehemiással 
együtt jó néhány deportált tért vissza hazájába, nagy jelentőséget kell 
tulajdonítanunk ennek a ténynek. Annak, hogy a külföldön élő, a 
hazaiaknál több tekintetben nagyobb tekintéllyel rendelkező zsidóság 
számára éppen ezek az iratok voltak fontosak, ezeket tartotta a majdan 
kialakítandó társadalmi, állami és vallási élet számára a leglényegeseb-, 
beknek.

A deuteronomiumi könyvvel nem sok dolgunk lenne, ha jelen tőség- 
ban nem került volna szorosan melléje — esetleg még eléje is — a papi 
kódex. Ezt azért mondhatjuk így ki, mert az eredeti deuteronomiumi 
törzsanyag — éppen prófétai eredete miatt — megfelelőnek látszott arra, 
hogy egy nép, egy közösség vallási és társadalmi életét abban az időben 
szabályozza és rendes kerékvágásba terelje (persze csak akkor, ha az 
ember nem merev előírástömegként kezeli).

Más azonban rögtön a helyzet a papi irattal és a két irat összedol
gozásával kapcsolatban. A papi irat merev előírástömege, aprólékosan 
kiépített kazuisztikája, életidegensége nemcsak az igazi, prófétai kegyes
ség gyakorlását tette lehetetlenné, hanem meghamisította mindazt, ami 
szép és igaz volt a deuteronomiumi gyűjteményben. Ezenfelül ebben a 
folyamatban az is napnál világosabbá lett, hogy a zsidóság közösségi 
életének következő szakasza a dogmatizálás, a merev rituális előírások 
túlhajtásának jegyében indul és ezeknek a jegyében folytatódik is.

Mindent összevetve azt kell mondanunk, hogy nemcsak a jeruzsá- 
lemi kultuszi központ körül élő zsidóság, hanem még inkább a Babiló
niában élő, ott még évtizedeken visszamaradó deportált körök alakítják

454



ki azt a légkört, amellyel szemben találjuk magunkat ezekben az időkben 
és ennek a kornak az írásos emlékeiben.

Habár azért nem lehet mindent ezeknek a köröknek a nyakába 
varrni. A  jeruzsálemi papi körök is megtették a magukét ebből a szem
pontból.

Ha a 7., 8. száradban bekövetkezett tragikus eseményekre, arak szo
morú következményeire gondolunk és azt mondjuk, hogy ebből senki
nek semmi haszná nem volt, de különösen nem lehetett a nép egészére 
nézve, akkor egy réteget, annak sorsát valamiképpen ki kell kapcsol
nunk ez általános megállapításból. Mégpedig a jeruzsálemi kultusza köz
pont papságát, magát a kultuszi központot mint intézményt.

Ez a réteg, ez a vallási központ bizonyos tekintetben nyereséggel 
zárta a történelemnek ezt a korszakát. A veszteség: a jeruzsálemi temp
lom pusztulása, a nyereség: a vidéki kultuszhelyek eltűnése, a prófétai 
egyéniségek kihalása.

A papság elérte azt, amit hosszú évtizedeken, sőt egy évszázadon át 
hiába próbált a maga erejéből elérni: egyedül, versenytárs, nélkül ma
radt. A vidéki templomokat a háborús események tönkretették, papsá
gukat szétszórták, esetleg elpusztították. S eltűntek a sokszor kellemet
lenkedő, a visszásságokat felfedő, elítélő próféták is.

A vidéki szenthelyék feloszlása megszüntette azt a régi és sorozato
san visszatérő veszélyt, hogy ezeken a helyeken keresztül pogány vallá
sosság kerüljön bele az egész ország vallási vérkeringésébe. Ennyiben 
— a pusztulás szomorúsága mellett — nyereségnek lehet tekinteni ezt 
a folyamatot. (Persze jobb lett volna, ha simább körülmények között 
ment volna végbe.) Ez a nyereség azonban nem mérhető ahhoz a vesz
teséghez, amely a próféták eltűntével beállott. Bennük az élő lelkiisme
ret, a megelevenítő frisseség, a papságot jelenlétével mindig iritáló erő 
pusztult ki. S mindezeken felül elnémulásukkal egy olyan hang hallga
tott el, amely nemcsak a vallási, hanem a társadalmi, nemzeti életben 
is mindig tudott utat, irányt mutatni, amely minden szempontból a hala
dás, a fejlődés képviselője, követelője volt.

A papság versenytárs nélkül maradása ezek után azt jelentette, hogy 
sokszor mágikus tekintélyével, lelki és anyagi hatalmával a háta mögött, 
ellenállás híján azt tehette, amit éppen akart. Szabadon, komolyabb ellen
kezés nélkül támogathatta a vele egysütetű uralkodóréteget, használ
hatta ki az egyszerű nép hiszékenységét, Istenhez ragaszkodó hitét — 
mégpedig a saját hasznára. Ez a haszon pedig nem volt megvetendő 
anyagiakban sem . . .  Azt tették tehát, amit Jézus olyan találóan mond 
saját korának írástudóiról, papjairól: „ ...n e h é z  és elhordozhatatlan
terheket kötöznek egybe és az emberek vállaira vetik, de ők az ujjúkkal 
sem akarják azokat illetni.” (Máté 23, 4.)

Még. néhány szó
a szakasz végére: ezek a körülmények s a körülményeken belül a papság 
ilyen szerepe hozták létre azt a jellegzetes képződményt, amit zsidóság
nak, zsidó vallásosságnak szoktunk nevezni. A  végkifejlődésig azonban 
még hosszú az út, hiszen Nehem'iás és Esdrás korában sok minden tör
ténik ebben a tekintetben.

JEGYZETEK

1. A tanulmány első részében, sajnálatos elírás miatt, sorozatosan 
Zerubabbel olvasható a helyes Zerubbábel helyett. Hiába, az ilyesfajta 
dolog még akkor is megtörténhet, ha a cikk írója egyben a lap korrektora.
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2. Az összehasonlítás, a tájékozódás kedvéért talán nem lesz érdek
telen, ha áttekintjük a vizsgálódásaink tárgyává tett kor uralkodóinak 
listáját és lerögzítünk néhány fontosabb eseményt.

II. Cirusz, uraik.: 559—530.
Nabonid, az újbabiloni birodalom utolsó uralkodója (555—538).
546. A lid birodalom bukása. Kroizosz halála.
538. Cirusz elfoglalja Babilont.
II. Kambizesz 530—522.
525. Egyiptom leigázása.
I. Dáriusz 522—486.
522/21. Zavargások a birodalom különböző részein. A Gaumata-féle 

felkelés.
490—449. A görög háborúk kora.
Xerxész 486—465.
I. Artaxerxész (Longimanus) 465—423.
II. Dáriusz 423—404.
II. Artaxerxész (Mnemon) 404—359.
III. Artaxerxész (Ochus) 359—338.
Arszesz 338—335.
III. Dáriusz 335—331.
A perzsa birodalom vége.
Az sem lesz talán haszontalan, ha az előbbi száraz listát néhány sor

ral, néhány eseménnyel, egy-két régészeti emlék leírásával eleve
nebbé tesszük, hogy így is megismerjük a tárgyalt kort, a zsidóságot 
körülvevő világot.

I. Dáriusz (görögösen: Dareiosz). Az archamedita Hysztaszpész fia.
Az apjáról azt tartja a hagyomány, hogy a vallásalapító Zoroaszter 

patrónusa s az általa alapított vallás feltétlen híve. S ha ez az állítás 
nem is látszik helytállónak, mivel Zoroaszter hagyomány szerinti élet
pályája (660—583) kizárja ennek valószínűségét, annyi bizonyos, hogy 
maga Dáriusz hűséges követője ennek a vallásnak s a vallás istenének: 
Ahura Mazdának.

Az Ótestámentomban több helyen találkozunk nevével, mégpedig 
többnyire Aggeus és Zakariás próféta könyvében, valamint Esdráséban. 
(Dániel könyvében is szerepel egy Dárius nevű uralkodó, aki a „méd” 
jelzőt kapta. Ez az uralkodó — ha egyáltalában élt — nem azonosítható a 
„nagy” Dáriusszal.)

Hódításainak, többször vereséggel végződő háborúinak emléke mellett 
egy monumentális, sziklába faragott domborművet hagyott reánk és 
ugyancsak időtállóan őrzi alakját a mind a mai napig megmaradt sír
emléke, és róla regélnek Perzepolisz romjai is.

Az Ekbatánából Babilonba vezető út mellett magasodik az ég felé 
a behisztuni szikla. A karavánút felé eső oldalán mintegy 100 méter ma
gasságban található a perzsa kor legjelentősebb művészi alkotásainak 
egyike.

A kőbe faragott jelenet Dáriusz diadalát örökíti meg a lázadó Gau- 
mata fölött. Az uralkodó mögött hívei állanak. Bal lába a lázadó vezéren 
nyugszik s a bal kezében valamiféle fenyítőeszközt (?) tart. A földön 
fekvő, összekötözött Gaumata mögött sorakozik a lázadó vezérek nagyobb 
csapata lehajtott fővel, hátul összekötözött kézzel.

Dáriusz feje fölött rézsutosan az emberi alakban ábrázolt Ahura 
Mazda könyököl, mintegy jelképezve, hogy helyesli és támogatja az: 
uralkodó cselekedetét. Hiába, akinek Szent Péter a barátja . . .
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(Csak a furcsaság kedvéért: a X. sz. egyik utazója, látva a dombor
művet, úgy találta, hogy az egy iskolát ábrázol, ahol is a gyerekeket a 
tanító egy bottal fenyegeti. A múlt század egy másik utazója még érde
kesebbet vélt felfedezni a domborművön. Ő ui. azt állította, hogy Ahura 
Mazda nem más, mint egy kereszt, Dáriusz és az őt körülvevő tisztek, 
foglyok csoportja pedig a tizenkét apostol. Persze, néha az embert a 
szeme éppúgy megcsalhatja, akár a fantáziája.)

A domborművet a korabeli művészek ellátták feliratokkal is. Még
pedig a kor viszonyainak megfelelően ezek a feliratok háromnyelvűek: 
óperzsa, elamita és babiloni nyelvűek. Másolatukat széltében-hosszában 
terjeszthették a birodalomban, mert az elefantinei levéltárban is ránk
maradt egy példány. Hogy mi volt ennek az értelme? Egyszerűen az, 
hogy a feliratok a lázadás lefolyását és a „nagy király” diadalát, dicső
ségét adták az olvasók tudtára — és adják még a mai napig is —, amit 
jó volt intő példaként a birodalom népeinek a kezébe adni, hogy valami 
hasonlóra ne vetemedjen közülük valaki.

A másik — ugyancsak sziklába vágott — ránk maradt emlék Dá
riusz 'híres síremléke. Ezt a síremléket a Perzepolisztól nem messze levő 
Rusztám nevű sziklás hegységben találjuk meg. A relifekkel gazdagon 
körülvett, négy kőbe vágott oszloppal díszített sír felirata büszkén hir
deti (ugyancsak három nyelven): „Dáriusz, a király mondja: Ahura 
Mazda kegyelméből, barátja vagyok az igazságnak, de nem vagyok ba
rátja az erőszaknak . . . ”

Dáriusz síremléke mellett jobbról és balról Xerxész, I. Artaxerxész 
és II. Dáriusz síremléke található, amelyeket az elsőhöz hasonlóan szin
tén a sziklába vágtak.

Xerxész

Dáriusz fia és utódja a perzsa trónon. De utódja a görög háborúk 
sikertelenségében és abban is, hogy apja politikáját folytatja.

Az általánosan elfogadott vélemény szerint azonos az Eszter könyvé
ben említett uralkodóval: Ahasvérussal. (1, 1. stb.) Ezt az állítást még 

akkor is bizonyos kételkedéssel kell fogadnunk, hogyha Esdrás (4, 6 .) 
arról tudósít, hogy uralkodása Dáriusz és I. Artaxerxész uralkodásának 
ideje között volt. Valószínűbbnek látszik azonban az, hogy az Eszterben 
magának zsidó feleséget szerző perzsa uralkodó I. Artaxerxész volt. Leg
alábbis az elbeszélésben szereplő események, az eseményeket körülvevő 
szituáció ezt látszik igazolni.

Egy Perzepoliszban talált felirat az országok és népek egész sorát 
tárja az olvasó elé. Azoknak az országoknak és népeknek a nevét, ame
lyeket Xerxész magáénak mondhatott. A felirat e részének hevenyészett 
fordítása a következő:

„Ahura Mazda akaratából ezek azok az országok, melyek fölött én 
voltam a király, melyekét én uraltam .. . Média, Elám, Arakózia, Armé- 
nia, Drangiána, Pártia, Ária, Baktria, Szogdia, Korazmia, Babilon, Asszí
ria, Szattagida, Szárdisz, Egyiptom, a ióni tengerpart szigetei és a part 
mentén fekvő városok, Máka népe, Arábia, Gandara, India, Kappadócia, 
a szkíták két törzse, Szkudra, Akaufaka népe, a putiták, a kariánok, 
a kusiták.”

S végül ő is odakerült a Rusztám szikla sírboltjába . ..
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I. Artaxerxész

Mellékneve: Longimanus, a Hosszúkezű. A rossznyelvek szerint nem 
annyira testi, hanem inkább átvitt értelemben kell érteni a dolgot. 
Ti. úgy, hogy messzire ért el a keze. Ez pedig ebben az időben nem sok 
jót jelentett azok számára, akiket valami oknál fogva utolért az ural
kodó keze.

Xerxész és Amesztrisz fiatalabbik fia, aki csak azért került a trónra, 
mert bátyját, Dáriuszt, megölték.

Szelíd, de gyengekezű uralkodó, aki helyett anyja és nővére, Amitisz 
vezeti az országot. (Talán az ő „működésük” miatt értették félre egyesek 
a „hosszúkezű” jelzőt.)

Trónralépte után hamarosan meggyűlt a baja a birodalom több 
népével, így az egyiptomiakkal és Megabizosz, az Eufrátesen túli terület 
satrapájával. A felkeléseket sikerül legyűrnie, de a görögök elleni had
járatai sikertelenek maradtak.

A rend helyreállítása után pénzügyi reformokat hajtott végre és min
den igyekezetével azon volt, hogy a birodalomban elharapódzott vissza
éléseket megfékezze.

Az ő kortársa Nehemiás, akit ő is bíz meg az újonnan alakított jeru- 
zsálemi provincia helytartói tisztével, a zsidóság társadalmi, vallási éle
tének rendezésével.

II. Dáriusz

I. Artaxerxész fia, aki úgy jutott a trónra, hogy bátyját, a törvényes 
utódot, testvére: Szogdiánosz meggyilkolta. „Jótékony” segítségét to
vábbra is élvezve, erősítette meg hatalmát. Hogy trónja mindenképpen 
biztosítva legyen, később minden fivérét megölette.

Legfőbb gondja a háreme volt, nagyszámú feleségével, ágyasával. 
Innen- is kormányozta az országot, nem egy alkalommal éppen asszonyi 
befolyás alatt.

Uralkodása idején egymást érik a felkelések és az udvari intrikák. 
Ezeket hosszabb-rövidebb küzdelem után véres kézzel elfojtja. Az egyip
tomi lázadással azonban több éven keresztül nem boldogul és csak a fel
kelés vezetőjének halála után lesz ismét ura a helyzetnek. De ezt a győ
zelmét nem sokkal éli túl, mert három évvel később ő maga is meghal.

II. Artaxerxész

II. Dáriusz idősebb fia. Hosszú uralkodását ő is testvérgyilkossággal 
kezdi: Ciruszt, öccsét téteti el láb alól. Igaz, hogy a maga szempontjá
ból volt valamelyes oka erre, mert Cirusz 13 ezer jól, felszerelt göröggel 
bátyja ellen tört. A csatavesztés után azonban elérte a végzete. Ezzel 
az eseménnyel véget is ér ez a mozgalmas évszázad, s így II. Arta
xerxész uralkodásának további ideje pillanatnyilag érdektelen számunkra.

Valószínűnek kell tartanunk azt, hogy II. Artaxerxész idejében mű
ködik Esdrás, miután ő is, mint Nehemiás helytartója lesz Jeruzsálem 
vidékének.

(Ebben a jegyzetben főleg J. Finegan, Light írom the Ancient Pást 
című összefoglaló művét használtam fel. A Xerxész-listához lásd: E. F. 
Schmidt, The Treasury of Persepolis and Other Discoveries in the
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Homeland of Achamenians. 1939. 14. k. 1. — Nagyon szép fotóanyagot 
találhatunk G. E. Wright, Biblische Archáologie — Biblical Archaeology 
—. 1958. és L. H. Grollenberg, Atlas of the Bibié. 1956. munkájában.)

3. Juda szomszédságában, Gáza mellett egy romvároskát tártak fel 
a régészek. A leletek azt bizonyítják, hogy e helyen az 5—4. században 
perzsa helyőrség táborozott. Valamivel még délebbre egy, az 5. századból 
való sírt találtak meg. A sírban egy perzsa tiszt teteme volt. Mindkét 
lelet azt igazolja, hogy ebben a korban — akárcsak a múltban — a per
zsa hatalomnak fontos érdeke fűződött a judeai terület birtoklásához és 
nyugalmának biztosításához. (Petrie, Beth-Pelet I. 1930. és J. H. Iliffe, 
Quart. of the Departm. of Antiqu. in Palestine. 4. 1935. Idézi Noth, Ge- 
schichte Israels.)

4. A perzsa birodalom több nagy kormányzati egységre, satrapátusra 
tagolódott. A nagyobb egységeken belül több provincia (helytartóság) volt 
található, amelyek esetleg még kisebb egységekre tagolódtak.

Jeruzsálem és környéke egy parányi provinciát képezett Nehemiás 
idejében (a 6 . sz. végén még ennyi önállóságot sem tételezhetünk fel) 
az 5. satrapátusban. Ennek a nagyobb kormányzati egységnek volt a 
neve a már sokat emlegetett Eufrátesen túli satrapátus. Ez a helytartó
ság különben Szíriát és Palesztina területét foglalta magában.

Az 5. sz. közepén, tehát az önálló judeai provincia megalakulása
kor a zsidóság szomszédai, a következő provinciák voltak: északra Samá- 
ria (az önállósulásig ide tartozott az izráeli kolónia is), keletre Ammon, 
délnyugatra Asdód, délre Idumea.

5. 2. Kir. 22, 3—23, 24. arról ad hírt, hogy Jósiás király uralkodása 
idején Hilkijáhu főpap egy törvénykönyvet (a 23, 2, 21. szerint szövetség
könyvet) talált a templomban. A megtalált könyv előírásai alapján az 
uralkodó reformokat léptet életbe, amelyeket a nép nagy helyesléssel 
fogad.

A tudósításnak — a szövegben található egyenetlenségen kívül, amit 
egy avatatlan redaktor keze okozhatott — az a legnagyobb hibája, hogy 
nem közli, milyen törvény-, szövetségkönyvről van szó. A Pentateuchról? 
Annak valamely részéről? Vagy esetleg egy azóta elveszett törvénygyűj
teményről? A további vizsgálódások még azt is kérdésessé tehetik, hogy 
egyáltalában egy valóban régi törvénykönyvet olvastatott fel az ural
kodó? Nem „kegyes csalásról” van-e szó? Arról, hogy a király, szövet
kezve a főpappal, „megtaláltatta” a saját reformjait tartalmazó kódexet?

Az évtizedek óta folyó kutatások nyilvánvalóvá tették azt, hogy a 
mai thora valamelyik részletét olvasták fel azon a bizonyos napon. 
Ez a részlet pedig nem lehet más — ezt sok apró adat bizonyítja —, mint 
a mai Deuteronomium törzse, gerince.

Ez a „törzs” minden valószínűség szerint prófétai eredetű. Legalábbis 
erre enged következtetni az, hogy a reformok bevezetése a kortárs Jere
miás hallgatólagos tudtával történt. Arra kell gondolnunk, hogy — éppen 
a mózesi kegyességi gyakorlat ismeretei alapján — nem is annyira 
külső rendszabályok életbeléptetését követelte Jósiás, hanem a belső 
megújulásból fakadó életfolytatást. Persze, egy ilyen kegyességi gyakor
latnak is megvannak a maga külső megnyilvánulásai, szakrális, rituális 
szokásai, szertartásai.

(Eissfeldt és Sellin Bevezetésében bőséges bibliográfiát találunk a 
deuteronomiumi könyv kérdéseire vonatkozóan.)

6 . Jób könyve valóban az a bibliai szakasz, amellyel minden kor 
embere, kutatója, művésze nagyon szívesen foglalkozott. Ezt a „népszerű
séget” sajátságos tartalma teszi érthetővé.
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Az ótestmentomi kutatók általában három fő részre osztják 1. A pró
zában írt prológus (1, 1—2, 13.) 2. A jellegzetesen héber versformában 
megírt tulajdonképpeni könyv. 3. Az ugyancsak prózában írt epilógus 
(42, 7—17.)

Bűddé 1896-ban megjelent kommentárja óta az az elfogadott véle
mény, hogy a prológus és az epilógus nem más, mint egy régi népi 
monda, amit a könyv írója szinte változtatás nélkül felhasznált a maga 
munkájában. Ezzel a megállapítással együtt jár az a vélemény is, hogy 
a prózai anyag jóval régebbi mint a költemény.

A könyv keletkezésének időpontjában nagyon eltérőek a vélemé
nyek. Némely vélemény között több száz éves eltérés is mutatkozik. így 
vannak hívei annak, hogy a 600-as években íródott volna és vannak, akik 
azt állítják, hogy a 4. században. De végeredményben nem is ez a lénye
ges a dologban (ti. a mai végleges formábaöntés időpontja), hanem az, 
hogy mely kor az, amelyre jellemző a könyvben szereplő theodiceai 
probléma felvetése. Ez pedig, minden kétséget kizáróan csak a 700—500-ig 
terjedő időszak lehet. (Arról lehet szó, hogy a végleges megfogalmazás 
valamivel később történt meg.)

Sok vitára adott alkalmat a könyvben megtalálható jó néhány 
ellentmondás. Ezekről röviden csak annyit, hogy a részben Jób könyvé
ből táplálkozó Faust sem mentes minden ellentmondástól. (Példát más 
irodalmi alkotásból is vehetnénk, de itt talán éppen a Faust a legkézen
fekvőbb.) Ezek az ellentmondások onnan érthetők, azzal magyarázhatók, 
hogy Goethe a maga drámai költeményét nem egyszerre, hanem életé
nek más és más szakaszában írta. Az első és a második rész megírása 
között jó néhány esztendő telt el a költő életében és így nem csodálkoz
hatunk azon, hogy bizonyos dolgokat másként látott mint annakelőtte.

Az ellentmondások, esetleg következetlenségek magyarázata, eset
leg elsimítása helyett — véleményem szerint — ez a valószínű helyzet: 
Jób könyvének írója (költője) az egyes gondolati szakaszokat életének 
más és más szakaszában írta meg, miközben más és más oldalról látta, 
közelítette meg az alapproblémát, Isten igazságosságának számára is 
égető kérdését.

A magam részéről csatlakozom azokhoz, akik azt a nézetet kép
viselik, hogy Jób könyve nem más mint Izrael népe történetének tragikus 
korszakában keletkezett drámai költemény. S azt a véleményt is helyes
lem, hogy a mű tulajdonképpeni keletkezési időpontját az 5. század első 
évtizedeire kell tenni.

7. Nem mint érdekességet, hanem mint elgondolkoztató kultúrhistó- 
riai tényt kell elmondanunk a következőket:

A Jób könyvében felvetett problémák feldolgozása a közel-keleti 
kultúrkörökben két fő változatban is ismeretes előttünk. Mindkét vál
tozat Palesztina szomszédságában keletkezett és mindkettő régebbi Jób 
könyvénél.

Az első az egyiptomi feldolgozása a második évezred tájékáról. 
Az „Egy életunt beszélgetése a leikével” című műben egy valóban élet
unt, a nyomorúságokban megkeseredett ember panaszolja el keserves 
sorsát és keresi a szenvedések, a saját életének értelmét.

A másik az i. e. 1200—800-as évek között keletkezett s a „Babiloni 
Jób” néven ismeretes. Ennek a műnek két variánsa is van s mindkettő
ben sok olyan vonást találunk, amely nagy hasonlatosságot mutat fel a 
bibliai Jób-könyvvel. Éppen ezért érdemesnek látszik mindkettővel fog
lalkozni néhány mondat erejéig.
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A régebbi variáns kezdősora után „Hadd imádjam a bölcsesség urát” 
címen ismeretes. Ebben egy férfi, aki valamikor gazdag és hatalmas 
volt, keservesen panaszolja el, hogy kegyessége és hűséges istenszolgá
lata ellenére betegségek gyötrik és sorozatos szerencsétlenségek érik utol. 
A betegségek s a bajok úgy körülvették, hogy élete csupa nyomorúság, 
csupa fájdalom.

Bajában nem hoz enyhülést sem az imádság, sem a papok serény se
gíteni akarása, de még a varázslók bűbájossága sem. Végül arra a fel
ismerésre jut el, hogy az istenek akarata kikutathatatlan és az isteni 
igazságosság más utakat követ, mint az emberi.

Amikor aztán utolsó reménységét is elvesztette, Marduk kegye vá
ratlanul feléje fordul és állhatatos kegyességének jutalmául visszaadja 
egészségét, megszabadítva életének minden átkától.

A szöveg Marduk dicsőítésével ér véget, akit minden embernek di
csőíteni kell mindaddig, míg él, „míg a föld kiterjed, a mennyboltozat ki
feszül és a nap ragyog és a tűz izzik és a víz folyik és a szél fúj”.

A másik — későbbi — variáns egy igen érdekes beszélgetést tartal
maz, amely két ember között folyik le. Az egyik közülük egy szegény 
ördög, aki mást még nem kapott az élettől, a sorstól, mint nyomorúsá
got. Ez a férfi tagadja az isteni igazságosság egzisztenciális voltát, amit 
több példával alá is támaszt.

A beszélgetőpartner kegyes ember. Állandóan arra biztatja társát, 
hogy nyugodjék meg az istenek akaratában és arról prédikál, hogy az ő 
kultikus tiszteletüket szigorúan be kell tartani. Hosszú eszmecsere után 
sikerül is meggyőznie kételkedő partnerét.

A probléma megoldásának végső megoldása itt is ugyanaz, mint az 
előbbi változatban: az embernek meg kell nyugodni az isteni akarat, igaz
ságosság kikutathatatlanságában. A helyes életfolytatás nem más, mint 
az ember szüntelen megalázkodása, kicsinységének elismerése, az istenek 
akaratába való belenyugvás. (W. F. Albright, Von dér Steinzeit zum 
Christentum — From the Stone Age to Christianity — 1949, 327 k. 1.)

Az elmondottak után igen természetesen következik az a kérdés, 
hogy egyáltalán élt-e valaha a bibliai Jób?

A kérdésre egyértelműen sem nemmel, sem igennel nem válaszolha
tunk. Nemmel azért nehéz válaszolni, mert nem tarthatjuk kizártnak, 
hogy az író előtt egy valóságos, élő ember szerencsétlen élete, sorsa ál
lott (ilyen embert abban az időben nem volt nehéz találni).

Az igenlő válasz ott válik többek között problematikussá, amikor 
a prológus nomád törzsfője egyszeribe „városatyává”, egy meg nem ne
vezett városka fejévé változik (22,6 kk., 29,1 kk.). A két adat összevetése 
nemcsak azt bizonyítja, hogy a prózai rész és a verses szakaszok között 
valóban különbségek vannak, hanem azt is, hogy a költő számára tu
lajdonképpen nem is számít Jób igazi személye, hanem csak az, amit 
személyén, sorsán keresztül el akar mondani.

S végül valamit a könyv keletkezési helyéről.
A következő eshetőségek vannak: 1. Palesztina (majdnem egészen 

bizonyos, hogy csak a prózai szövegre nézve állíthatjuk). 2. A babiloni 
deportáció (erre nincs vitadöntő bizonyítékunk). 3. Egyiptom. Közelebb
ről az alexandriai diaspóra (ezt már jónéhány, csak az egyiptomi élet
ből magyarázható kép, pl. a víziló, teszi valószínűvé. Nem is szólva ar
ról, hogy az ún. „hokma”-irodalom melegágya mindenképpen ebben a 
környezetben keresendő.)

Azt hiszem, hogy arról szinte kár is beszélni, hogy nincs az a 
hiteltérdemlő irodalmi alkotás, amely korától, a kor viszonyaitól füg
getlenül jött volna létre. Az igazi művész (de a jó igehirdető is), min
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dig korának problémáit veti fel, fogalmazza meg és azokra adja meg 
művészi formában a feleletet.

8. A legmeglepőbb megegyezések az emberiség őskorából valók. 
A  legjellegzetesebb példa erre vonatkozóan a több változatban megta
lálható „özönvíz” -elbeszélés. De ugyanilyen megegyezéseket mutat a kü
lönböző — egymástól sokszor igen távol élő — népek mesekincsének jó- 
néhány darabja.

Akár az egyik, akár a másik lehetőséget is vizsgáljuk, nem beszél
hetünk valamiféle „plágiumról” , csupán azt mondhatjuk, hogy — tegyük 
fel — az emberiség őskorában egy területileg körülhatárolt helyen be
következett katasztrófa közös élményére való visszaemlékezésrőt van 
szó (özönvíz). A mesékkel kapcsolatban pedig ez a megállapítás azzal 
módosul, hogy az ugyan más és más országokban, de ugyanabban a nyo
morúságban élő (jobbágyság) emberek elérhetetlen vágyainak megfo
galmazásával találkozunk. (Az éhes ember, bárhol is éljen a világon 
egyformán enni akar és az elnyomott jobbágy éppen úgy meg akart a 
földesurától szabadulni a nagy orosz síkságon, mint a magyar Nagy- 
Alföldön. Mivel ez sem ott, sem itt nem volt lehetséges számára, le
hetővé tette legalább a mesében.)

9. A diaspóra-zsidóság jellegzetesen hellenista képződmény. A kife
jezés eredete is erre mutat. De bármennyire is ez legyen a tény, nem
csak a Nagy Sándort követő korra jellemző. A deportálások, a zsidóság 
fejlett kereskedelmi élete és más tényezők már korábban létrehoztak 
Egyiptomtól kezdve Közép-Ázsiáig kisebb-nagyobb számú kolóniákat. 
Ebben a vonatkozásban elég utalnunk arra, hogy a négyszázas években 
zsidó helyőrség állomásozik az egyiptomi Elefántinében perzsa zsoldon. 
(Megtalált és feltárt levéltárukról a továbbiakban még beszélgetni fo
gunk.)

A világ ezen a részén szétszóródottan — néha elég nagy létszámban 
— élő zsidóság teljesen soha nem szakadt el az óhazától. A  kapcsolatok 
fenntartásában a vallásos életnek, a közös hitnek volt a legnagyobb sze
repe. A külországban élő, sokszor már az őt körülvevő nép bizonyos szo
kásait átvevő, zsidóság erősen tartotta magát a kultuszközpontban ki
alakult rituális szokásokhoz, dogmákhoz. Ezt kellett tenniök már csak 
azért is, hogy nemzeti, népi sajátosságukat, önállóságukat el ne veszítsék. 
Ez persze nem minden esetben sikerült. Volt rá eset —, ahogy már elő
zőleg láttuk —, hogy a környezet hatása, a tömegvonzás nagyobb volt a 
saját összetartó erejüknél és ennek következtében előbb kulturális, majd 
később vallási szempontból is a szállásadókhoz hasonultak, s ennek kö
vetkeztében elvesztették sajátos népiségüket, vallásukat, kultúrájukat.

Ugyanakkor szemtanúi lehetünk az előbbi eset — az őshazától való 
erős függés — fordítottjának is. A nagy, egységes tömbökben lakó zsidó
ság, amely nem egy esetben 'jóval több lelket számlált, mint bármely 
júdeabeli város (példa rá Alexandria zsidó negyede), súlyánál, tekinté
lyénél fogva komoly irányító erővé lett az élet minden területén.

Tehát végeredményben egy állandó kölcsönhatást figyelhetünk meg, 
egy olyan folyamatot, amelynek Jeruzsálemben éppen úgy vannak ere
dői, mint a világ bármely táján élő zsidó diaspórákban.

10. Az ószövetségi kánon utolsó könyve „Az Úr igéjének terhe Iz- 
ráel ellen, Malakiás által” feliratot viseli. A „Malakiás”, vagy helyeseb
ben a „malöáki” kifejezés nem személynév, hanem a héber málöák-szó 
egyes szám első személyben ragozott alakja. A könyv szerzőjének va
lódi kiléte így a háttérben, homályban marad.
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Az időmeghatározás szempontjából két adat ad útbaigazítást. 1. A 
templom már felépült. 2. Mindennek ellenére még nem folyik benne 
aprólékosan megszervezett istentiszteleti élet. A két híradás és még 
több kisebb jel azt bizonyítja, hogy a könyv Nehemiás Jeruzsálembe ér
kezése előtt, kb. 470 körül keletkezett.

Az ismeretlen igehirdető prédikációinak két fő témája van: 1. A 
kultuszi élet elleni bűnök. 2. A hívek házassága körül található visszás
ságok, az idegenekkel való házasság ügye. Mindezekre nézve azt hir
deti a próféta, hogy az Isten küldöttével eljövő ítélet kíméletlenül eljár 
az ilyenfajta bűnök elkövetőivel szemben.

1 1 . Ő szintén mondom, hogy meg tudom érteni — még a próféta el
lenében is — a jeruzsálemi gyülekezet egy részének húzódását a Ma- 
lakiás és társai által képviselt, propagált vallásossággal szemben. Azt 
hiszem, hogy minden józan és jóérzésű ember tiltakoznék az effajta ke
gyesség követelései ellen.

(Folytatjuk)
Vámos József
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Könyvismertetés

Új erkölcsiség és a világ békés rendjének
kialakítása

Fenti összefoglaló címmel három figyelemre méltó tanulmányt jelen
tetett meg a hamburgi Herbert Reich kiadó 78 oldalas füzetben. írói: 
D. Werner Schmauch greifswaldi professzor, dr. Hans Werner Bartsch 
nyugatnémet lelkész, docens és dr. Gerhard Lotz jogász, eisenachi egy
házfőtanácsos. A három tanulmány eredetileg előadás formájában hang
zott el múlt nyáron június 22—24 között a Weimarban rendezett teológiai 
konferencián. A konferencián 250 teológus vett részt mindkét Német
országból. A konferencia témája és a füzet címe németül: Neues Ethos 
und Friedensordnung.

A mai egész emberiség roppant méretű feladata foglalkoztatta a 
résztvevőket: hogyan lehetne a világot fenyegető katasztrófát elkerülni? 
A kérdést azonban pozitiven tették fel: hogyan lehetne a világ békés 
rendjét kialakítani? Milyen elvi felismerésekkel és milyen gyakorlati tet
tekkel járulhat a keresztyénség egy ilyen békés rend kialakításához? 
Hogyan, milyen tanításaival ébreszt bennünk a Szentírás felelősséget? 
Milyen konkrét feladatok elé állít bennünket korunk? Nem véletlen, 
hogy a három tanulmány közül kettő beható újszövetségi alapvetést 
nyújt, de az sem, hogy az újszövetségi szaktudósok — különösen 
Schmauch — egészen konkrét mai kérdéseket közelítenek meg, és az sem 
véletlen, hogy előadásukhoz egy jogász előadása csatlakozik a nemzet
közi egyezmények szerepéről készült tanulmányával. Alábbiakban a 
három tanulmány gondolatmenetét és főbb eredményeit szeretném 
ismertetni.

Schmauch professzor tanulmánya a keresztyén felelősség kérdésével 
foglalkozik. Címe: Die Verantwortung der Christen für eine feste Frie
densordnung. Újszövetségi alapvetésében a Hegyi Beszédnek olyan 
szakaszait dolgozza fel, amelyeket — miközben a béke ügyében síkra 
szállunk — gyakran sematikusan idézünk (pl. boldogok a békességre 
igyekvők), idealista módra értelmezünk (pl. az ellenség szeretetéről 
szóló szakasz), és figyelmen kívül hagyunk (pl. Mi Atyánk 5. kérése).

Schmauch rámutat arra, hogy a Hegyi Beszédben minden erkölcsi 
jellegű felhívás Krisztus követésére és metanoiára hív. A boldogmon
dásokat sem lehet ezért általános érvényű jelszavakként kezelni. Mikor 
a békéért való fáradozásra szólít fel Jézus, felszólításával egész valón
kat országának közelségére irányítja. A metanoia az evangélium elköte
lező szavának és igéreteinek boldog, engedelmes igenlése. Krisztus köve
tése, a metanoia és a békemunka a Hegyi Beszédben felbonthatatlan
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egységet képez. Azért tartozik olyan szorosan egybe ez a három, mert 
bennük és általuk akarja Isten nyilvánvalóvá tenni, hogy mennyire 
közel van ehhez a világhoz.

Szó sincs arról, hogy a Hegyi Beszéd a világban alkalmazhatatlan 
eszmék gyűjteménye lenne. Ezt főleg az ellenség szeretetéről szóló sza
kasz elemzésénél hangsúlyozza Schmauch. Isten fiainak, Krisztus követői
nek az a feladata, hogy a világot szétszaggató emberi ellentétek között 
a békén munkálkodjanak és ezzel Isten békeszerző munkáját folytassák 
tovább. Isten ugyanis az ellentétek között élő és ellenséges táborokra 
szakadt világban mindenkire felhozza napját és mindenkinek megadja 
az esőt, s már ezzel is egymással való megbékélésünket kívánja előmoz
dítani. Jézus, mikor az ellenség szeretetére hív, nem valami lehetetlen 
erkölcsi normát létesít, hanem felszólít: he korlátozzuk, hanem engedjük 
érvényre jutni Isten határtalan szeretetét.

Nem szoktuk eléggé figyelembe venni, hogy mindennapi imádsá
gunk — a Mi Atyánk — és a béke ügyében végzett munka között milyen 
szoros összefüggés áll fenn. A Mi Atyánkban keresztyén létünk egy alap
vető felismerése jut kifejezésre, az, hogy nemcsak az emberekkel, ha
nem Istennel való kapcsolatunk is megromlott. Ezért kell kémünk 
Istent: bocsássa meg vétkeinket, vagyis, hogy béküljön meg velünk. 
Kérhetjük azonban a békét Istentől, ha magunk nem akarjuk? Ha nem 
akarunk megbékülni az emberekkel? Ahogyan a békéért folytatott munka 
egész mentalitásunk megváltozását teszi szükségessé, ugyanúgy mentali
tásunk megváltozásának, bűnbánatunknak a békéért végzett munkában 
kell megnyilatkoznia. Ilyen értelemben nevezi Schmauch a Mi Atyánk
ban megszólaló bűnbánatot „aktív bűnbánatnak” . Ezek után mondja ki 
végső megállapítását: „A  békeszerzés Jézus követésének lényegbevágó 
ismertető jele.” A béke iránt kivétel nélkül minden keresztyén minden 
elképzelhető esetben felelős, olyannyira, hogy ezen a felelősségvállalásán 
dől el keresztyénsége.

Schmauch mindjárt példát is mutat arra, hogyan kell elképzelni 
ennek a felelősséggyakorlásnak körvonalait ma. Hálával utalt többször 
a Prágai Keresztyén Békekonferenciának az egész keresztyénség nevé
ben és az egész keresztyénség javára végzett munkásságára. A keresz
tyén Békekonferencia rámutatott azokra a pontokra, amelyeken elvi dön
tésekkel kell szabaddá tennünk az utat a keresztyén felelősség gyakor
lására. Melyek ezek a pontok? 1. A tömegpusztító fegyverek előállításá
nak, kipróbálásának és alkalmazásának kérdése. 2. A hidegháború és 
ezen belül az egyházak közötti hidegháború felszámolása. 3. Aktív bűn
bánat azért, hogy éppen a keresztyénség olyan súlyosan vétkes a máso
dik világháború utáni nemzetközi feszültségek kialakulásáért. (Az atom
energia háborús célra történt alkalmazása Hirosimában. A hidegháború 
módszereinek kialakítása.)

Különös figyelmet érdemel fejtegetésének az a szakasza, ahol rá
mutat egy sajnálatos, de a megtérést, a metanolét még sürgetőbbé tevő 
tényre. A keresztyén egyházak nem tudtak eleddig egyöntetű elvi dön
tésre és elszánt tettekhez jutni.a tömegpusztító fegyverek kérdésében s 
ez éppen a németországi protestantizmus körében tükröződik legfájdal- 
masabban. Vannak, akik Künneth professzor lehetetlen és szélsőséges 
állásfoglalását sajátosan evangélikus, lutheri állásfoglalásként szeretnék 
feltüntetni. Ezzel szemben a valóság az, hogy a legveretesebb lutheri 
teológusok sem azonosítják magukat vele. A neuendettelsaui Augustana 
teológiai főiskola egyik tanára, W. Andersen a „Theologisehe Existenz 
heute” 67. füzetében ezen a címen írt cikket: Mi a mértékadó lutheri ta
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ni tás az atomkérdésben? — tiltakozás Walter Künnetíh nézetei ellen. An
dersen többek között ezt írja: „Künnethnek magának kellene felülvizs
gálnia, hogy vajon kinek a nevében küzd oly elszántan korunk szellemi 
porondján. Hogy a lutheri hitvallások szellemében küzdene, azt semmi
képpen sem lehet vállalni.” Fritz Heidler pedig „A két birodalomról 
szóló tanítás és az atomfegyverkezés” c. írásában kimutatja, hogy e jel
legzetesen lutheri tanítás alapján az egyháznak csak az lehet feladata, 
hogy tiltakozzék mind az atomfegyverkezés, mind az atomrobbantási kí
sérletek, mind pedig a nyugatnémet hadsereg atomfegyverekkel való fel
szerelése ellen. Noth drezdai evangélikus püspöknek a zsinaton elhang
zott szavaira hivatkozik: „Amikor az egyház tiltakozik az atomfegyve
rek ellen és azt a barbárság modern formájának kénytelen nevezni, ak
kor minden politikai előítélettől függetlenül a két birodalomról szóló 
lutheri tanítás konzekvenciáit vonja le.”

Schmauch meg ennél is tovább megy, és megmutatja, hogy meny
nyire konkrét kérdésekhez kell eljutnunk, amikor keresztyén felelős
ségünket gyakoroljuk. Rátér az ún. német-kérdésre. A keresztyénség 
Németországban egészen sajátos feladatok és lehetőségek előtt áll. Mindez 
fokozza felelősségét. Mi ennek a felelősségnek a tartalma? 1. A keresz
tyéneknek Németországban mindent meg kell tenmiök azért, hogy a né
met militarizmus szellemét felszámolják. A német militarizmus ma 
Nyugat-Németország felfegyverzésében újraéledt és újra nyugtalansá
got, bizalmatlanságot támaszt mindenfelé. Ezt a militarizmust keresz
tyén felelősséggel hordozni nem lehet. Politikailag pedig lehetetlenné, 
teszi, hogy Németország valaha is egyesüljön. — 2. A német militariz
must azonban nemcsak az újraegyesítés érdekében, hanem az általános 
európai és idegfeszültség enyhülésének érdekében is fel kell számolni, 
A keresztyén felelősség ezért ésszerű és célszerű eszköznek látná a Kö- 
zép-Európán végighúzódó atommentes övezet tervének megvalósítását. 
— 3. Komolyan kell vennie a németországi keresztyénségnek a második 
világháború után tett ún. Stuttgarti Bűnvalló Nyilatkozatát. A komo- 
lyan-vétel próbája pedig az, hogy a keresztyének készek-e a Szovjet
unió által felkínált békeszerződés megkötése mellett síkraszállni, ké
szek-e országuk megállapított határát szükségszerűnek tartani és ezzel 
keleti szomszédaikkal a békés jóviszonyt lehetővé tenni. — 4. A keresz
tyéneknek igen döntő szavuk lehet — mivel hogy az evangélium sza
baddá teszi őket mindenféle válaszfal lebontására — a berlini kérdés 
megoldásánál. Nem vitás, hogy itt csak a tárgyalások útján lehet előre
jutni. Egyengessék ezért a keresztyének ilyen tárgyalások útján Berlin 
mindkét részében, mert ezzel jelentősen hozzájárulnak a hidegháború 
egyik fészkének felszámolásához.

A tanulmány egy formai és egy tartalmi értékére szeretnék végeze
tül rámutatni.

1 . Schmauch professzor példát mutat arra, hogy a tudományos 
kutatómunka és égető etikai kérdésekben történő állásfoglalás egymást 
kölcsönösen feltételezik. Állásfoglalása azért hiteles, mert önmaga és 
mások számára is világossá tudja tenni annak bibliai alapjait. Felisme
rései, kutatásának eredményei azért nem érdektelenek, mert önmagát is 
gyakorlati állásfoglalásra készteti.

2. Tartalmi szempontból főleg azt kell tanulmányában értékelnünk, 
hogy a törvényeskedés és a theológia naturális tévútját is elkerüli. Nem 
törvényeskedő, mert békemunkánk számára nem állapít meg közvetle
nül az Újszövetségből levezetett abszolút érvényű erkölcsi tételeket. 
Nem folytat természeti teológiát sem, mert nem állítja, hogy Isten aka
ratát egy adott történeti helyzetből közvetlenül kiolvashatnánk. Ezt
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írja: „Már az első Prágai Békekonferencia elhárította a világ keresztyén 
egyházaihoz intézett nyilatkozatában azt a félreértést, mint hogyha a 
nyilatkozatba foglalt politikai döntések Jézus Krisztusról tett hitvallá
sunkból közvetlenül következnének, de újra hangsúlyozni szeretném, 
hogy ezek a döntések a hit mértéke szerint (Róm. 12:6.) történtek.” A 
„hit mértéke szerint” pedig azf jelenti, hogy a keresztyéneket politikai 
döntéseiknél, békemunkájuk közben is, az a Jézus Krisztus irányítja, 
Aki őket békeszerzőkül rendelte. *

Dr. Hans Werner Bartsch az „Obrigkeit” — az állami felsőbbség 
kérdésével foglalkozik tanulmányában. Nyilván vitába szállt volna Di- 
belius püspökkel, de előadását még a hírhedt irat megjelenése előtt tar
totta. Témáját így fogalmazza meg: „Az Üjszövetség az egyes embernek 
az államhoz való viszonyáról.”  A  kérdésre elsősorban nem exegetikai 
munkával válaszol, hanem azt kutatja, hogy a legfontosabb újszövetségi 
helyek mit mondanak ma számunkra állampolgári hűségünkről és ho
gyan segítenek a helyes magatartás kialakítására. Tanulmányát első
sorban értelmező módszere teszi érdekessé. Mint Bultmann-tanítvány 
erőteljesen állítja homloktérbe a ma élő keresztyén embert és hangoz
tatja, hogy a ma élő ember történelmi, politikai helyzete más, mint az 
Újszövetség korában volt, ezért nem lehet azt, ami az Újszövetségben
történelmileg kötött, közvetlen módon áttenni a mai korra. Ennek elle
nére mégsem közelíti meg olyan konkrétan a mai ember kérdéseit, mint 
azt az előző tanulmányból láthattuk.

Bartsch sorra értelmezi az adópénzről szóló perikópát Márk 12: IS
IT. alapján, Róm. 13:1—7-et; I. Péter 2:11—17-et és á Jelenések Könyve
13. részét. Egy kissé sematikusnak tetsző értelmező módszerével vala
mennyi textussal kapcsolatban azt mutatja ki, hogy az Újszövetségben 
nem csak a „keresztyén állam” képzete hiányzik, hanem magáról az 
államról és annak lényegéről sem ad speciális keresztyén tanítást az Üj
szövetség. Az állam egy történelmi adottság, amelynek keretében a ke
resztyén ember a felebarát iránti szeretetet élheti meg, az államhoz való 
pozitív, vagy negatív viszonyt éppen az határozza meg, hogy a felebaráti 
szeretet gyakorlásának lehetősége tekintetében milyen az állam. Lehetet
lennek tartja ezért, hogy az Újszövetségből az „állam teológiáját” pró
báljuk összeállítani. A  hagyományos exegézis hibájául rója fel, hogy az 
állam rendeltetéséről, lényegéről valami idő feletti, metafizikai igazsá
gokat kívánt megállapítani és nem Jézus személyéhez, nem a felebaráti 
szeretet gyakorlásának lehetősége tekintetében milyen az állam. Lehetet
ték. a lelkiismeretet. Például az adópénzről szóló történetből azt az elvet 
vezette le a hagyományos exegézis, hogy az államra tartozó és az Isten
re tartozó dolgok egymástól teljesen függetlenek. Ezért Jézus minden
féle állami követelést már eleve szentesít s annak engedelmeskednünk 
kell. „Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az 
Istené” . — Bartsch így értelmezi ma számunkra ezt a felhívást: maga
tartásiakat az adott politikai renden belül úgy alakítsátok ki, hogy az a 
felebaráti szeretet mértékének megfeleljen! — Róma 13-ban Pál apostol 
nem azért ajánlja az engedelmességet a felsőbb hatalmasságok iránt, 
mert az államot, a Néró államát is valami teremtési rendnek tekinti, 
hanem azért, mert az adott helyzetben semmi okot sem lát — felebaráti 
szeretet teljesítése szempontjából — az ellenállásra. Az Apokalipszis 13 
pedig azért szólít fel ellenállásra, mert a felebaráti szeretet gyakorlása 
ezt kívánja és nem valami elvi államellenességből.
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Mi azonban a felebaráti szeretet, amelyre existenciálisan kötelez az 
evangélium szava? A kérdésre Bartsch az irgalmas samaritánus törté
nete alapján ad választ. Az Újszövetség kora-beli zsidóság különböző 
fokozatokban látta a felebarát iránti felelősséget. Legbelsőbb kör a csa
lád, azután a rokonok, azután a saját nép s ami ezenkívül esik, az már 
nem tartozik felelősségünk körébe, az már ellenségnek tekintendő. Jé
zus áttörte ezeket a köröket, mikor a segítségre szoruló embert felka
rolta. A segítségre szoruló ember, „az ellenség” benne felebarátját is
merte fel. A keresztyén embert az teszi keresztyénné, hogy Jézusban fel
ismeri felebarátját és azután minden segítségre szoruló emberben Jézus 
„legkisebb atyjafiát” ismeri fel (Lukács 10:29—37; Máté 25:40) s úgy bá
nik vele, ahogy Jézus bánt ővele. „Világos most már — mondja Bartsch 
—, ha mindezt átvisszük a politikai élet síkjára, abból elsősorban az 
következik, hogy lehetetlenné válik a felebarát meghatározása szem
pontjából akár valamely érdekcsoport, akár valamely nemzeti közösség 
előtérbe helyezése. A belpolitikai életben a keresztyén embereknek min
dig az iránt kell érdeklődniök, milyen gazdaságpolitika, milyen kül
politika szolgálja leghathatósabban azt a közösséget, amely egy adott 
állam keretei között él. Külpolitikai vonatkozásban pedig azt vizsgálja 
a keresztyén ember, hogy melyik politika szolgálja legjobban az egész 
emberiséget, a népek békés együttélését és magát a békét.” A teológiai 
kutatásnak tehát nem az a feladata, hogy megállapítja, van-e joga az 
államnak elvileg háborút viselni, vagy nincs, hanem az a feladata, hogy 
az adott helyzetet a felebaráti szeretet gyakorlása szempontjából ítélje 
meg. A tömegpusztító fegyverek alkalmazásának kérdése tehát nem 
azon a ponton vizsgálandó, hogy van-e joga háborúzni az államnak, vagy 
nincs, hanem azon, hogy a felebaráti szeretet szempontjából van-e jo
gunk az atomfegyverekhez.

Befejezésül a Barmeni Teológiai Nyilatkozat V. cikkével foglalko
zik. Ez az. a cikk, amelyet a német keresztyének is magukévá tudtak 
tenni, természetesen úgy, hogy azt összefüggéséből kiemelték. Ebben a 
cikkben van szó az állampolgári hűség kérdéséről. Bartsch megkísérli 
ennek a cikknek az újrafogalmazását, hogy világossá tegye: az állam
hoz való viszonyunkat nem az állam lényegéről szóló metafizikai meg
határozás, hanem a Jézus Krisztus személyéhez kötött voltunk és ezzel 
a felebarát iránti szeretet rendezi

Bartsch tanulmányának mondanivalója plasztikusabb lett volna, ha 
Schmauchéhoz hasonlóan közelebb lép a mai konkrét kérdésekhez. Ál
lásfoglalása azonban nem kétséges. Főleg azzal segíti szolgálatunkat, 
hogy elvont metafizikai igazságok helyett az élő Jézus személyéhez köti 
hitünket. Dibelius végzetes teológiai kisiklása többek között ezen a pon
ton történt. Konzervatívizmusa és egyéb előítéletei miatt nem tudja a 
felebaráti szeretet elkötelezését megfelelően érvényre juttatni politikai 
véleményalkotásában, ezért hoz hasonlatokat a közlekedésrendészet te
rületéről olyan időben, mikor Nyugat-Németországot atomfegyverekkel 
szerelik fel.

A tanulmányt módszere — az egzisztenciális interpretáció — nem 
csak érdekessé, de teológiai vonatkozásban egyoldalúvá is teszi. Filozó
fiai szempontból nézve a tanulmány hátterében egy olyan felfogás mu
tatkozik, amely szerint az objektív valóság megismerhetetlen, csak a 
mi hozzávaló viszonyunk ismerhető meg. Minden megismerés lényegé
ben önismeret, a Bibliából is csak önmagunkat, az Istenhez és a világ
hoz való viszonyunkat ismerjük meg. Úgy gondolom, ebből a filozófiai
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felfogásból ered az az eltúlzott nézete, amely szerint a Biblia semmiféle 
tanítást nem ad az állam rendeltetéséről és szolgálatáról, csupán a mi 
hozzávaló viszonyunkkal foglalkozik.

*

Rendkívül érdekes Bartsch tanulmánya után a harmadikat, Gerhard 
Lotz egyházi főtanácsosét, elolvasni. Bartsch a mai ember számára az 
„Entmithologisierung” segítségével próbálja megszólaltatni az Újszövet
ség megtérésre, gondolkodásmódunk megváltoztatására hívó szavát. 
Módszerével kapcsolatban — amint ezt előbb kifejezésre is juttattam — 
lehetnek fenntartásaink. Jézusnak felebaráti szeretetre hívó szavát 
azonban hitelesen, állásfoglalást igénylőén szólaltatja meg témájával 
kapcsolatban. Lotz előadásának belső célja szintén az „Entmithologi
sierung” , ő azonban a háború és a hidegháború mithoszát kívánja szerte- 
foszlatni. „A  háború mithosztalanítása megkezdődött — mondja — to
vább folyik és folytatni is kell.” Előadásában („Friedens und Rechtsord- 
nung durch Vertrage”) azt mutatja ki, miként folyik és miként folyta
tandó ez a mithosztalanítás nemzetközi egyezmények segítségével.

Előadásának bevezető részében inti a keresztyéneket, hogy a nem
zetközi kérdésekben ma rájuk háruló felelősség elől ne meneküljenek 
valami látszólag kegyes „bensőségességbe” , mert ezzel a nihilista lelkű
let útegyehgetőivé válnak, és „megszegik az emberiesség törvényét, me
lyet számukra Isten a felebarát iránti szeretet parancsában nyilatkoz
tatott ki.”

Először történeti áttekintést ad. Kimutatja, hogy a mai értelemben 
vett nemzetközi jog az európai kultúrfejlődés során a keresztyénség ha
tására alakult ki. A keresztyén középkor átvette Rómától az impérium 
gondolatot és azt a keresztyén vallás univerzalizmusával egyesítette. A 
nemzetközi béke és jogrend hatálya alá azonban csak egy feltétel mel
lett, a keresztyén vallás elfogadásával lehetett tartozni. Ennek az elvnek 
a merevségét ugyan némileg módosította később az Izlámmal történt 
szembesülés, Amerika felfedezése, a felvilágosodás, a természetjog-is
kola, a racionalizmus stb., de az alapelv mind az első világháborúig ér
vényben maradt. Egy 1913-ban megjelent enciklopédia, a „Kultur dér 
Gegenwart” pl. így ír: „A jelenleg fennálló államok közösségében csak 
a civilizált államok, vagyis a keresztyén európai hagyományokkal ren
delkező államok lehetnek a nemzetközi jogegylet teljes jogú tagjai.” Az 
alacsonyabb kultúrával rendelkező népek nem lehetnek egyenjogúak. 
„Messzemenő ellenőrzés, gyámság és korlátozás alá kell vetnie őket a 
nagyhatalmaknak.” Figyelembe kell vennünk még egy szomorú folya
matot, nevezetesen, hogy a keresztyének középkori „sacrum impérium” 
eszméje miként torkolt később a „keresztyén európai hagyományokkal” 
rendelkező népek arrogáns önhittségébe és végül a német fasizmus „Her- 
renvolk” elmélete útján a fajimádat őrületébe. Ennek a folyamatnak is
meretében eleve megítélt törekvésnek kell tekinteni, amikor a késő
kapitalista társadalom a „keresztyén nyugat” eszméjének felelevenítésé
vel alkotja meg a maga ideológiai felépítményét. Ezzel a mentalitással 
előbbre jutni nem lehet, mióta a technikai civilizáció elterjedése, a szo
cializmus és a munkásosztály megjelenése, a gyarmati népek önálló
sodása, a fehér ember gyámságának letűnése valóságos kopernikuszi 
fordulatot idézett elő a világtörténelem színpadán.

„Miként lehet az együttélés alapjait újra felvetni a mai 'krízisben, 
a mai megváltozott és még mindig változó világban és társadalomban?
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Hogyan és mivel vessük meg a Hirosima és Nagaszaki villámfénye mel
lett megkezdődő atomkorszakban a nemzetközi jog alapjait?” — kérdi 
Lotz, és így felel: „Szerintem az előttünk álló feladat megoldásának 
egyetlen kulcsa, ha kimondjuk, hogy miután az atomenergiát és ennek 
az erőnek rombolásra alkalmazható voltát felfedezték, fel kell számolni 
a háborút. Az eddigi nemzetközi jognak „háborús jog” címet viselő egész 
fejezete elavult.” A háború humanizálásáról most már nem lehet szó. 
A hágai egyezmény már a Cowentry és Nagaszaki közötti események ide
jén sem biztosított sok segítséget, a mai helyzetben pedig hasznavehe
tetlenné vált. „A felszabadított atomenergia mindent megváltoztatott, 
csak az emberek gondolkodásmódja nem változott — mondja Einstein. 
— így csak elképzelhetetlen katasztrófába rohanunk. Ha azt akarjuk, 
hogy az emberiség megmaradjon, meg kell változtatnunk gondolkodás- 
módunkat.” Egy másik fizikus, Weizsacker, arról beszél, hogy dönte
nünk kell.

Ezzel kapcsolatban mondja Lotz: „A  Weizsacker által követelt dön
tés és az Einstein által kívánt változás gondolkodásmódunkban — a ke
resztyének nyugodtan nevezhetik nevén, vagyis megtérésnek — már meg
kezdődött.” Utal, a Béke Világtanács munkájára, az atomfegyverek el
tiltását követelő mindkét stockholmi felhívásra.

Az egyházban is sok ember, sok gyülekezet világosan látja a mai 
feladatokat, mégis fel kell vetni a kérdést, mi a keresztyénség, mi az 
egyház, mi a teológia állásfoglalása ezekben a kérdésekben. Sajnos, más 
hangok is hangzanak. Bőven idéz Lotz pl. Künneth-ből, aki többek kö
zött ilyesmit mer leírni: „Akik az atomfegyverkezést a Harmadik Biro
dalomban lezajlott zsidóüldözéssel hasonlítják össze, groteszk teológiai 
nézeteikről és zavarosságukról tesznek bizonyságot.” „Ma senki sem 
vonhatja kétségbe a vezető nyugati politikusok komoly felelősségtuda
tát, mikor a rájuk ruházott hatalom segítségével a meglevő javakat kí
vánják megőrizni” . Az idézet Künnethnek egy cikkéből való, „A lutheri 
etika összeomlása” — ez a cikk különös címe.

De nemcsak az evangélikus keresztyénség körében szólalnak meg 
ilyen végzetes hangok. A würzburgi katolikus akadémián Gundlach 
jezsuita atya, aki a Vatikán belső köreihez tartozik, teológusok, tudósok, 
politikusok és katonák részvételével rendezett konferencián a következő 
témáról adott elő: „Jogos háborúnak mondható-e a védekező atomhá
ború?” Többek között a következőket mondta: „A pápa szerint nem le
het abszolút módon lehetetlennek tartani, hogy vannak olyan nagy je
lentőségű értékek, hogy azok védelmére az atomfegyverkezés, sőt az 
atomháború is megengedhető még ákkor is, ha ezzel szembekerülnénk 
Isten felségének minket embereket elkötelező kijelentésével és rendjé
vel! Ezen érvelésünkkel szemben az sem szolgálhat érvül, hogy köz
ben az egész világ elpusztulhat. Először is azért, mert biztosan tudjuk, 
hogy a világ nem áll fenn mindörökké, másodszor azért, mert mi nem 
vagyunk felelősek a világ végéért.” Ezekre az evangélium üzenetét nihi
lista fatalizmussá pervertáló hangokra azért hívja fel Lotz a keresz
tyének figyelmét, hogy saját körünkben is jól lássuk a tennivalót.

Lotz tanulmányának utolsó szakasza a legelgondolkodtatóbb. Itt az 
első világháború után és a második világháború után létesített nemzet
közi egyezményekkel foglalkozik. A versaillesi egyezmény, a népszövet
ségi paktum, a Locarno-paktum és a Kellog-paktum az első világháború 
utáni idők háborúellenes törekvéseiről tanúskodnak. A második világhá
ború semmissé tette ezeket az egyezményeket. A második világháború 
után létesített Egyesült Nemzetek Alapokmánya azzal a szándékkal ké
szült, hogy „ a  jövő nemzedékét megóvják a háború korbácsától, amely
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életünk során két ízben is mérhetetlen szenvedést zúdított az emberi
ségre.” Ennek az alapokmánynak a célkitűzését azonban a legkülönféle 
katonai szövetségek létrejötte, úgymint a NATO, SEATO, Bagdadi Szö
vetség és a közép-keleti bilaterális egyezmény veszélyeztetik. Ezek az 
egyezmények ugyan az Egyesült Nemzetek Alapokmányának 52. cikkére 
hivatkozva létesültek, de figyelmen kívül hagyták, hogy az 52. cikk át
meneti időre szóló rendelkezés és az alapokmány tulajdonképpeni szán
dékát az első cikk fejezi ki, amely többek között kimondja, hogy v a l a 
m e n n y i  tagállam köteles kollektív intézkedéseket tenni a béke meg- 
oltalmazására.

Ezeket a regionális szerződéseket az antiszocializmus és az antikom- 
munizmus — Thomas Mann szerint „korunk alapvető ostobasága” — 
hozta létre. Háttérben ott áll az „egyház felszabadításának, megmentésé
nek” gondolata és a régi Pax Romana-nak a Pax Americana formájá
ban történő teljesein korszerűtlen felelevenítése. Az elgondolkoztató vég
eredményt ezek után így fejezi ki Lotz:

„Az új idők nemzetközi jogrendjének alapjait tulajdonképpen nem 
a keresztyén nyugat területén rakták le. Az új nemzetközi jog funda- 
mentomát azok a gondolatok képezik, melyek Colombóban és Új-Delhi
ben Csou En Laj és Nehru között folyt tanácskozás során és végül a 
bandungi konferencián jutottak kifejezésre.”

A békés együttélés és együttműködés gondolata biztosíthat egyedül 
alapot az atomkorszakban arra, hogy az új nemzetközi jog és béke 
rendje megszilárduljon. A keresztyéneknek is ezek érvényesüléséért 
kell síkraszállniok ahol csak lehetőség kínálkozik rá.

*

A három tanulmány különböző témával, különböző módszerek al
kalmazása útján indul egy cél felé. Űtközben egy ponton mindhárman 
összetalálkoznak. A találkozási pontot egyetlen bibliai szóval lehet meg
jelölni: metanoia — megtérés — a gondolkodásmód megváltoztatása. A 
három tanulmány ennek a mi kegyes szóhasználatunkban megüresített, 
elgyengített bibliai szónak gazdagságát, erejét adta vissza, hogy akik 
már szégyellték használni, most újra használják és akiknek az ajkán 
kegyes szó volt csupán, így használják.

Benczúr László
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Egymás között

Beszélgetés önmagunkkal

— Részletek egy lelkipásztor naplójából. —

Örökkévaló Isten, aki ismered a világok arcát és emberek el
romlott szívét, taníts meg engem, hogy én is megismerjem önmaga
mat. Vezess el a megszentelt csend pusztájába és tartsd elém az ön
vizsgálat apró tükörcserepeit. Vezess el a Krisztus keresztjéig, hogy 
komoly bűnbánattal borulva le ott, Krisztus megtisztítson és meg
szenteljen az igaz életre. Az ajkamat illesd meg az élet beszédé
nek drága és szent parazsával és szívemre tedd az elhivatás isteni 
pecsétjét, hogy hűséges és igaz szolgád legyek. Ámen.

JÚLIUS 1. CSENDES ÓRA. (Márk 1,35.)
Minden reggel tükörbe néznek az emberek, hogy megnézzék, rendben 

van-e a testük. A lélek rendjére még nagyobb szükség van! Jézus el- 
csendesedéssel és imádsággal kezdte a napját. Nekem is ki kell szakíta
nom egy órát az időből, hogy Isten Igéjében imádságos szívvel megnéz
zem magamat.

Szoktam-e csendben lenni, mielőtt napi utamra elindulok? Szoktam-e 
Istennel csendben lenni, mielőtt bárkivel is találkozom. Szoktam-e csend
ben lenni, mielőtt megszólalok?! Szoktam-e hagyni Istent beszélni bennem 
és belőlem, vagy mindig csak én beszélek?!

JÚLIUS 2. AZ ÉN ELINDULÁSOM. (Máté 11,28—30.)
„Jöjjetek!” — Jézusnak mindig ez az első szava a szolgáihoz. És nem 

lehet addig senkinek sem prédikálni, sem szolgálni, amíg nem jelenik 
meg Előtte. Ö leveszi terheimet, elveszi tőlem gondjaimat és megterhel a 
„könnyű teherrel” . Megnyugtatott lelkemet így vezeti a szolgálat csendes 
csónakjához. Az életem nekilendül és Vele a szemem gyönyörűséges par
tokat lát. Tőle indulok el és viszem pecsétes levélben az örömhírt, az 
evangéliumot velem találkozó emberek felé. Hívó szava útamon is elkísér 
és ha elfáradnék, csak egy lépés és Ö újra felemel.

JÚLIUS 3. AZ ÉN ÚTAM. (János ev. 14,3—6.)
Az én útam egyenes út! A betlehemi bölcsőtől a Krisztus keresztjéig 

tart. Nem lehet elkerülni a kísértés pusztáját, az élet harcát, Pilátus házát 
a Getsemáné kertet és a Golgota hegyét. Az én utam nehéz út, de szép út, 
mert Istenhez vezet. Szép út, mert az én utam: — Jézus! Nekem Jézus 
az Igében világít, hogy lássam: jó úton járok-e? Mert van keresztút, van
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mellékút és van zsákutca. Milyen sokan jártak a jerikói úton és mégis 
azon a gyönyörű úton csak egy ember járt igazán jó úton, akit irgalmas 
samaritánusnak hívtak.

JÚLIUS 4. AZ ÉN ERŐM. (Filippi 4,12—13.)
Az én erőm nem a palástom szőtte tekintély, nem a paróchia felleg

vára, nem a tudásom, nem a barátaim. Utamon nem segít senki és semmi. 
Magamban erőtelen vagyok, mint a szétszórt vasreszelék, de ha a mágnes 
hozzám ér: Jézussal úgy megyek végig az életen, mint akit erősen tart és 
mint akit minden pillanatban örökkévaló árammal tölt fel az ö  közelsége. 
Tőlem gazdag gyümölcsöt, szép szüretet vár a világ. Éppen azért a szőlő- 
vesszőnek a szőlőtőkén van a helye!

JÚLIUS 5. AZ ÉN CÉLOM. (Máté 28,18—20.)
Mit akarok én? Kenyeret keresni, vagy Krisztus csendes szolgája 

lenni. Mit akarok én? Uralkodni, vagy szolgálni? Mit akarok én? Embe
rek fölé emelkedni, vagy pedig testvérként mellettük megtalálni a helye
met. Mit akarok én? Kényelmet, kiváltságot, vagy pedig közös boldog 
sorsot, közös boldog munkát, építést, közös boldog holnapot. Valaki egy
szer azt mondta nekem, hogy ő más, mint a többi ember, mert neki „Lám
pást adott kezébe az ŰR!” Csak annyit feleltem erre: — ez a lámpa nem 
hangulatlámpa! Ez a fény a hűség napfénye. Felülről jön, rólunk csak 
visszaverődik másokra, mindenkire.

JÚLIUS 6. AZ ÉN TESTEM. (I. Kor. 3,16—17.)
Az én testem a Szentlélek temploma. Nos, a templomot, a testi élete

met mindennap meg kell tisztítanom. Nem a testemért és annak kívánsá
gaiért élek. Meg kell elégednem azzal, ami van. Isten gondot visel rólam. 
— Testemre vigyázni kell: a nekem kimért kenyér egy életre szól!

JÚLIUS 7. AZ ÉN LELKEM. (Róm. 8,1—11.)

Az én lelkem életemnek és létezésemnek legfőbb értelme és értéke. 
Lelkemmel érkeztem el Istenhez. Lelkemen hordom Istennek képét és 
örök hazám követi levelét. Ezt a lelket őrzöm magamban és vigyázom 
mindenkiben.

JÚLIUS 8. AZ ÉN BŰNEIM. (Rom. 7,18—25.)
Hát ilyenek is vannak?! Bizony tele vagyok bűnnel. I. Timótheus 

1,15—17. szerint a bűnösök között első vagyok én. Pál apostol vergődése 
minden komoly lélek kudarca és kérdése. Ha felboncolnám magamat, 
megundorodnék önmagámtól és kétségbe esnék. A bűneim megmérgeztek 
és halálra ítéltek. Ha Isten itt döntené el sorsomat, én lennék a kárhozat 
legszomorúbb lakója.

JÚLIUS 9. AZ ÉN MENEKÜLÉSEM. (Róm. 3,23—28.)
Nem segít rajtam semmi, csak az Isten kegyelme. Csak az, hogy Isten 

megbocsát. Nem tudok sehonnan produkálni jóvátételt. Milyen jó, hogy 
Istennek irgalmas arca van hozzám, hogy megigazít ingyen, hiszen sem
mit se tudok felhozni mentségemre.
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JÚLIUS 10. a z  én  k ö z b e n já r ó m . (Zsid. 9,11—15.)

Hogy szerethetett engem Jézus, hogy ártatlan, tiszta és szent életét 
odaadta értem! Átélem-e a megváltás kibeszélhetetlen nagyságát. Ne
kem fizetnem kellett volna és Ő már mindent elintézett. Nekem meg kel
lett volna halnom és Ö meghalt helyettem. Nekem kárhozatra kellett 
volna jutnom és Ő alászállt értem a poklokra.

JÚLIUS 11. AZ ÉN HITEM. (János 1,1—12.)
Az én hitem: Krisztushit. Mellette lehetek az írás szerint Isten gyer

meke. Ez a legszebb életideál. Így lehetek olyan, amilyennek Ö akar, hi
szen nem lehet rossz az, aki Istentől született. Az én hitem: kézfogás. Az 
imádság könyörgő kézfogása. Hullámok között felnyújtott kéz. A hit né
kem: fényem, iránytűm és vándorbotom. Az édesatyám egyszer áradt 
patak előtt tétova arcomra nézett. Én visszanéztem és nyugodtan mentem 
át utána a remegő pallón. Hittem benne. így megyek Krisztus után is. 
Hiszek Benne!

JÚLIUS 12. AZ ÉN GYŐZELMEM. (János 5,4.)

Az én győzelmem nem emberektől kapott babér. Nem a „vér és arany” 
nagy versenyfutásában akarok első lenni. Nem a pénz, a rang, a dicsőség, 
a hatalom, vagy a siker bálványa van előttem a versenyasztalon. ’ Az én 
győzelmem örömétől nem lesz senkinek bánatos az arca. Én nem tiprok 
le mást, nem kisebbítek mást, nem akarok elvenni senkitől semmit a 
győzelmemért. Magam fölött akarok győzni, a bűneim felett. Szokásaim 
és szenvedélyeim felett. Meg akarok gyógyulni, hogy egészséges, erős, 
tiszta gyermeke, boldog gyermeke lehessek az én Atyámnak. Hogy egész
séges tanítványa, vidám követe lehessek Jézus Krisztusnak. Az én győ
zelmem az ö  bocsánata, visszafogadása, közelsége és áldása.

Az az Ige, ami reám bízatott, amit hordoz az ajkam és a szívem, em
bereket vezet Jézushoz, hogy Vele beszéljenek, hogy öt megismerjék, 
hogy neki szolgáljanak, hogy Vele éljenek.

És én?! Én vájjon Vele élek-e?! Van-e állandó összeköttetésem Isten
nel az imádságban, hiszen az imádság az élet forrása. Mikor imádkozom? 
És miért imádkozom?!

Az Űr szolgája vagyok. Ez kitüntetés, de felelősség. Most végigper
getem magam előtt ennek a mai napnak a perceit, óráit. Mérem magamat 
az Ige mondatain. Vitatkozás, vetélkedés, torzsalkodás mennyi volt ma 
bennem? És mennyi „torzsalkodás” volt a gondolataimban, a lelkem leg
mélyén?! Mindenkihez nyájasnak kellett volna lennem és ma hányszor 
voltam türelmetlen, ingerült és ideges. Tanítanom kellett volna és mennyi 
üresség volt bennem, mennyi mindent nem tanultam meg, amit ma taní
tanom kellett volna. Igaza van az Igének: „Az Űr szolgájának nem kell 
torzsalkodni, hanem legyen mindenkihez nyájas, tanításra alkalmas, tü
relmes.”

JÚLIUS 13. AZ ÉN IMÁDSÁGOM. (I. Thess. 5,17.)

JÚLIUS 14. AZ ÉN HIVATÁSOM. (II. Tim. 2,24.)
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Szolgálom Istent az Ő Igéjével. Tanítok vele. Feddek, megjobbítok és 
nevelem vele a lelkeket az igazságra. Ez a feladatom és a szolgálatom. 
Vajon mielőtt ezt teszem, előbb én magam megtelítődöm-e Isten mon
danivalójával? Mielőtt világítani indulok, megvilágosodom-e, hogy a sö
tétben is tudjak világítani.

Nekem az írás mindennapi kenyerem, levegőm, műhelyem, ahol fel 
kell erősödnöm és fel kell készülnöm.

JÚLIUS 16. AZ ÉN SZERETETEM. (I. János 4,16.)
A láthatatlan Istent a szeretet látható formájában víhetem el a leg

könnyebben az emberekhez. Isten van jelen mindig, valahányszor ki
nyújtja kezét a szeretet. Nemcsak azokat szeretem, akik jók hozzám, 
hanem mindenkit, hiszen az ellenségemnek, a haragosomnak, az írigyem- 
nek van leginkább szüksége a szeretetre. Mert ha szeretetet érezne a 
szívében, akkor a testvérem lenne.

JÚLIUS 17. AZ ÉN REMÉNYSÉGEM. (I. Kor. 15,58.)
Nem hiábavaló á munkám! Én eszköz vagyok s amíg odasimulok 

Istenhez, addig lehetetlen, hogy ne legyen értelme az életemnek. Az al
kotás gondolata, tárgya és anyaga nem én vagyok. Isten munkálkodik 
bennem. Én csak vetek, az aratás Istené!

JÚLIUS 18. AZ ÉN IGEHIRDETÉSEM. (II. Kor. 4,5.)
Nem hiábavaló az én prédikálásom! Nem magamat beszélem. Nem 

akarok szónok lenni, vagy tudós. Nem az én bölcsességem az, amit tart 
az ajkam, hanem Isten mondanivalóját adja tovább az életem.

JÚLIUS 19. AZ ÉN GONDJAIM. (I. Péter 3,18.)
Soha sem ülök le az árnyékuk alá. A gondok besötétítenek és elte

metnek. Szárnyaimra nehezednek és nem tudok repülni tőlük. Imádsá
gom kezeibe veszem őket és mind odahelyezem az Isten ölébe. Ö minden 
kérdést megold és mindenre megadja a feleletet. Gonderdőben nem az 
utakat, hanem az eget keresem!

JÚLIUS 20. AZ ÉN VILÁGOM. (I. Kor. 15,19)

Tudom, hogy nincs itt örök lakásom. Nem élhetek önző módon csak 
magamnak és csak magammal törődve. Kifosztott és nyomorult lesz, aki 
csak a maga harácsolt holmijában reménykedik. A kavicsok leperegnek a 
sírokról! Az én világom Istennél és Isten közelében van. Az egész terem
tett világ, az egész emberiség az én világom, de köztük mindig csak Isten 
jelenlétében vagyok. Vele mindig gazdagabb és szebb lesz a világ.

JÚLIUS 21. AZ ÉN ISTENEM. (Máté 16,13—18.)
Az én Istenem — élő Isten! Itt van velem nappal és éjszaka. Nem

csak a templomban, vasárnap, de hétköznap is. Minden órában. Tudja a 
dolgaimat és minden lépésemnél utánam néz. Élni fog akkor is, amikor 
én már halott leszek. De vajon én élek-e? És Neki élek-e?

JÚLIUS 15. A Z ÉN BIBLIÁM. (II. Tim. 3,16— 17.)
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JÚLIUS 22.

A pásztorra azért bízzák a nyájat, hogy növekedjék a vezetése alatt. 
A lelkipásztor a hit és a szeretet nőttetője a gyülekezetben. Az vagyok-e, 
vagy várom, hogy én nőjek meg köztük? Mennyi gondom van a nyájra? 
Imádkozom-e értük?

JÚLIUS 23. AZ ÉN SZABADSAGOM. (I. Kor. 9,19).
Az én szabadságom a szolgálat szabadsága. Nekem lehet boldogan 

szolgálnom mindeneket, mert az életem olyan mikrofon, ahová egyedül 
az Isten beszél. Ezért elcsendesedve hallgatom szavát, hogy szabadon 
szóljam és szolgáljam az embereket.

JÚLIUS 24. AZ ÉN HALÁLOM. (Gal. 2,20.)
Nekem meg kell halni, el kell temetnem magamat a gyülekezetem 

előtt. Bennem Krisztus él, Öt lássák. Nekem láthatatlannak kell marad
nom. Én ablak vagyok, hogy rajtam át az Ö arcát nézzék. Jaj, ha látni az 
ablakot, mert ez azt jelenti, hogy nem tiszta.

JÚLIUS 25. AZ ÉN BIZONYSÁGTEVÉSEM. (János 18,37.)
Nekem az Igazságról kell bizonyságot tennem. Igaz szóval, igaz szív

vel és igaz élettel.

JÚLIUS 26. AZ ÉN ŐRKÖDÉSEM. (Kol. 4,17.)
Nincs elintézve a sorsom azzal, hogy lelkipásztor vagyok. A szolgá

latomat be kell tölteni. Mit végeztem el és mit végezhetnék még el? Mit 
mulasztottam el és mit lehet még Isten kegyelméből pótolni.

JÚLIUS 27. AZ ÉN ÍTÉLETEM. (II. Kor. 5,10.)
Egyszer a Gazda megszámolja a nyájat és megítéli a pásztort. Szok

tam-e én számonvenni magamtól sáfárságom idejét, minőségét és tar
talmát?

JÚLIUS 28. AZ ÉN FUTÁSOM. (Csel. 20,24.)
El kell végeznem a futásomat: a szolgálatomat. Még az életem árán 

is. Hiszen az az életem, hogy elégjek. Az Isten oltárán. Azért jöttem a 
világra, hogy szolgálatomat bevégezzem és a harcomat megharcoljam, hogy 
a fényt, amit kaptam, tisztán és lobogva visszaadjam.

JÚLIUS 29. AZ ÉN SZÁMADÁSOM. (János 17,12—19.)
A pásztor egyszer elmegy és a Gazda újat küld helyébe. És ekkor 

egy utolsó számadásra, egy utolsó jelentésre megjelennek a pásztorok. 
Boldog az, aki elmondhatja majd Jézus szemébe nézve: „Mikor velük 
valék a világon, én megtartottam őket a Te nevedben.”

JÚLIUS 30. AZ ÉN ÜDVÖSSÉGEM. (János 15,6—7.)
Eljön az óra és döntenek a sorsom felett. Ha az életem Krisztusban 

maradt, akkor Vele átmentem a halálból az életre, de ha nem, akkor el
vesztem. A Krisztusban való élet így lesz az üdvösségem kérdése.

A Z ÉN GYÜLEKEZETEM. (II. Thess. 13,14.)
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Egy hónap pergett le az életemből. Nehéz kérdések kérdeztek és még 
nehezebb feleletek születtek. Kiderült, milyen semmi parányi porszem az 
életem és milyen nagy, milyen elmondhatatlan Isten jósága, kegyelme, és 
irgalma. Csendben behajtom a Bibliámat és amíg ezt az Igét olvasom: ,,Én 
vagyok az Üt!” , a szavak imádságba sorakoznak: — Uram, Jézus én Veled 
akarok menni, én Tereád akarok hallgatni. Uram Jézus maradj velem, 
mert „immár beestvéledett!”

Örökkévaló Isten, szerető mennyei Atyánk! Légy á'dott, hogy 
erre a földre teremtettél engem. Légy áldott, hogy kiválasztottál és 
pásztornak teremtettél. Köszönöm, hogy szent Igéd tükrében meg
láttam magamat, életemet, sorsomat és a Te arcodat. Köszönöm, 
hogy tanítottál pásztori utamon, hogy el ne tévedjek, hanem a nyáj
jal együtt megérkezzem Hozzád. Köszönöm, hogy Jézus Krisztusban 
elárultad és elmondottad nekem élet és halál minden titkát. Az Ő 
áldott nevében könyörgök Hozzád magamért és a nyájért. Ámen.

Friedrich Lajos

JÚLIUS 31. AZ ÉN HOLNAPOM. (János 14,6.)

Miután nincs emberi lény, aki egyetlen másodpercig tétlenül 
tudna maradni, buzduljatok fel hát ti mind, aki kegyesek akartok 
lenni és jót akartok cselekedni; gyakoroljátok szüntelenül a hitet 
és tanuljátok meg azt, hogy mindent úgy cselekedjetek, hogy az 
megnyerje Isten tetszését! Majd meglátjátok, mennyit kell dolgoz
notok és mennyire összefügg minden a hittel. Még a pihenésetek 
is történjék a hit jegyében. (Luther)

*

Az él a legjobban, aki egyáltalában nem él önmagának és az 
él a legrosszabban, aki önmagának él. (Luther)
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Emlékezés

A z igaznak emlékezete áldott
(Remete László hitoktató halálának 15. évfordulójához)

Remete László 1910. szeptember 27-én született mint középiskolai 
tanárnak a fia. Zsidószármazású evangélikus keresztyén családban ne
velkedett fel. A középiskola elvégzése után a soproni evangélikus teo
lógiai fakultáson tanult. Itteni tanulmányairól egyik barátjának levele 
ilyen bizonyságot tesz: „Nem félt, ha néha teljesen egyedül haladt útján, 
hogy megőrizze belső őszinteségét. Nem félt hangosan kimondani kéte
lyeit, mert érezte, ha az ember Istenhez közeledik, azt csak ilyen feltétel 
nélküli őszinteség útján teheti meg. A környezete őt néha hitetlennek 
tartotta, de én lassan rájöttem arra, hogy ez nemcsak az igazságnak 
őszinte keresése, hanem az Igazság által való elragadás.”

A teológiai tanulmányok elvégzése után még tovább tanulmányozta 
a modern filozófiát és pszichológiát Pécsett, Becsben, Németországban; 
egy ideig munkálkodott a pszichotechnikai intézetben, Párizsban. Ebben 
az időben akart foglalkozni elméleti tudományos munkával. Erre kész
tette őt még a teológiai tanulmányok alkalmával szerzett felismerése, 
amikor tudatosította magának a Biblia és a hellenizmus lelki világa 
közötti elvi különbséget. Sajnálatát fejezte ki afelett, hogy a helleniz
mus szelleme az idők folyamán, különösen a skolasztikában befolyásolta 
a keresztyénséget, fogságában tartván azt, lehetetlenné tette önálló léte
zését és hatását. (Az igazságról 6. old.) Barátja teológiai tanulmányainak 
idejéről ezzel kapcsolatban ezt írja: „Mi komolyan foglalkoztunk a teo
lógiai tudománnyal és filozófiával. Akik ezt csupán külső eredmények 
kedvéért végezték, azok számára ez talán semmiféle nehézségeket nem 
okozott, de mirajtunk kiütött minden betegség, amelyet az emberi elmé
nek tévedései okoztak a görögöktől kezdve a renaissance koráig.”  Az új 
ismeretekért való küzdelmet úgy fogta fel „mint az új idők megértésé
nek szülési fájdalmait.” „De — úgymond — hogyan teremthettünk ma
gunknak új kort majdnem semmiből, egyik napról a másikra. Minden
féleképpen szerencsések voltak, hogy ^láthatták a jövendő megoldás első 
reggeli fénysugarait.^” (Levél.) Éppen ezekért a problémákért akarta 
magát odaszentelni Remete László a tudományos munkának. Pszicholó
gián kívül foglalkozott filozófiával, közben Spenglerrel, exisztencializ- 
mussal és tartenetfilozófiával. Megemlíti, hogy az első világháború nem
zedéke „az eszmék rövid találkozását érte meg” , úgyhogy az eszmék el
vesztették világító erejüket és a figyelem súlypontja áttolódott a veze
tőkre (Felébredés 2. n.). Ezt a felismerést szívébe rejtette és később 
hatással volt reá küldetésének öntudatosításánál. Korának optimizmusé-

* Fordítás a „C irkevné Listy”  1960. I. számából.
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ról írta: „Aki sötét erdőn keresztül menve fütyül, az fél. Ez a félelem 
annak a hangos optimizmusnak az anyja, amelytől hangos a világ 
(Hagyatékok 10. old.) Figyelmeztetett, hogy szükséges búcsút mondani a 
gondolkodás régi módjának, a kultúrának külső és belső bomlása eléggé 
bizonyítja annak helytelenségét” . (Exist. és teol. 10. old.) „Életadó filo
zófia! — ez a mi korunknak egyik legáltalánosabb és legmegindokoltabb 
követelménye” — írja más helyen. Élesen bírálta Spenglert, hogy (Ko- 
pemikushoz hasonlóan) a lelki világ és történelem területét is felszaba- 
dítván a perpsektíva középpontjától, végrehajtotta a jelenségek teljes 
relativizációját/ Ezt a mozzanatot a végsőkig átgondolva Remete László, 
halálos természetűnek nyilvánította. „Aki ugyanis — mondja — a vég
sőkig átgondolja, hogy ez a világ, amelyben az ember a legszentebb el
határozásokhoz jut, éppen úgy nélkülözi a középpontot, mint a világűr 
és csupán mint a naív geocentrizmus világképének a perspektív képe, 
az megérzi a halált minden tagjaiban.”

A történelem teológiájának problematikájával kapcsolatban öntuda
tosította magában az egész euroamerikai kultúra bomlását és pusztulásál. 
írott hagyatéka között egyik előadásában mondja: „Most érzi az emberi- 
ség, hogy az árnyak nőnek, hogy itt van a Nyugat pusztulása és hogy 
ez az egész kultúra a sír felé siet." Megfigyelte, hogy a nyugati civili
záció modem embere, aki megszokta, hogy a tegnapi és a holnapi nappal 
számtanilag kalkuláljon, nem tudja elviselni kultúrájának végét és az 
események könyörtelen menetét és azért fut és az eszmék és illúziók 
homokjába dugja fejét (Hagyat. 10.). Dicsérte Spenglert, hogy leleplezte 
„a modern embernek ezt a strucc-politikáját” . Azzal a felismeréssel kap
csolatban, hogy a nyugati kultúra utolsó korszakát éli, írja: „Hogy egy 
világtörténelmi adottságnak terhét nyugodt szívvel hordozhassuk és fel
emelt fővel tekintsünk egy kultúrának pusztulásába, teljes komolyság
gal személyes álláspontot kell elfoglalnunk egy világfeletti Hatalommal 
szemben, hogy felismerjük, hogy ugyanaz a hatalom, amely félelemmel 
és rettegéssel tölt el, egyúttal a mi mennyei Atyánk is.” Luther szavai
ban: »Az Úristent mindenek felett félnünk és szeretnünk k ell. . << — látja 
ezeknek a problémáknak is a megoldását, mivel a kultúrák hegyeinek 
ingadozása közepette az élő és szent Isten erős várnak bizonyul. Tudta, 
hogy elfogadni ennek a várnak a biztonságát annyit jelent, mint átadni 
magunkat az élő Istennek kezébe, s azért alázatosan alávetette magát az 
Isten keze vezetésének. Talán életének e számadó korszakában írta azt 
a költeményét, amely így végződik:

„Két éve már . . .
Nem növekszik dicsfény fejem felett.
A nap korongja ketté tört,
S nem tudom, vajon a repedés árnyékában visznek-e lábaim,
Avagy a világosságban járok.”

(Semmim sem fáj)

Látva, hogy azok a problémák, amelyeket a világot átformáló hely
zet hoz magával, oly kiterjedtek, hogy azok megoldása nemzedékek ügye, 
a maga küldetését a fiatalság nevelésében látta, amely „végrehajtaná 
azt, ami nélküle nem történhetnék meg.” Attól az időtől kezdve életé
nek főhangsúlya és értelme a tettekre ment ét.

Házasságra lépett, diakonisszát vett feleségül, amiért ellentétbe ke
rült püspökével. Mivel az Istent ismerte el a „lelkiismeret első és leg
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kérlelhetetlenebb tórájául” , a püspök úr véleményét, hogy szakítson 
választottjával, csupán emberinek minősítette. Ebben az időben életútja 
felől már érett megfontolása volt. Elárulja azt ama költeményének idé
zete, amelyet fényképe kíséretében ajánlott menyasszonyának:

„Én tudom, honnan jöttem!
Olthatatlan lánggal 
Lángolok és izzón égek.
Világossággá lesz, amit megragadok,
Salakká minden, amit eldobok,
Én bizony láng vagyok!”

(F. N. „Ecce homo”)

Néhány évi káplánkodés után, 1939. évben Jolsván hitoktató lett. 
Munkáját küldetésének céltudatossága szabta meg, öntudatos és terv
szerű volt. Az igét mindig a helyzetnek megfelelőleg hirdette, tekintetbe 
vette a célt, a fiatalság életét és problémáit, teljes mértékben kihasználva 
a pszichológia terén szerzett ismereteit.

Megfeszített munka után, hogy kikerüljön a halódás törvényszerű
ségéből, Isten kegyelméből idővel a közös út egy kis csapata született 
meg. Az öreg lelkészlakon a hitoktató vezetése alatt fokozatosan egész 
„iskola” alakult, amelyben az idősebbek tanították a fiatalabbakat; 
tanultak idegen nyelveket és a világirodalmat a hitoktatótól. A kis kö
zösségben szabályszerűen és önként gyakorolták a kritikát és az ön
kritikát. Ezek a munkának valóban új formái voltak akkor. A fiatal 
közösség élete fejlődésiének megfelelően gondoskodott annak szükségle
teiről. Hogy az egymástól messze fekvő iskolákban megalakult közössé
gek között ápolhassa a kölcsönös összetartozandóságot, házilag sokszoro
sított folyóiratot ad ki. Az első szám bevezető cikkében a közösség meg
születését „gazdaságon kívüli”, kint a természetben kikelt csirkékhez 
hasonlítja és azért „vihar és szél által megedzettekihez.”

Nevelői munkája mellett a hitoktató minden téren segített. Segített 
több lengyel menekültnek, akik Lengyelország Hitler általi megszállása 
után Jolsvára érkeztek. Úgyszintén segített több zsidót megmenteni, akik 
a fasizmus elöl menekültek. (Jolsván abban az időben zsidó gettó volt.) 
Levele, amelyet 1944. június 15-én írt egyik pártfogoltjának, tanúskodik 
arról, hogy már ebben az időben érezte és az a sejtelme volt, hogy az ő 
életét a fasizmus öldöklő keze oltja ki. Ezt írja: „Nem tudom, vajon han
gulat avagy a tények figyelmeztetése folytán érzem, hogy más irányba 
terelődik életem. Tudom azt is, hogy teljesen tehetetlen vagyok, és ha 
a magam jövőjéről beszélek, úgy a befejezett jövő idejében szólok. Ilyen 
pillanatban az ember nem akarva is hátrafelé tekint, talán éppen azért, 
hogy a múlt eseményei sejtessék meg vele a jövőt. A visszafelé való 
tekintés és a jövő megsejtése ösztönöz e levél megírására és még valami: 
a hála." E levélben, amikor többek között munkájáról ír, kéri, hogy 
— ha ő már nem fog élni — a címzett kísérelje meg feleségét elhelyez
tetni valahol, mint kézimunka tanítónőt, „hogy ha kicsiny kenyérrel is, 
de erős hittel nevelje fel kis gyermekeinket. Nagyon kérlek erre. Talán 
azért is tudom elvállalni az egyáltalában nem kecsegtető jövendőt, mivel 
tudom, hogy van még néhány olyan keresztyén a keresztyének között, 
amilyenek Ti vagytok” (a címzett családja).

A Szlovák Nemzeti Felkelés kitörése után a jolsvai munkások segít
sége által összeköttetést szerzett a „Nálepka” törzskar partizánjaival,
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amely akkor Csierna Lehota hegységei között tartózkodott. Noha a fa
siszta titkos rendőrség állandóan figyelte őt, eljárt az éjjeli összejövete
lekre és átadta a partizánoknak tanítványai által összegyűjtött, német 
osztagokra vonatkozó híreket, mely osztagok Murány és Dobsina völgyén 
át támadtak a partizánok állásaira. Ilyen körülményeik között múlt el 
az 1944-iki zimankós ősz, amikor a balassagyarmati kórházban a hit- 
oktatóéknak megszületett a negyedik gyermekük. Eljött december 17-e. 
E napon, amikor a hitoktató az ádventi esti istentisztelet elvégzése után 
lutherkabátban a templomból dolgozószobájába tért, SS-katonák fel
sorakozott csoportja megszállta lakását és kijelentette a hitoktatónak, 
hogy le van tartóztatva. Jelen voltam ennél az eseménynél. A hitoktató 
németül beszélt az SS-csapat parancsnokával, aki az elfogatási paran
csot mutatta neki. Beszéd közben magyarul megjegyezte: „Nemsokára 
eltesznek láb alól” . Mivel meleg ruha volt rajta, amelyben partizán
igazolványát hordta, engedélyt kért, hogy átöltözködhcssék. Megkapta. 
Röviddel ezután SS-csapat elvitte ót. Körülbelül egy hétig kínozták 
Jolsván és azután külön autón elvitték őt Jolsvából, hogy oda többé 
soha vissza ne térjen. A háború orkánja nemsokára ledöntötte a fiókák 
fészkét az öreg lelkészlak eresze alól. A hitoktató tanítványai őszinte 
szeretettől áthatva, sok estén át könnyekkel várták visszatértét. De nem 
tért vissza. Az első hír róla a 'háború után csak 1958. évben jelent meg, 
a POHG (Hlinka-gárda készenléti szervezete) tagjai ellen lefolytatott 
processzus után, amikor bebizonyosodott, hogy Remete László jolsvai lel
készt a Nemecká község mészégető kemencéjében elégették. (Lásd: Gryz- 
lov Gavril „A gárdista pokol” című könyvét 1958. 88. old.). És a meg
keresésre megjött a hivatalos válasz: „Megkeresésükre közlöm önökkel, 
hogy lefolytatott vizsgálat után az illetékes iratokból megállapíttatott, 
hogy Remete László, aki született. . . ,  aki részt vett a Szlovák Nemzeti 
Felkelésben, azon személyek között volt, akiket megégettek Nemecká 
községben mészégető kemencében, miután mint foglyot elhozták őt 
Banská Bystricából (Besztercebánya) 1945. jan. 9-én.’’ Aláírva a népbíró
ság elnöke.

Ha általánosságban értékelni és jellemezni akarjuk Remete László 
rövid, de intenzív életét, meg kell mondanunk, hogy ez az élet Jézus 
Krisztus következetes követése volt, amely az egyháznak a fáján virág
zott ki, é s mint annak gyümölcse, sötét korának barázdájába hullott. 
Ezért az ő élete is „a sötétség és korhadás által körülvett gyökerek sor
sának élete” volt. Amit tanított, hogy „az egyház oltárán lobogó lánggal 
égnek el az emberek, hogy fény gyulladjon fel a sötétségben” — azt való
sította meg életével. Ha az emberi életeket csillagok képével hasonlítjuk 
össze, akkor az ő rövid egyenesvonalú élete nem a körben forgó csilla
goknak megszokott pályáját követte, hanem az üstökösnek egyenes- 
ívelésű pályáját. Bármilyen szomorú és tragikus az ő életpályája, mégis 
korának éjféli égboltozatán világosság és felkiáltójel volt, ha kevesen is 
vették ezt észre. Éppen rövid életének intenzív volta és szíve forrósá
gáért reá is vonatkoznak a költő szavai:

„Az Úr Illésként elviszi mind,
Kiket nagyon sújt és szeret:
Tüzes, gyors szíveket ad nekik.
Ezek a tüzes szekerek.”

(Ady)
Dr. Nandrásky Károly
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H a lo tta ink

PURTH KÁROLY 
1902—1960.

Purth Károly a baranyamegyei kis Ág községben született 1902. évi 
május 1-én. Édesatyja, Purth Gusztáv, évtizedeken át az ági filia levita
tanítója volt.

Elemi iskoláit atyja keze alatt, Ágon végezte el. Majd a bonyhádi evan
gélikus gimnázium hűséges, szorgalmas tanulója lett. Ott is érettségizett 
1920-ban. Teológiai tanulmányait Sopronban végezte 1920—24-ben. 1924. 
szeptember 24-én, Szombathelyen, szentelte lelkésszé D. Kapi Béla püspök. 
De Purth Károly akkor még lelkészt szolgálatot nem vállalt. Érezvén a 
lelkészt szolgálat nagy felelősségét, a jó igehirdetés sok sok feltételét, a 
reformáció őshazájába, Németországba vágyódott tanulmányai folytatására. 
Két évet töltött külföldön, Lipcsében, Erlangenben és Rostockban folyta
tott tanulmányokat. Jól felkészült ifjúként kezdte meg itthoni szolgálatait 
1926. október 1-én. Két helyen szolgált segédlelkészként. Első segédlelkészi 
állomása Szentgotthárd volt, ahol a Harangszót szerkesztő és kiadó, nagy
nevű lelkipásztor, Czipott Géza mellett szolgált 3 évig. Principálisa mellett 
sokat tanult és jó segítsége volt. Majd szűkebb hazájába, a Tolna—bárá
nya—somogyi egyházmegyébe, Felsőnánára került segédlelkésznek. Két 
éven át igen jó segítsége volt a nagy egyházmegye sok elfoglaltságú tan
ügyi esperesének, az áldott emlékű Müller Róbert álesperesnek. 1931. má
jus 26-án nyert beiktatást a kalaznói lelkészi állásba, ahova egyhangú bi
zalommal hívták meg. Mindvégig Kálaznón maradt. 1960. március 20-án 
szolgált utolján. A délelőtti főistentisztelet első oltári szolgálatát végezte, 
amikor elesett az oltár előtt, agyvérzés érte. Eszméletlenül vitték el az Űr 
oltára elől. Nem tért magához többet. Március 24-én újabb agyvérzést 
kapott és csendesen elhúnyt.

Purth Károly halk szavú, szerény ember, — jó képzettségű, igehirde
téseire, szolgálataira mindig lelkiismeretesen készülő, teológus volt. Gyü
lekezetének kezdettől fogva mindvégig jó és hűséges lelkipásztora. Mélyen- 
szántó igehirdetései, szeretetteljes egyénisége áldott munkássá tette gyüle
kezetében. Nagy szeretet és tisztelet övezte falujában, nemcsak hívei, ha
nem a másvallásúak részéről is. Hamarváló elmúlása igen mély sajnál
kozást és igaz részvétet váltott ki.

Purth Károly hosszú idők óta magas vérnyomással vesződött. Talán 
betegsége miatt nem alapított családot. Háztartását egyik nővére vezette. 
Több testvére is volt, — ha jól emlékszem, öt. A testvérek évenként össze 
szoktak jönni a kalaznói lelkészlakon. Az együttlét azzal kezdődött min
dig, hogy a testvérek együtt az Űr asztalához járultak. Így volt Purth Ká
roly testvéreinek is lelkipásztora.

Március 26-án temették el Gyönkön. A temetési szertartást Krahling 
Dániel esperes végezte.

Purth Károly hitte és hirdette, hogy az Űr Jézus érte is meghalt és fel
támadott. Ez volt a reménysége. Ez legyen a mienk is!

Takó István
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F ilm , színház

Három filmről

Más és más a témájuk, mások az alkotóik. Az egyik kétszázötven 
esztendeje, a másik másfél évszázaddal ezelőtt játszódik, a harmadik 
cselekményének időpontja a ma. Mégis az a közös bennük — azon fe
lül, hogy mind nagy és értékes alkotás —, hogy az emberiség ma legfon
tosabb kérdéseiben adnak megszívlelendő tanítást. Hatásuk alól aligha 
lehet kitérni, a mondanivalójuk s nagyrészt az elkészítésük is oly erős, 
hogy magával ragad.

A filmművészet minden művészet között a lepnépszerűbb s a leg
fontosabb, mégis néha oly mostoha a sorsa. Nemcsak azért, mert az 
évente készülő mintegy kétezer film között csak kevés az igazán nagy 
és felejthetetlen, mert ez minden más művészetben hasonlóképp van. 
Azért mostoha a filmművészet sorsa, mert a legtöbb ember nem is vár 
tőle többet, mint hogy másfél órán át kellemesen szórakozzék, felüdül
jön, elfeledje gondjait, kipihenje fáradságát. Élményt csak kevesen vár
nak a filmtől, a legtöbben megelégszenek azzal, ha a film addig hat rá
juk, amíg az elsötétített nézőtéren ülnek. Az ilyen film azonban nem 
művészet, csupán ipari termék, bármennyire is kellemes időtöltést, ön
feledt szórakozást biztosít.

Az igazán művészi film hatása nem ér véget akkor, amikor felgyúl 
a lámpa a moziban. Ezek a filmek, amelyekről most szólni szeretnék, 
ilyenek: mondanivalójuk emlékezetes, meggondolkoztató és gondolatéb
resztő. Sőt: nem meddő gondolatokat ébreszt, hanem cselekvésre indít, 
elsősorban a magunk megújulására s aztán ennek megfelelő életre.

A SALEMI BOSZORKÁNYOK

1692-ben az Egyesült Államok Massachusetts államának Salem nevű 
városkájában tizenhárom nőt és hat férfit felakasztottak boszorkányság 
gyanúja miatt. Békétlenség lett úrrá Salemben, abban a kis városban, 
amelynek neve a bibliai békesség szóból származik. Nem az elítéltek 
okozták, hanem azok, akik Isten nevére hivatkozva a puritán hitű te
lepesek életét irányították, zsarnoki kegyetlenséggel, elvakultan, gono
szul.

Ez a hihetetlennek tűnő történelmi esemény ihlette nemrég Arthur 
Miller neves amerikai írót, hogy a salemi boszorkányokról négyfelvoná- 
sos drámát írjon. Miller neve hazánkban is jól ismert. A Nemzeti Szín
ház az elmúlt évadban nagy sikerrel játszotta Az ügynök halála című, 
súlyos mondanivalójú, szép drámáját. Régebben más összefüggésben 
hallottunk róla, a haladó íróról, akit az 1950-es évek amerikai „boszor
kányüldözése”, a mccarthyzmus zaklatott. Nyilvánvalóan ez a korunk
ban annyira korszerűtlen amerikai politikai eszméltette rá az írót a sa-
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lemi békebontók torz cselekedetének drámai feldolgozására, hogy művé
szetének segítségével kiáltson a ma békéjét veszélyeztető képmutató po
litizálás ellen.

Miller drámáját filmre is átdolgozták, így látható a mozikban. Jean 
Paul Sartre, a kiváló francia író bontotta fel az eredetileg nemcsak négy 
felvonásba, hanem ezáltal négy drámai csomópontra is sűrített történe
tet és szőtte belőle a film folyamatos meséjét. Német koprodukcióban, 
jórészt francia művészek valósították meg filmen az írói elképzelést, 
élükön olyan nagy, nemzetközi elismeréssel övezett művészekkel, mint 
Simone Signoret és férje, Yves Montand.

A salemi boszorkányok hőse John Proctor salemi telepes farmer. 
A szegényebbek közé tartozik. Egy-két nemzedék keserves munkájával 
meggyökeresedtek ugyan az idegen földön, de messze van tőlük az a 
jólét, amelyet az ügyesebbek és gátlástalanabbak már ilyen rövid idő alatt 
is elérték. John Proctor értelmes, tiszta gondolkodású ember, a maga- 
fajtájúak hallgatnak rá és tekintélye van a gyülekezet, a falu előtt is.

A dráma és a film másik gyújtópontjában Abigail áll, a pap húga 
és Proctorék korábbi szolgálója. Fiatal, éleseszű, boszorkányosán ügyes 
lány, kicsattanóan szép. Tekintete mélyen belelát másokba. így vette 
észre és ragadta meg az alkalmat akkor is, amikor Elisábeth Proctor 
gyermekágyi önmegtartóztatását félreértett puritanizmusból hosszú hó
napokra elnyújtotta. Proctor hiába akart szabadulni a lány hatása alól 
s szemének tüze elől még akkor sem tudott kitérni, amikor Elisábeth 
rajtakapta őket s csendben elküldte a lányt. Abigail ekkor bosszút es
küdött s félig gyermekes, félig boszorkányos bosszúja dagadt a salemi 
boszorkányperré, mert mélyrelátó szemével hatása alá vonta a gyenge- 
lelkűeket, akiket különben is megdolgozott már a pap boszorkány-hitű 
sok prédikációja. Abigail tudta, mikor, mit kell tennie ahhoz, hogy az 
eksztázis állapotát felidézhesse nemcsak a gyermekekben, akik a „bo
szorkányok” manifesztálói lettek, hanem a hiszékeny, félrevezetett em
berekben is. Boszorkánykodása hátterét csak ketten tudták, a Proctor 
házaspár, de kapóra jött a felvilágosítástól és a haladástól rettegő ve
zetőknek. Az pedig gyerekjáték Abigailnak, hogy a boszorkánykodást 
Johnra és Elisabethre bizonyítsa.

Ezt a valóban hihetetlen, de való eseményt az akkori puritán pro
testantizmus elvakultsága tette lehetővé. Hitük világát boszorkányok és 
ördögök népesítették be, évszázadokkal előbbi pogány gondolkodás torz 
maradványaként. Ti az ördögöt prédikáljátok — veti oda papjának John 
Proctor a filmben, amikor az szavai korbácsát újra és újra megsuhog
tatja a templomban és az áhítatot vesszőfutássá torzítja. Valóban így 
volt: Isten prédikátorának mondta magát és az ördögöt hirdette.

Két puritán prédikátor szerepel Miller történetében. Az egyik a vá
roska tiszteletese. a gyakorlat embere. Ö kezeli megrögzött fanatizmussal 
a törvény korbácsát és védi körömszakadtáig a gazdagok békéjét, mert 
azt vallja: ez a természet rendje, hogy Isten szolgája azokhoz legyen 
bizalommal, akiket Isten látható kegyelmével, jómóddal, vagyonnal 
áraszt el. Azt érte el visszájára fordult hitével, hogy senki sem hitt 
neki, hogy féltek tőle és irtóztak.

A másik Bostonból jött tudós, a boszorkányügyek szakértője. Pro
testáns inkvizítor. Temérdek könyvet cipel magával s ezekből a teológiai 
bölcsességnek hazudott ostoba kötetekből olvassa ki az ördögűzés babo
nás szertartásait. Belőlük tanulta, miről ismerje fel az ördögöt, a bo
szorkányt. S mégsem ismeri fel, vagy legalábbis nem idejében. Becsü
letes embereket végeztet ki s csak későn ocsúdik, hogy ki ott igazán az 
ördög —, de bátorsága akkor sincs annyi, hogy a felismerés nyomán
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következetesen éljen és cselekedjen. Megpróbálja megmenteni Proctort 
s azért hazugságra igyekszik bírni. Az igazsághoz még nincs ereje.

Külön is felidézném a film két jelenetét.
Megdöbbentő John Procter vallatása. Miller drámájának ez a része 

engem Shaw Szent Johanná-jának inkvizíciós jelenetére emlékeztet. Itt 
is, ott is, az Isten nevében, a vádlott üdve megmentéséért viszik végbe 
ördögi praktikájukat a képmutatók és halálra kínozzák az ártatlant, 
sőt a szentet. Rideg kegyetlenségük, minden szenttel visszaélő gazsá
guk undorító. A salemi boszorkányok-ban Halé tiszteletes, az ördögűző 
megtántorodik a kegyetlenség útján s valóban meg szeretné menteni 
Proctort, nemcsak a lelkét, de a testét is —, hogy a saját lelkét feloldoz
hassa. Ekkor beszéli rá, hogy tudatos hazugsággal vállalja el az ördög
gel való szövetkezést, hogy legalább a halálos ítéletet elkerülje s ő, az 
Isten szolgája, ne legyen vétkes oly sok után még egy gyilkosságban. 
Milyen döbbenetes: amikor Procter átmenetileg megtántorodva, össze
szorított foggal azt vallja, hogy szövetkezett az ördöggel az emberek 
megrontására — óhatatlanul arra gondolunk, hogy most szövetkezik az 
ördöggel, a papi talárba bújt, puritán erkölcsű boszorkánnyal — a hiszé
keny emberek félrevezetésére.

A másik jelenet: John Proctor körül a vallatáskor szorosra zárult a 
csapda. Két út között választhat: ha felfedi az igazságot, vesszőfutás, ki
közösítés, száműzés az osztályrésze, mert parázna volt —, de a feleségét 
és a többi ártatlant megmentheti, ha elmondja, miért esküdött bosszút 
Abigail. Ha hallgat, ő talán elkerülheti a halált (a filmben Abigail ti
tokban csábítja is, hogy azután együtt elmennek és boldogan élnek) — 
de kivégzik Elisabetet és a többieket. Csakhogy az Istennel takarózó 
fondorlatot nem tudja meggátolni. A nyilvánvaló, napnál világosabb 
igazság ellenére, a legigazibb, a legemberibb pillanatban ítélik halálra, 
amikor felszakad belőle az őszinte bűnbánat minden vétkéért, amikor 
a legtisztább szeretetben, az áldozatos szeretetben találnak újra egy
másra a feleségével. Proctor valóban hősi tettet visz véghez, amikor 
asszonya és barátai megmentéséért magára vállalja a megszégyenítő 
ítéletet, önmagában is becsülendő cselekedet. De ekkor csap le rá a 
taláros eretnekség, a kegyetlen farizeusi bíróság, a kései protestáns ink
vizíció. Felesége szeretetével csalják tőrbe, Isten nevére hivatkozva. 
Sárba tapossák a megigazulását. Egy pillanatra összeomlik benne az em
ber: van-e út tovább, van-e igazság egyáltalán? Sóhaj szakad fel be
lőle: meghalt az Isten. S körülötte nincs egy sem, akiben feltámadott 
volna.. .

A valóságban tizenkilenced-magával, a film művészi .tömörítésében 
hetedmagával Proctort kivégzik. Bitó az osztályrésze, megfelelően an
nak az évezredes farizeusi gyakorlatnak, hogy vesztőhely jár az igaznak.

De az igazi salemi boszorkányok nem sokáig élvezhették véres bé
kességüket: a nép hamarosan felkelt ellenük, a kor letiporta őket, az 
igazság felül kerekedett. A dráma s a film nem aktualizál, szimboliz
musa érthető és nyilvánvaló. Időszerűtlen és nem időtálló a farizeiz- 
mus, az ördöggel cimboráié, Istennel takarózó kegyetlenség, amely bé
kétlenséget vinne mindenhová, ahol békére vágynak az emberek, ha
misságot az igazság helyére. S vajon ma már nincsenek tudós tisztele- 
tesek, akik vallási szigorral fedezik embertelenségüket, akik nem isme
rik az embert, igaznak mondják az ördögöt és ördögnek az igazat s akik 
cselekedeteikkel meghazudtolják, amit szájukkal mondanak?

De az élet cáfolhatatlan törvénye: a békebontók minden 'mesterke
dése halálra van ítélve. Az igazság azoké, akik mindenestül a békéért 
élnek. S a jutalmuk, hogy békében élhetnek.
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HÁBORÚ ÉS BÉKE

Tolsztoj hatalmas remekműve filmen. Vajon lehetséges-e képben 
ábrázolni bőven áradó gondolatainak tömegét? Érzékeltetni finomságait, 
az árnyalatokat, ahogyan embereket és eseményeket jellemez? Lehetsé
ges-e az időtlen történést, a szimbolikusan is érvényes mondanivalót, a 
filozofikus fordulatokat a film reális eszközeivel érzékeltetni?

Háború és béke — a napóleoni kor hatalmas panorámája. Temérdek 
szereplő, riportszerűen hiteles tudósítás a harctérről, az üres Moszkvá
ról, lélektanilag elmélyült elemzés emberek lelkiállapotáról, lágyan mo
tivált szerelmi kalandok és házasságok, emberek, emberek — és Tolsztoj 
maga. Ezt a remekművet teljesen egyértékűen nem lehet más művészet
ben újrakölteni.

Az a két részes, színes, széles vásznú és monumentális amerikai 
film, amelyet a nyá( elején mutattak be nálunk, ugyancsak nem lehet 
teljes értékű átdolgozása a regénynek. Az 1600 oldalt még három és fél 
órás filmbe sem lehet belesűríteni. Ami leírva oldalakon át is izgalmas, 
stílusával és tartalmával egyaránt lebilincselő, az filmen látva könnyen 
elerőtlenedik és unalmassá válik. A bonyodalmas cselekmény sűrű indá- 
zatában feltétlenül irtani kell, hogy egyszerűbb, filmszerűbb legyen a 
történet. Ez vele jár a filmesítéssel,. a művésznek — jelen esetben King 
Vidor rendezőnek — szuverén joga, hogy elgondolásainak, művészi célki
tűzéseinek megfelelően válogasson az irodalmi alapanyagban.

A filmen érezhető a hűségre törekvés. Nem lehet azt mondani, hogy 
tudatosan bármiben is változtattak volna Tolsztojon. És mégis, a film 
más, egészen más.

Egyfelől sokkal hangsúlyozottabb lett a szerelmi motívum. Tolsztoj 
nagyon sokrétűen használja fel szereplőinek szerelmeit, a félig gyer
mek Natasáét, Pierre-ét, Andrej hercegét s a többit. Kort és emberi 
érzelmeket fest, kortól éá emberektől függetlenül. Örökérvényű, amit 
mond. A film sokat megtartott ezek közül a nagy tulajdonságok közül, 
de nem mindent. Natasa kitűnően játszik, a szép és nagy tehetségű 
Audrey Hepburn mintha erre a szerepre született volna. Legfinomabb 
lelki rendüléseket is plasztikusan- érzékeltet. De általa hangsúlyosabb 
lett a filmben a szerelem, mint szükséges. A bonyolult szövevény, ami
ben Tolsztoj embereket, érzelmeket, történelmet, világot és filozófiát 
egyesít — leegyszerűsödött. A szerelem önállóbb és függetlenebb, csak 
alig-alig, lazán kapcsolódik más motívumokhoz: talán csak véletlen, 
hogy megmaradt. A szellemóriás ereje ellenállhatatlan.

Másfelől az amerikai filmgyártás hagyományainak megfelelően erő
teljes szereposz jutottak a monumentális és látványos jelenetek, a hihe- 
tetlenül nagy tömegeket mozgató képek. Kétségtelen, hogy a nézők le
nyűgözve szemlélik ezeket —, de vajon mutathat-e annyit a visszavonu
lás nyomorúságaiból egy, a szélesvászon egész látószögét betöltő monu
mentális tömegkép, mint egyetlen elcsigázott ember halálfélelemtől gyö
tört arca? Arról nem is beszélve, hogy Tolsztoj számára a történelem 
végtelen folyam, időtlen idő: általános érvényű igazságokra tör. Ezért 
történelmi freskóján éppen a történelem szorul háttérbe. Arra sem al
kalmas ez a látványos ábrázolási módszer, hogy a nép szerepét érzékel
tesse. Ellenkezőleg: Tolsztoj egyénített alakjaival, akiket azonban tu
catszám mesél el és jellemez aprólékosan, pontosan, hitelesen, sokkal 
inkább érzékelteti, hogy a történelem igazi mozgatója a nép.

Mindamellett a film is kifejezésre juttat egyet-mást a regényóriás 
gazdag mondanivalójából. Elsősorban azt, hogy a háború belenyúl az
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emberek életébe és összezavarja. Natasa szűzi repdesése mindjárt az első 
képeken elkomorul: katonai díszszemlét néz és elszomorodik, mert ezek 
az emberek megöletni mennek magukat. S rokonszenves sorsát később 
is minduntalan befolyásolja a történelem, amely akkoriban voltaképpen 
háborúkból, háborúra készülésből és háború kikeveréséből állt.

Rendkívül érdekes az a jelenet-sor, amely Napóleon és Oroszország 
szembenállását ábrázolja. Napóleon alakja szolid gúnnyal övezett a 
filmben, de világosan magán viseli az öntelt hódító jellemvonásait. 
Amikor háborút indít, amikor feltétlen megadásra vár, amikor csatát 
irányít: vak, elfogult hadvezér, aki öncélúan visel hadat. Felvonultatja 
hadseregét az orosz határra, de azon a címen indít hadjáratot, hogy őt 
fenyegetik.

Figyelemre méltó a filmnek talán legsikerültebb jelenete, Pierre 
téblábolása a borodinoi csatában. Egy Napóleon-rajongó, az erőszaktól 
undorodó ember, aki eddig mindentől közömbösen távol tartotta magát, 
most ismerkedik a háborúval, s rádöbben arra, hogy csak akkor lehet 
hű azokhoz az eszményekhez, amelyek őt korábban Napóleon hívévé 
tették és pacifistává —, ha erőszakot alkalmaz Napóleonnal, a forrada
lom árulójával szemben.

Kár, hogy a filmből a regénynek számos más, érdekes és tanulságos 
mondanivalója teljesen vagy részben kimaradt. Számítanunk kellett 
ugyan arra, hogy a filmre-átdolgozás hiányos lesz a regényhez képest: 
de jó lett volna, ha például Pierre és Andrej herceg forradalmi gondo
latairól, próbálkozásairól és vívódásairól is hallunk valamit.

A hosszan hömpölygő, hatalmas áradatból azonban égy dolog, a 
legfontosabb nyilvánvaló a Háború és béke szűkebb mederbe szorított 
filmváltozatában: az élet szép és jó, a háború életellenes.

ILYEN NAGY SZERELEM

Pável Kohout színdarabja nálunk is átütő sikert aratott: majd 
mindegyik vidéki színház bemutatta. Odahaza, Csehszlovákiában 28 
színház tűzte műsorára, előadták a Szovjetunióban, Lengyelországban, 
az NDK-ban és több más országban, köztük néhány nyugati országban 
is. Mi a titka ennek a darabnak? Bizonyára a modernsége is érdeklődést 
kelt, de legfőképp a tárgya, témája: a szerelem. Pável Kohout fiatal 
ember, alig harminckét esztendős. Éles szemmel figyeli kortársainak 
életét, erős felelősséget érez korunk erkölcsi kérdései iránt. így figyelt 
fel arra is, hogy valami baj van a szerelemmel. Darabjában ezért mond 
el egy nagy, mély szerelmi történetet, amely azonban rácáfol a szerelem 
céljára: nem boldoggá tesz, hanem boldogtalanná. De Kohout azért 
mondja el ezt a történetet, hogy eszméltessen. Rámutat először is arra, 
hogy a szerelem kérdéseit sokoldalúan kell vizsgálni, a dolgok összefo
nódnak és ellenkeznek, bonyolultak, mint az élet dolgai általában. Em
lékeztet arra, hogy a szerelem egy-egy válsága, válságos pillanat mély, 
messze vezető gyökerekből táplálkozik. Hőse, Lyda Matysova öt évvel 
előbb, 17 éves korában beleszeretett egy csinos fiatalemberbe, aki el is 
csábította. Folytatása nem lett a boldog idillnek, csak most, öt év után, 
amikor már mindketten elfelejtették a régi emléket. A fiú meg is nő
sült, mert ő valóban elfelejtette, a lány azonban most indulna az eskü
vőjére, nem egész szívvel, csak fél-szívvel, mert ő nem tud felejteni.

A darab sok apró, emlékezetes jelenettel tanúsítja, hogy Matysova 
halálos nagy szerelmében mindnyájan vétkesek vagyunk. Az emberek
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— a darabban is, akár csak az életben — könnyen ítéletet mondanak, 
ám Kohout a Taláros úr segítségével sorra rájuk bizonyítja, hogy mind
nyájan vétkesek. Kohoutnak talán ez a legfontosabb mondanivalója, a 
közös felelősség. Sorra színre idézi az embereket, akik Lyda körül élnek 
s megmutatja, mi az ő vétkük, mi az ő terhűik.

A darabot zseniális filmrendező vitte át a rokon művészet műfa
jára, amelynek rokonsága azonban valójában csak annyit jelent, hogy 
egyikben is, másikban is színészek játsszák el, amit az író megírt. Kife
jező eszközeik azonban mások s ezért jelentős, hogy Jiíi Weiss szemé
lyében egy valóban kiváló filmrendező vállalkozott a megfilmesítésre és 
valóban kongeniálisan oldotta meg feladatát. A film sajátos eszközeihez 
nyúlt és azokkal fejezett ki sok mindent, amit a színmű dialógusokba 
foglalt. Ezért talán nehezebben érthető a film a mi közönségünknek, aki 
nincs túlzottan hozzászokva a valóban filmszerű, vizuális kifejezések
hez és a szimbolikus előadásmódhoz.

Jiri Weiss átköltésében hangsúlyosabb lett Lyda felelőssége, az 
„ilyen nagy szerelem” nagysága pedig csökkent. A társadalom felelőssé
gét a film nagyobb részt szimbólumokkal fejezi ki: amikor a végső je
lenetekben újra felteszi a kérdést a szerelmeseknek, hogy helyesen cse- 
lekedtek-e, a hatalmas egyetemi aulát benépesíti és jelképesen az egész 
társadalom szeme előtt kell válaszolniuk.

Ezen túl azonban a film is óvatosságra int mindenkit, aki a szere
lem kérdésében ítélkezésre vállalkozik. A társadalom, a gazdasági élet, 
a kultúra megváltozott, fejlődött az utóbbi időben és a szerelem, a há
zasság dolgaiban is érezteti hatását. A film bemutatja — jelzésszerűen
— az idejét múlt nézeteket is, így Lyda anyjának személyében, aki bol
dog, mert leánya csinos és jól kereső férjet kap, és nem törődik vele, 
hogy igazán szereti-e. Márpedig a szerelem kérdésében ez a talán egye
dül döntő. Ez még messzebb vezető kérdés — érdemes vele foglalkozni.

Három filmről szóltam, néhány rövid gondolatot. Bármelyikükről 
lehetne gazdagabban is szólni. Azokat a témákat választottam ki, ame
lyeket legidőszerűbbeknek gondolok: az igazság, a béke és az erkölcs, 
kérdését.

Zay László
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Szentkuthy Miklós: Hitvita és nászinduló

A reformáció teológiai, politikai, társadalmi és gazdasági hatása nem
csak történészeinket, hanem az írókat is foglalkoztatja. Szentkuthy Miklós 
érdekes könyve az egyháztörténet két szakaszát mutatja be az olvasónak, 
úgy, hogy főleg az események társadalmi, gazdasági és politikai hátterét 
vizsgálja. Ezt természetesen úgy teszi, hogy nem felejtkezik el az egyház
történeti jellegről sem.

A „Wittenberg” című elbeszélés eseménysorozata egy nap játszódik 
le: 1517 október 31-én. A szerző úgy beszéli el az eseményeket, hogy Luthe- 
rék kortársa lesz, a cselekmények aktív részese, gazdag és művelt német 
patríciuscsalád sarja, bejárja Itáliát. Itt a régi-vallásos festészet mellett 
elsajátítja az új-világit is. Börtönbe kerül, ahol az idejét bibliaolvasással 
tölti. Kapcsolatba kerül a klérussal: megismerkedik Joakim atyával, majd 
visszatér német földre.

Hogyan látja Nikolaus Szentkuthy a reformáció korát? Nagyhordere
jűnek tartja a Téziseket, Luther 95 tételét. A kalapácsütés figyelmeztetés 
volt a középkori Egyház felé: vegye észre a tévedéseket, hibákat, mert 
az ember, a humánum viszonya egy Egyházhoz nem egészséges! Észre
veszi azt is, hogy Luther, kortársa, a festő Cranach nem vitték radikális
plebejus vonalra a reformációt, a teológiai és erkölcsi következményeket 
nem vonták le úgy, hogy eljussanak a társadalmi hibák gyökeréig, olyan 
biztatást, segítést adjanak, amely azután nemcsak az egyházban, de a 
középkori társadalmi rendbe is újat hozhatott volna. Meglátja a witten- 
bergiek társadalmi kompromisszumát: Luther a teológiában és a közmű
velődésben örökítette meg nevét, Cranach kezében és agyában pedig együtt 
volt a természettudomány és a görög bölcselet, a szegények szeretete; mű
vészete a reformációhoz és a reformáció korához kötött művészet.

Nikolaus Szentkuthy történetet akart írni, nyíltan vallott morállal, 
az értelem lehetőségeit és kötelességeit, de a csapdák ideiglenes sikerét 
is bemutatni: amikor az Actio Definitiva, a végső tettek ideje elérkezik és 
kopogtat a Ratio kapuján. Nem az aktivitás érdekli, hanem ítéletének 
ereje, és az akcióban kifejezésre jutó, remélt folytatás.

A kettő és félszáz oldal főszereplői még: Katharina (Bóra Katalin), 
Bölcs Frigyes, akinek megánéletébe is bepillanthatunk, papok, apácák, 
katonák, udvaroncok, diákok, polgárok. Az ólomkarikás ablakok kitárul
nak, az elbeszélő Nikolaus Szentkuthy minket is magával ragad, valóság
gal az események részesei leszünk.

Az apróbb, mozaikszerű részek jól adják együtt a késői középkor 
ábrázolását. A szerző-kortárs gyakran Luther szájába adja a szavakat, 
ha a teológiáról, vagy a humanizmusról tárgyal. A megszüntetett vissza
élések tárgyalása, a rajongók, képrombolók — mind hozzátartoznak a 
regényhez. Egy szerzetes elmondja látomását a reformáció győzelméről: 
Leó pápa és az udvartartása elmenekül, a Kolosseum földjéből feltámadt 
őskeresztyén vértanúk is Luther mellé állnak. Nikolaus Szentkuthy „1553 
májusában” mondja el az 1517. esztendő Mindenszentek-előnapjának tör
ténetét.

A könyv másik elbeszélése a dogmaharcok idejéről szól, és a „Bizánc” 
címet kapta. Az eseményeket az író mint előkelő perzsa udvari ember 
beszéli el. Történész, a perzsa uralkodó kebelbarátja. Történelemmel is 
foglalkozik, beutazza az akkor ismert világot. Szabadon bírálja korát, 
de „legveszélyesebb epikai mámorában sem feledkezik meg kora döntő
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kereskedelmi, ipari és minden vonatkozású társadalmi realitásairól” . A 
rabszolgák, a lázadó eretnekek sorsán keresztül tárul elénk a kalcedóni 
zsinat munkája, de feltárja a niceai, a konstantinápolyi, és az efezusi zsi
natok történeti hátterét. A hangsúly itt is áttevődik a gazdasági és társa
dalmi tényezők vizsgálatára. A perzsa író nem tartja lényegesnek azt, 
hogy véget nem érő zsinatok teológiai kérdésekben vitatkozzanak, amed
dig kint zajlik az élet. Az antik mondatok egészen modern kifejezésekkel 
váltakoznak. A hitvitáknál — de ez a könyv egészére is vonatkozik —• 
egészen pontos teológiai kifejezéseket használ a szerző.

Pozitív történelmi igazság: a cél az, hogy ezt keressük. Az élet reali
tásait nem lehet figyelmen kívül hagyni — ezt mutatja meg Szentkuthy 
Miklós könyve. Ezt lehetne a két elbeszélés 1960-as végső kicsendülésének 
mondani: a reformációt hosszú fejlődés eredményezte. Ti, akik a refor
máció örököseinek vallj átok magatokat, éljetek úgy, hogy másoknak is 
tudjatok adni ebből a gazdag, humanista, a másik embernek is adni tudó 
szellemi örökségből! Merjetek saját korotok kérdéseihez is bátran hozzá
nyúlni! így lesz ez a könyv a magyar protestantizmus felé buzdítás, bá
torítás, elismerés!

Talán célszerűbb lett volna először tárgyalni a kalcedóni zsinat kor
történetét, és ezután a wittenbergi eseményeket. Köszönet illeti a szerzőt 
érdekes könyvéért, Bognár Árpádot az illusztrációért, a fedőlap és kötés
tervezésért, a Magvető Kiadó dolgozóit pedig a szép kiállítású könyv el
készítéséért.

Barcza Béla

SAJTÓOSZTÁLYON  
KAPHATÓ KIADVÁNYOK:

Biblia (bőrkötésben) — — — — — — 100,— Ft
Biblia _ _ _ _ _ _ _ _ _                         60,— Ft
Újszövetség (kötve) — — — — — —  20,— Ft
Újszövetség (fűzve) — — — — — — 12,— Ft
Énekeskönyv (kötve) — — — — — — 40,— Ft
Énekeskönyv (műbőr) — — — — — — 50,— Ft
Imakönyv (Raffay) — — — — — — 25,— Ft
Imakönyv (Jávor) — — — — — — — 20,— Ft
Imakönyv (Groó) — — — — — — — 12,— Ft
Hitvallási iratok I. — — — — — — 4 5 ,— Ft
Hitvallási iratok II. — — — — — — 4 5 ,— Ft
Káldy: Bevezetés az Újszövetségbe — —                 30,— Ft 
Karner: A testté lett Ige — — — — — 45,— Ft
Pálfy: Krisztus tanúja — — — — — 5 ,— Ft
Groó: Az élet kenyere — — — — — — 5,— Ft
Ferenczy: Új szív — — — — — — — 10,— Ft
Koráliskola I. — — — — — — —                             52,— Ft
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Felvétel a T eológiai A kadém iára

Evangélikus Egyházunk leendő lelkészeinek kiképzése a bu
dapesti Teológiai Akadémián történik.

Akik a Teológiai Akadémiára felvételüket óhajtják, felvételi 
kérvényüket — az Akadémia Felvételi Bizottságához címezve — 
legkésőbb augusztus 15-ig küldjék be a dékáni hivatalhoz (Bu
dapest, VI., Lendvay utca 28.)

A felvételi kérvényhez a következő okmányokat kell mellé
kelni: a) születési bizonyítvány, b) a legmagasabb iskolai végzett
ség bizonyítványa, c) helyhatósági vagy más olyan bizonyítvány, 
mely a kérvényező lakását, szociális helyzetét, szüleinek foglal
kozását és kereseti, ill. szociális viszonyait feltünteti, d) orvosi 
bizonyítvány (részletes), e) keresztelési bizonyítvány, f) konfir
mációi bizonyítvány, g) részletes önéletrajz, mely feltárja a kér
vényező családi és társadalmi körülményeit, valamint a lelkészi 
szolgálatra indulás okait, h) esetleges egyházi működéséről szóló 
bizonyítvány. A felvételhez szükséges továbbá az illetékes lel
késznek és esetleg még a vallástanító lelkésznek részletes bizo
nyítványa, mindenesetre annak a lelkésznek a jelentkezőt rész
letesen jellemző bizonyítványa a lelkészi pályára alkalmasság
ról, aki a folyamodónak a legutóbbi években lelkipásztora volt. 
Ezt a lelkészi bizonyítványt a lelkészi hivatal a kérvénnyel egy
idejűleg levélben közvetlenül az Akadémia dékánja címére küld
je meg. Az okmányokat eredetiben kell beküldeni, de indokolt 
esetben hiteles másolatban is lehet mellékelni. A másolatokat 
„egyházi használatra” megjelöléssel egyházközségi lelkész is hi
telesítheti. Az akadémiai tanulmányi idő öt esztendő.

A felvételi kérvénnyel egy időben a jelentkezők kérjék fel
vételüket az Evangélikus Lelkésznevelő Intézetbe is, ahol az 
Akadémia hallgatói lakást és ellátást kapnak. Ez a kérvény is a 
dékáni hivatalba küldendő, részletes önéletrajz kíséretében. A 
férfi hallgatók elhelyezéséről, a tartásdíjról stb. az Intézet igazga
tója, dr. Pálfy Miklós (Budapest, VIII., Puskin utca 12.) ad fel
világosítást levélbeni megkeresésre.

Kérjük a lelkészeket, szíveskedjenek az érdeklődők figyel
mét erre a hirdetményre felhívni.
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A z ige igehirdető műhelye

IGEHIRDETÉSI VÁZLAT ARATÁSI HÁLAADÁSRA
Mt. 6, 11.

A TERMÉS ÉS A KENYÉR

Az aratási hálaadás ünnepe — mert ünnep ez — nem üdvtörténeti 
ünnep. Ez a tény azonban még korántsem jelenti azt, hogy a keresztyén 
embertől bármilyen tekintetben is távol állna. Sőt! Olyan egyháztagokat 
is mozgásba hoz, akik egyébként nemigen érdeklődnek az egyház isten- 
tiszteleti élete, iránt. Mozgásba hozza, mert ilyenkor olyasvalamiről van 
szó, ami nagyon, de nagyon is közel áll minden emberhez: a kenyérről. 
A kenyérről, amelynek morzsáit hiába várta Lázár, de nem jutott neki, 
jóllehet a gazdagnak bőven volt belőle. A gazdagnak sok termett belőle, 
Lázárnak azonban még a' morzsája sem.

Aratási hálaadáskor szükségszerűen kell megvizsgálnunk minden
napi imádságunk tárgyának, a kenyérnek és a termésnek egymáshoz 
való viszonyát. A (kenyérrel kell foglalkoznunk, amelyet Jézus olyan 
csodálatosan tudott megsokasítani. A kenyérrel, amit Jézus annyira 
fontosnak tartott, hogy az imádságban, amelyre Ö tanított, közvetlenül 
az Isten akaratának teljesüléséért való kérés után mindjárt, a bűnbocsá
natért és a kísértésekben való megállásért való könyörgést megelőzve a 
kenyérért való könyörgést helyezi.

Véletlenül? Nem! Egy pillanatig sem. Jézus sokkal reálisabb volt 
annál, semhogy a kenyér jelentőségét egyetlen pillanatra lebecsülte 
volna. Mégcsak a kísértéstörténetben sem, amikor azt mondja (Mt, 4,4): 
Nemcsak kenyérrel él az ember. . . ,  az ember méltóságát emeli ki, 
úgy, hogy testi táplálékra való feltétlen jogosultságát elismeri. Ha tehát 
Jézus ilyen nagy jelentőséget tulajdonít a kenyérnek, szűklátókörűség 
és rajongás volna az életnek ezen alapvető tényezőjétől elfordulni és 
talán éppen az e téren felmerülő gyakorlati és elvi problémák elől ta
lán éppen a misztikumba menekülni.

A kenyér az életnek egyik legnagyobb realitása, a legkézenfekvőbb 
valósága, ami nélkül nincs értelme a születésnek, hisz nélküle nincs 
lehetőség az élet folytatásához. Ezért egészen természetes, hogy Jézus 
olyan nagy súlyt helyez rá, hogy az érte való könyörgést a bűnbocsá
natért való könyörgés elé helyezi, és természetes, hogy a termésért, ara
tásért, kenyérért való hálaadás alkalma megdobogtatja az emberek 
szívét.

Amikor ez az alkalom így megdobogtatja a szívünket és valami sa
játságos ünnepiesség járja át a lelkünket, nekünk, keresztyéneknek 
messzebb kell néznünk az asztalra kerülő kenyérnél, élelemnél. Minde
neik előtt meg kell látnunk, hogy a termés bőségesebb vagy szűkebb 
volta önmagában még nem elég tényező ahhoz, hogy abból mindenkinek 
jusson az asztalára. A  gazdagnak hiába termett bármilyen sok is, de
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nem termett elegendő ahhoz, hogy az ajtajában tehetetlenül vergődő 
Lázárnak is jusson. Nem mintha nem elég sok termett volna. Csupán 
vak önzésében önmagán túl nem látott senkit, semmit és vallásossága 
sem volt több, mint gazdagságának egyik kelléke, dekóruma.

De lépjünk ki a bibliai korból, lépjünk abba a korba, amelyhez már 
élő emlékek fűznek bennünket. Vajon ki ne emlékeznék arra az időre, 
amikor ebben az országban bármennyi is termett, mégsem volt elegendő 
ahhoz, hogy éppen azoknak jutott volna belőle annyi, hogy nyugodtan 
szelhettek volna gyermekeiknek, akik éppen dolgoztak vele. Nem mint
ha nem lett volna elegendő, csak éppen azoknak, akiknek termett, 
akik nem dolgoztak vele, bőséges termésük nem arra kellett, hogy ke
nyérkeresőiket ellássák kenyérrel, hanem, hogy Monté Carlo-ban többet 
tudjanak eldorbézolni. Persze, a vallásossággal itt sem volt „különö
sebb” baj. Dekórumként a gazdagok gazdagságának egyik fontos kelléke 
volt. E dekórum egyik kelléke volt a „keresztyén szeretet” gyakorlása 
és ennek megnyilvánulásaképpen karácsony szent ünnepének örömére 
jutott a nincstelen éheseknek a föld gazdag terméséből kenyérmeg
alázó, minden emberi önérzetet eltipró, félkiló lisztecskét tartalmazó 
alamizsna, „karácsonyi ajándék” formájában. És a gazdag e kegyes 
„ajándékáért” , „nagylelkű” cselekedetéért azután a kis ember, a nincs
telen, a falusi pap és tanító hálát adhatott — az uraságnak — s ha úgy 
tetszett, az Istennek, hogy ilyen kegyes, nagylelkű urasággal áldotta 
meg őt!

Láttam családokat, ahol a vacsora a népdal szavai szerint valóban 
csak egy vöröshagyma volt. Láttam családokat, ahol a kenyeret a ku
koricadara vagy sült cukorrépa képezte. És nagyon jól emlékszem arra 
az akasztófa-humorú szólásmondásra, amely a kenyértelenség fájdal
masságából így űzött gúnyt: Hogy’ éltek, mit esztek? — Reggel felke
lünk, délben megleszünk, este meg lefekszünk. És láttam családokat, 
ahol ugyan megvolt a kenyér, az élelem, de az asztalra mindig többet 
tettek egy-két terítékkel, mint ahányan voltak. A háborúban elesett 
vagy ott vergődő édesapa vagy fiú vagy testvér tiszteletére, vagy emlé
kére odatett terítékek voltak ezek. Hiába volt meg a kenyér, annak ke
serű volt az íze, mert könnyek öntözték, és a hozzátartozókért való bá
nat tették keserűvé. Háború dúlta fel az otthonok békességét és tette 
keserűvé vagy ízetlenné azt a kevéske kenyeret is, ami volt. A kenyér 
és a békességes otthon, a bőség és jólét csak kevés, néhány ember kin
cse volt, a gazdagoké," akik helyett mások dolgoztak, verítékeztek a ke
nyérért és akik verítékeztek és dolgoztak az ő kenyerükért, azokat 
kényszerítették, hogy gyilkos háború „hősi halottjai” legyenek, csak 
azért, hogy életűik árán mentsék meg a gazdagok jólétét és a maguk 
szegénységét. És folyt az élet. A gazdagé volt a munkátlanság bő ke
nyere, a háború haszna és a képmutató vallásosság, a szegényé maradt 
a robot és kenyértelenség, háborúban az elvérzés, a „hősi halál” és ki
ábrándulás vagy imádság: . . .  a mi mindennapi kenyerünket add meg 
nekünk ma. Igen, a.kenyerünket, ételt, italt, ruházatot, ...derék és hű
séges felsőbbséget, jó kormányzatot, jó időjárást, békét, egészséget, köz
rendet, becsületet. . .

E vázlatos felsorolásból is világosan látható, hogy az aratási hála
adáskor nem elegendő csupán elszigetelten a szó szoros értelmében vett 
kenyérre gondolnunk, mert világos és nyilvánvaló, hogy önmagában 
még nem elegendő a kenyér bősége, hanem a megtermett kenyér mel
lett még egy egész sereg tényezőre van szükség, amelynek közreműkö
dése szükséges ahhoz, hogy az, ami megtermett, valóban mindenki szá
mára ízes kenyér legyen, amit Luther félreérthetetlenül felismert. . .
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Mi keresztyének éppen ezért, amikor imádkozzuk ezt a kérést: a mi 
mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, — gondolunk mindenkor 
mindarra, ami a kenyeret közkinccsé teszi. Hisszük, hogy a sok hangos, 
félhangos vagy hangtalan imádság Istenhez eljutott és tetszett az Isten
nek, hogy az Isten nevével oly sokszor visszaélő gazdagok megcsúfolá
sára Isten nevét nem emlegető felsőbbség által tegye a kenyeret azok 
kincsévé, akik dolgoznak érte, tegye a Lázárok kincsévé, akiknek kezé
ből már kiesett a kenyérkereső szerszám. S amikor így hálát adunk 
Istennek, hogy népünket ebben az évben is megáldotta terméssel, hálát 
adunk azért is, hogy ez a kenyér többé nem a dologtalanok prédája, ha
nem a becsületesen dolgozók és Lázárok kincse. És amikor hálát adunk, 
egyben tovább imádkozzuk: a mi mindennapi kenyerünket add meg 
nékünk ma, — hogy a kenyér, amely immár mindannyiunk kincse, min
dig az maradjon és soha ne keserítse meg gyilkos háború. Legyen Isten
nek dicsőség, a földön béke és mindenki számára jóízű a kenyér. Ámen.

Zalán Pál

A Sajtóosztály iratterjesztése értesíti a Gyülekezeteket, hogy 
megjelent a

K O R Á L I S K O L A  I.
amely a templomi kántori szolgálathoz szükséges elemi tud

nivalókat és énekeinkhez előjátékot tartalmaz.
A Kottafüzet ára 52,— forint.

Megrendelhető a Sajtóosztályon, Budapest, VIII., Üllői út 24.
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SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 9. VASÁRNAP.
— Csel. 9,1—9. —

A DAMASKUSI ÚT

Minden igazi keresztyén ember életében valahol megtalálható a meg
térés damaskusi útja. Az a hely, az az idő, az a szakasz az életében, 
amikor mássá lett. Amikor a körülötte élő emberek is észrevették, hogy 
az élete regényének egy teljesen új kötete kezdődik.

Mégis a damaskusi úton nem a hely és nem az idő a döntő, ihanem 
az út folytatása. Nem az dönti el a keresztyén ember új életét, hogy meg 
tudja mutatni a helyet, vagy az időt, ahol az élete a boldogító kereszt- 
úthoz elérkezett, hanem az, hogy most már más úton megy tovább. És ez 
az út összehasonlíthatatlanul szebb, jobb, csendesebb és békésebb, mint 
a régi volt.

Sok minden történhetik az emberrel a damaskusi úton, mégis talán 
az a legdöntőbb, hogy ez az út a „felülről” jövő napfénynek az útja. 
Ügy is lehetne mondani, hogy a Szentlélek útja. A bűneiből megtérő 
ember mindig „megérintett” ember. Olyan valaki, akit Isten Lelke vala
hol megállított, szavával megvilágosított, igéjével megerősített és a jó 
útra vezérelt.

Sok minden történhetik az emberrel a damaskusi úton, mégis ta
lán az a legdöntőbb, hogy ez az út Jézus Krisztusnak az útja. Aki to
vábbmegy a damaskusi úton, az Jézus Krisztussal megy tovább. Arra 
jár, amerre Ő ment. Arca az Ö arca, szíve az Ö szeretete és cselekedete 
az Ö mozdulata. Benne Krisztus érkezik meg az emberekhez.

Sok minden történhetik az emberrel a damaskusi úton, mégis talán 
az a legdöntőbb, hogy ezen az úton „meg kelt érkezni” az emberekhez. 
Ezen az úton nem járhatnak gyűlölködők és irigyek, gonoszok és idege
nek, hatalmaskodók és ellenségek! Ez az út a „testvérek útja!” A szol
gálat és a szeretet útja! Ez az út az irgalom és az ajándékozás, a ki
nyújtott kéz és a megáldó szó megszentelt útja. Aki ezen az úton jár, 
arra mindig és mindenütt várnak az emberek. Annak örülnek, azt sze
retik, mert tudják, hogy megérkezésével megnő az öröm, meggazdago
dik az élet és kivirul a béke az emberek között.

Pál apostol így lett a damaskusi út első embere.

1 .

Persze nem önmagától lett. A megtérés mindig az Isten munkája. 
Benne Krisztus közelíti meg az életünket. Az ö  szava állít meg, az O 
keze fog kézen, az Ö szeretete vesz körül fénnyel, vagy vakító villám
mal. Ö fegyverzi le a bűneinket, gonoszságunkat, száz és száz ismert és 
ismeretlen veszélybe sodró szenvedélyünket. Ő az, aki megvakít és meg
világosít. De ez a vakság áldás és ez a világosság kegyelem. Megvakít 
a veszélyek és veszedelmek előtt, hogy világítson a hitnek, a hűségnek 
és a szeretetnek a lépései előtt, Megvakít a tükörkép előtt, ahol mindig 
csak magunkat látjuk, csodáljuk és imádjuk, hogy ehelyett rávilágítson 
azoknak az embereknek az arcára, akik között élünk, akiket kedves úti
társnak és testvérnek kaptunk földi utainkra. Megvakítja sötét és szo
morú nézésünket, hogy Isten gyermekeinek nyugalmát, békéjét és vi
dámságát adja a szemünkbe. Szép és kívánatos bűnök előtt letakarja a
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szemünket, hogy megnyissa szomorú életek, háborgó világ, pusztító in
dulatok előtt, hogy mi legyünk otthona, békéje, békét megőrző ereje és 
imádsága, akiket elvakítottak az indulatok.

Vakságból világosságra — ez a damaskusi út első nagy titka.
Ez a nagy titok sohasem lehet az enyém önmagámtól. Sem Pál, sem 

én nem lehetek magamtól a damaskusi út boldog vándora, Jézus tanít
ványa, Isten követe. Igaza van Pálnak, aki később a bűneivel való har
cában nagyon „nyomorultnak” , gyengének és erőtelennek vallotta ma
gát. És igaza van Luthernek, aki egyszer ezeket a sorokat írta le: — Mi
lyen jó, hogy Isten kezében van az életem, mert az én kezem bizonyára 
elrontaná! Bizony, a bűneink sok mindent elrontanak, de Isten az ö  
Szentlelkével elvezethet a damaskusi útra.

Hivő életünknek ez a nagy reménysége, boldog vallomása, hogy 
Isten kiemelhet minket is a bűneinkből, hogy minket is elvezethet a 
megtérés gyönyörű damaskusi útjára.

2 .

Pál, amikor magához tért a damaskusi úton és megszólalt, ez volt 
az első szava Jézushoz: „Mit akarsz, hogy cselekedjem?!”

A megtérés damaskusi útjának mindig ez az első mondanivalója: 
„ Mit akarsz, hogy cselekedjem?!” — Nagyon sokan azt hiszik, hogy a ke- 
resztyénség valami nagy tétlenség, valami nagy ábrándozás. Sokan azt 
hiszik, hogy a hivő élet csak valami béna rajongás hűvös templomok
ban, vagy az imádság csendes magányában. Sokan azt hiszik, hogy a 
Jézus Krisztussal való élet valami önző befeléfordulást jelent, a be
hunyt szem visszavonuló önző remeteségét.

Bizony sokszor nem hallottuk meg otthon imádkozó, templomokban 
megpihenő, bibliaórák kis közösségébe elvonuló emberek, hogy a megté
rés damaskusi útjának éz a kérdés az első mondanivalója: „Mit akarsz, 
hogy cselekedjem?”

A damaskusi út első vándora, a vakságából ocsúdó Pál apostol hívja 
ma a hívőket, a bibliaolvasókat, az igehallgatókat, a keresztyéneket, 
hogy megtanulják a megtérés első útnak induló szavát: „Mit akarsz, 
hogy cselekedjem?!”

A damaskusi út — a hivő keresztyén élet — nem kirándulóhely, 
nem pihenőhely az áhítat csendes bokrai között, hanem valami örök 
tevékenység, boldog tennivaló, szűnni nem akaró ajándékozás és min
dennap megkeresett meglepetés. Olyan telítettség, amelyik természetes
nek tartja, hogy megossza a magáét másokkal.

Jó lenne ma mindnyájunknak megállani a damaskusi úton és meg
kérdezni önmagunktól, hogy mi az, ami a mi keresztyénségünkben tett 
volt, mozdulat volt. Kenyér és gyümölcs. Példa és vidám áldozat.

Mi lenne, ha Jézus megkérdezné azokat, akik között élünk, hogy 
mit kapott tőlünk, a mi keresztyénségünktől az ő életük. Mi lenne, ha 
a szeretteinket kérdezné meg? Talán még ők is papaszkodnának. De 
mi lenne, ha azokat kérdezné meg, akik nem a mi otthonunkban, nem 
a mi templomunkban élnek. Mi lenne, ha azokat kérdezné meg, akikkel 
együtt dolgozunk. Mi lenne, ha azokat kérdezné meg, akiknek irigyei 
voltunk, vagy talán éppen haragosai. És mi lenne, ha azokat kérdezné 
meg, akiket mi bántottunk meg gondolattal, szóval, kézzel, vagy ütéssel. 
Mert erre viszont bőven volt erőnk! Óh, ezt elég volt magunktól megkér
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dezni: a fellobbanó haragunktól, önzésünktől, irigységünktől, a kíván
ságainktól, vagy a bosszúnktól.

A damaskusi út erre tanít: szüntelenül Jézustól kérdezni meg: „Mit 
akarsz, hogy cselekedjem?!”

3.

A damaskusi útnak azonban nemcsak kérdése van, hanem felelete 
is. Pál apostol kérdésére maga Jézus feleli: „Kelj fel és menj be a vá
rosba és majd megmondják neked, mit kell cselekedned!”

A megtérés damaskusi útja így indít el minket is — az emberek 
felé. Törődni, foglalkozni az emberékkel, a világgal. Tenni, cselekedni, 
segíteni valamit érettük, velük és nekik. A Krisztus példája szerint, 
ahogy Ö tanított, ahogyan Ö élt, ahogyan Ö szeretett. Vállalni boldogan 
és vidáman a világot, ahová teremtett, az embereket, ahová küldött, a 
Krisztusarcot, amit fénynek és világosságnak nekünk ajándékozott.

Kísértések és keresztek, emberi sorsok és emberi arcok majd meg
mondják, hogy mit kell cselekedned.

Csak te tanulj meg boldogan engedelmeskedni és engedd, hogy Jé
zus vezessen téged az Ö Leikével az emberek közé.

Majd meglátod, milyen szép dolog Krisztusnak szolgálva — szeretni, 
szolgálni, megérkező követnek lenni a damaskusi úton . . .

Friedrich Lajos

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 10. v a s á r n a p
Textus: Csel. 9,10—22

EXEGÉZIS

A damaskusi úton maga az Űr Jézus Krisztus állta el Saulnak az 
útját. Sault földhöz veri a tény felismerés: az általa üldözött — keresi 
ő t . . .

A  Csel. könyve három helyen beszél Saul megtéréséről (9, 22, 26 
fejezetekben!) és a pali levelek is tartalmaznak önvallomásokat (I. Kor. 
9:1, 15:8).

A feltámadott Jézus találkozik Saullal és szolgálatba állítja. Saul 
pedig, aki azt tartotta magáról, hogy Istennek szolgál, nem akar többé, 
csupán „rabszolgája” lenni Krisztusnak! Terveit szó szerint keresztezte 
az Űr, és ettől fogva Saul csak Jézus terveit ismeri el kötelezőnek. Ha 
korábbi „vallásos” buzgalmában elképzelhetetlennek tartotta, hogy em
berek egy „megfeszítettet” kövessenek, mostantól nem érdekli más, csak 
a megfeszített és feltámadott Űr szolgálata. A döntés megtörtént: Saul
nak Jézus Krisztus lett a gazdája!

Szolgálati program azonban még nem alakul ki. Damaskusba kell 
mennie, ott „majd megmondják neki, mit kell cselekednie”, (6. v.)
Őszinte engedelmességet kell tanulnia. Enélkül nem jut előbbre Urának 
szolgálatában.
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Vajon, ami itt Saullal történt, kivételes eset? Igen, mert „válasz
tott edény”-ről esik szó (15. v.) Ö maga is — később — úgy beszél ön
magáról, mint „koraszülöttről” ( =  ektróma, abortívus helyes fordítása 
I. Kor. 15:8-ban, szövegünk szerint „idétlen”) vagyis életének ebben az 
időszakában még „életképtelen” volt. Vele, e tekintetben, valóban ki
vételes mértéket alkalmazott az egyház Ura.

És — mégsem! Mert abban a küzdelemben, amelyet Jézus Krisztus 
érette folytat, felismerhető valami abból a küzdelemből, amelyet az em
ber Isten ellen és Isten az emberért folytat! Isten beveti magát érde
künkben. Sokkal korábban, mint hinnők. Róm. 5:8 szerint: „amikor még 
bűnösök” (=  nem hitben járók, nem megkegyelmezettek) voltunk. Az 
Ö vállalkozása — és ezt a „vállalkozást” Jézus Krisztusnak hívják! — 
arra irányul, hogy minket megmentsen és „barátaivá” tegyen.

Ezért mondhatja Pál a továbbiak során ezt a képletet: „Többé nem 
én, hanem — Krisztus b e n n e m  !

Lukács szemléletesen írja le, ami itt történik. Saul felemelkedik a 
földről, de — n em  l á t . . .  Kísérői segítik el Damaskusba. Itt Saul 
belső csendességben van. Csendességben — Urával. (11. v.)

Nem tartozik már textusunk keretébe, de az összefüggés miatt el 
kell mondanunk, hogy Gál. 1:17 szerint, megtérését követően, hosszabb 
időt tölt Arábiában, és csak azután tér vissza Damaskusba. A szövegün
ket követő 23-ik vers is így mondja: „több nap elteltével. . . ” Ez a „több 
nap” =  több, mint két évi időtartam lehetett.

Nyomban apostoli szolgálata kezdetén a szenvedéssel is megismer
kedik. Ellenfelei nem pihennek. A damaskusi zsidók feltehetően, ma
guk mögött tudják Aretás királyt. Mindenképpen „likvidálni” akarják 
az „árulót”. És Jézus Krisztus tanújának tapasztalnia kell, hogy nincsen 
számára többé „élet-garancia” . Egyben azonban bizonyos lehet: „Uram 
kezei alatt állok . . . ”

ISTEN NEM VÉGEZ FÉLMUNKÁT!
Igehirdetési vázlat

Jézus Krisztus nyilván nem először kereste Sault, hogy szólhasson 
hozzá. Életében elég sok kifogásolni valója volt az Urnák. A vakbuzgó 
farizeus nem ismerte fel, hogy a gyűlölet, a vérszomj, a türelmetlenség 
nem az Isten útja! Már István diakónus halálánál is kaphatott volna indí
tásokat. De Saul vak volt. Vak volt már a damaskusi út előtt is.

A damaskusi út „testi vaksága” rávezette „lelki vakságára!”  A  damas
kusi út voltaképpen utolsó akkordja Saul Isten elleni harcának és annak 
a küzdelemnek, amelyet Isten az emberért folytat!

Saul megtérésének három markáns vonása van:
1. Az Űr bevet egy embert Saul érdekében! Elküldi Anániást az 

„Egyenes utcába” (ma is létezik még egy ilyen utca Damaskusban!) Judás 
nevű tanítvány házához. Minden aggodalmaskodó kifogást elhárít ez az 
indokolás: „íme ő imádkozik!”  Az imádkozó ember számára mindig közel 
van Isten!

Ezenkívül egy pillantás esik Isten terveire is. Országára, mely átfogja 
a világot; igéjére, mely mindenkit elér; az „imádkozó” de leendő „tanúra”, 
akinek majd sokat kell szenvednie az ö  nevéért. (Vö. II. Kor. 6. és 11. f.)

2. Az Űr beveti a megtért Sault m á s o k  érdekében! Voltaképpen: 
ordinálja. Az a tény, hogy ezt a szolgálatot neki kell végeznie és nem 
egy „márkás” apostolnak, később apostolságának igazolásává lesz (Gál.
1 :1). Kézrátétellel veszi a Szent Lelket és megszűnik vaksága. A Szent
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Lelket szolgálatára veszi. Keresztségében — így mondja később a rómaiak
nak! — végbemegy a Krisztussal történő meghalása és feltámadása (Róm. 
6 : 3 és köv.).

A kézrátétel és a keresztség azt teszi nyilvánvalóvá, hogy Saul nem 
úgy „lép be” Jézus gyülekezetébe, mint a mai ember egy klubba vagy 
egyesületbe. Nem a maga akaratából. A döntést — az Úr hozta meg! Ez 
a döntés a bűnös emberből Krisztus tanúját, az ellenszenves emberből 
az ige türelmes hirdetőjét formálta. Az Ür tehát a cselekvő alany! Ö teszi 
kezét a vakra és nyitja meg a szemét. Ö teszi a becsvágyó, önző embert 
— k ö z ö s s é g i  emberré. . .  Mindig Ő a kezdeményező. Mindig Ő „veszi 
rá” az embert a szolgálatra. A mások érdekében történő szolgálatra. Ő 
áld és Ő tesz tanítvánnyá . . .

3. Az Űr beveti a szolgálat felelősségét az ügy érdekében! Ezt Pál 
azonnal felismeri. A valóban felelősségteljes ebben a szolgálatban: a 
Jézusról szóló prédikáció (20. v.). A damaskusi zsinagógában feszült 
érdeklődéssel várták a híres farizeust és a synedrium meghatalmazott
ját. Tudták róla, hogy fanatikus. Éppen ezért bénult ijedtség kíséri 
első prédikációját Jézusról, mint megígért Messiásról. Ö pedig ezt egyre 
merészebben tette. De Isten igéjének birtokosa volt, és Jézus tartotta 
felette vigyázó kezét. . .

Aki az Űr szolgálatába áll, az sok meglepetést okozhat övéinek. Ügy 
néznek rá talán, mint „kicserélt ember” -re! Akire nem lehet ráismerni. 
Aki fejtöréseket okoz! Az Ür szolgálatában álló ember pedig boldogan 
hirdeti — a Krisztusban m e g b é k é l é s t  ennek a világnak; a közösségi 
élet feladatait; a mások felé irányuló szolgálat elkötelezéseit. ..

Zoltai Gyula

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 11. VASÁRNAP
I. Jn. 1, 8-9.

BŰNBANAT n é l k ü l  nin csen  ig a z i k e r eszt yén ség

„Az élet igéjét”, a Krisztus evangéliumát hallgatni jön a gyülekezet 
ezen a vasárnapon is az Isten házába. A földi élete folyamára problémái 
megoldásához eligazítást, a földi élete utánra pedig ígéretet vár az igé
ből. Ezt az igényét a gyülekezet többé-kevésbé jogosnak is tartja. Ügy 
véli, hogy a Krisztusban megnyilatkozott kegyelem folytán, minden 
rendben van életében, világosságban jár, ügye rendezve van Istennel és 
embertársaival szemben. Adóssága, tartozása nincsen semmilyen irány
ban és éppen ezért jogosan kérhet és várhat az Istentől mindent, amire 
éppen szüksége van. Bátran és nyugodtan nézhet embertársai szemébe, 
hisz jobb, különb sok más embernél. Mily gyakran áll a keresztyén em
ber is úgy az Isten színe elé, mint a példázatbeli farizeus: „Isten, hálát 
adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint más emberek . . . ” A keresz
tyéni gőg gyakran elfelejteti velünk, hogy tulajdonképpen mindig a 
tékozló fiú útjáról térünk be az atyai házba, ahol az első szavunk csak 
az lehet: „Atyám, vétkeztem az ég ellen és Te ellened

Bűnbánat nélkül nem állhatunk az Isten színe elé, de bűnbánat nél
kül nincsen igazi keresztyén élet sem. A bűnbánat keresztyénségünk
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sine qua non-ja! Ezért hangzott el a Megváltó ajkáról is első igehirdetés
ként a felhívás: „Térjetek meg!” Ezért hangzik felénk a mai igéből is 
a komoly és sürgető felhívás: „Valljátok meg bűneiteket!” A képmutató, 
a hamis, az Istent és embert félrevezetni akaró élettől akar minket meg
óvni Isten Szentlelke a mai ige hirdetése által.

1. A bűnbánat, mint keresztyén hitünk alapvető megnyilatkozás, leg
többször csak fájó érzés, szétfolyó hangulat csupán életünkben. Nincsen 
mélysége és nincs kihatása életünkre, és magatartásunkra. Nincsen reá- 
mutatása konkrét bűneinkre. Nem vesszük észre, hogy amikor bűn- 
bánatról van szó, akkor a mi bűneinkről van szó, és nem általában 
a bűnről. Amikor az ige bűnbánatra hív fel minket, legtöbbször nem 
ítéljük el a bűnt magunkban és magunkat a bűnben.

Nem bűnbánat az, amelynek nincsen bűnt megítélő és a bűnt saját- 
magunkban elítélő jellege. Nem bűnbánat az, amely nem jut el annak 
felismerésére, hogy az ember bűnével, teremtő és gondviselő Urát, a 
keresztfán érette meghalt Megváltóját bántotta meg. Nem bűnbánat az, 
amelyben az ember nem ismeri fel, hogy az adós állapotába került s 
hogy olyan nagy lett adóssága, amelyet soha kiegyenlítem nem tud.

De iha eljut az ember mindennek a felismerésére, akkor egyszerre 
érezni fogja a bűn rettenetes súlyát s a bűnnel szembeni tehetetlenségét. 
Ekkor már a bűnbánat nem marad meg az érzelmek világában, hanem 
vallomássá válik, amellyel a tékozló fiú leborul az Atya előtt s kéri 
annak bocsánatát. Bűneink bevallásának mindig ott kell lenni ajkunkon 
valahányszor az Isten színe elé lépünk, különben hamissággal és hazug
sággal lépünk színe elé. A bűneink bevallása nélkül mondott imádság 
mindig követelődzés az Istennel szemben, amit Ő soha nem fog meg
hallgatni. A bűneink bevallása nélküli igehallgatás, nem a kegyelmes 
mennyei Atyára való figyelés s ezért nem is lesz mondanivalója az em
ber számára. Aíki bűnei bevallása nélkül veszi magához az Úrvacsorát, 
az ítéletet eszik és iszik.

2. Bűneink bevallása nélkül nem léphetünk az Isten színe elé, de 
bűnbánat nélkül nincsen igazi keresztyén életfolytatás sem.

A bűnbánattal ás bűneink beismerésével legtöbbször úgy vagyunk, 
hogy azt bizonyos meghatározott időre és meghatározott helyre korlá
tozzuk. Az advent, a. böjt s még inkább a nagyhót s különösen az Úr
vacsorára való készülés szokott a bűnbánat ideje lenni számunkra. Bűn
bánat tölti el szívünket s bűnvallás tódul ajkunkra, ha bűneink követ
kezményének sötét árnyéka rettenti meg szívünket s még inkább, ha 
az utolsó ítéletre gondolunk. Bűnbánatot érzünk, a csendességben, a 
templomban és talán leginkább az úrvacsora! oltár előtt. De az ilyen 
időhöz és helyhez kötött bűnbánatnak nincsen semmi kihatása életünkre. 
Múló szalmaláng csupán. Nincsen életújító ereje.

Az időhöz és helyhez kötött bűnbánat megfeledkezik Jézus Krisztus
nak golgothai áldozatáról, s megfeledkezik a feltámadott és élő Jézus 
Krisztusról. De aki hittel fogadja el az 'Űr Jézus keresztfái áldozatát, aki 
azzal a tudattal éli életét, hogy gondolatai, szavai és cselekedetei szün
telen az élő Krisztus előtt vannak, annak életében a bűnbánat állandó 
magatartássá válik. Elkíséri az ünnepnapok áhítatos hangulatából a 
szürke hétköznapokba. Elkíséri a templomból az emberek közé. Megóvja 
az embert attól, hogy öntelten lenézzen másokat. Megóvja az embert 
attól, hogy felelőtlenül nézzen az emberiség nagy kérdéseire.

Az a bűnbánat, amely a Krisztus golgothai áldozata nagyságának a 
láttán és az élő Krisztussal való találkozás nyomán támad az emberben, 
állandó magatartássá s így életformáló erővé válik.
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Meg kell tehát látnunk, meg kell tehát bánnunk és meg kell valla
nunk bűneinket. Egyéni életünk bűneit s közösségi életünk, egyházunk 
bűneit is. Csak a bűnbánó ember lehet igaz keresztyén, csak a bűneit 
megbánó keresztyén ember nyerhet bűnbocsánatot, csak a bűnét igazán 
megbánó egyház kaphat újabb feladatokat itt a földön.

A bűnét igazán megbánó egyes keresztyén embernek s a bűnét , iga
zán megbánó egyháznak drága ígérete van, magától az Istentől. S ez a 
drága ígéret az, hogy „Ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és 
megtisztítson minket minden hamisságtól”. Ennek az ígéretnek a záloga 
a Krisztus golgothai keresztje s hitelesítője a Krisztus drága vére.

A földi élete útjára eligazítást váró gyülekezetei, igénk bűnbánatra 
és bűnei bevallására hívja fel, a földi élete utánra ígéretet váró gyüle
kezetei — a Krisztus érdeméért — bűnbocsánattal biztatja igénk, mert 
bűnbánat nélkül nincsen igazi keresztyén élet s bűnbánat nélkül nincsen 
örökélet sem.

Gartai István

A Sajtóosztály iratterjesztése értesíti a Gyülekezeteket, hogy 

j úlius 15  —  augusztus 15-ig szünetet tart.
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Textus: Csel. 12,1—11.

EXEGETIKAI MEGJEGYZÉSEK:

1—2. v. Heródes Agrippa a Nagy Heródes unokája volt. Uralkodása 
alatt — a római birodalomban — még egyszer egyesíti nagybátyja orszá
gát, 41—44. között. Ezekbe az évekbe esik a Csel. 12-ben elbeszélt ese
mény. Az elbeszélés szerint Heródes azért ölette meg Jakabot, mert ez 
„tetszett a zsidóknak” . Egyéb források is hírül adják, hogy Heródes, 
uralkodása alatt, „kegyes zsidó”-nak mutatkozott. Ezért a farizeusok tá
mogatták. Süllyedő trónját igyekezett a farizeusok tetszésének keresésé
vel megtámogatni. Jakab megöletését is ebből a szempontból kell nézni. 
Ez az emberi vonal. A másik oldalról nem szabad elfeledkezni az isteni 
vonalról. Jakab az a tanítvány, akinek Jézus (úgyszintén Jánosnak) azt 
mondotta: „A pohárt, amelyet én megiszom, megisszátok és a kereszt- 
séggel, amellyel én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek . . . ” (Mk, 10, 
39.). — 3—4. v. Heródes Pétert is elfogatja, ugyancsak azért, hogy „tessék 
a zsidóknak” . Péter elfogatása páska ünnepén történik, tehát ugyan
akkor, mint évekkel előbb Jézusé. Csak míg Jézust mindenképpen az 
ünnep előtt akarják elítélni, addig Agrippa Pétert az ünnep után akarja 
a nép elé állítani. — 5. A rövid megjegyzés az imádkozó gyülekezetről, 
megragadó képet nyújt az őskeresztyénekről. — 6—11. v. Nagyon szem
léletesen rajzolja meg ez a néhány vers Péter fogságát és szabadulását: 
ahogy Péter megkötözve fekszik a két katona között, ahogyan az angyal 
belép és Pétert felébreszti, ahogyan a bilincsek lehullanak és Péter pa
rancsszóra öltözni kezd, majd ahogyan fegyvertelenül teljes biztonság
gal megy a fegyveresek között előre és megnyílik előtte a nehéz vas
kapu, annyira eleven, hogy szinte magunk előtt látjuk. Mégis van az 
egész elbeszélésben valami titokzatosság. Péter nem tudja, hogy mind
ez valóság-e vagy csak álom. Csak amikor az utcán van egyedül, tudja 
azt, hogy „magánál van”. Vannak exegeták, akik azon a véleményen 
vannak, hogy Péter állapota az, amelyben a „földi-testi ember átéli a 
testenkívüliség állapotát” . De nem kell feltétlenül erre gondolnunk, hi
szen a szabadulás ténylegesen testben történt.

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 12. VASÁRNAP

IGEHIRDETÉSI VÁZLAT

1. Jakab halála kétségtelen azt igazolja, hogy a keresztyén egyház
hoz hozzá tartozik a kereszt. Luther szerint a kereszt az egyház egyik 
ismertető jele. Ahol Jézus Krisztusról bizonyságtétel hangzik, ott Isten
nek tetszik többször a szót odaáldozott élettel is megpecsételtetni. Ahol 
az Isten ezt a „megpecsételtetést” kívánja, de a bizonyságtevő kitér 
előle, ott engedetlenség történik. Milyen kísértéseink vannak a „ke- 
reszt”-tel kapcsolatban? 1. Megkerüljük a keresztet, ott, ahol fel kel
lene vállalni. 2. Sokszor azt gondoljuk, hogy az egyháznak egyetlen is
mertető jele a kereszt és ha bizonyos időkben nincsenek „életükkel is 
fizető” keresztyének, akkor az „egyház eltévelyedéséről” beszélünk. Pe
dig az egyház első ismertető jele az evangélium és pedig a „tisztán és 
igazán” hirdetett evangélium és a Krisztus rendelése szerint kiszolgál
tatott szentségek. 3. Ahol Istennek tetszik, ott ad mártírokat. Hangsú
lyozzuk: Isten dolga ez. Ha Isten valakit nem tesz mártírrá, hiába akar
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martír lenni. A „martírkodás” éppen olyan engedetlenség, mint a ke
reszt megkerülése. 4. Még abban is az egyedüli jogos bíró az Isten, hogy 
megítélje: ki a martír. Lehet, hogy valakit egyes keresztyének martír
nak tekintenek, de az Isten nem tekinti annak. Máskor pedig másokat 
nem tartanak annak, de Isten a „hű bizonyságtevői” sorába veszi be 
őket.

2. Isten Pétert csodálatosan megszabadította a fogságból. Jakabot 
ott hagyta. De mind a kettő Isten kezében volt. Mind a kettőt egyfor
mán szerette. Nagy bűnünk az, hogy sokszor „sablonizáljuk” az Isten 
szeretetét. Előírjuk néki, hogy hol és hogyan mutassa meg szeretetét. 
És ha Isten szeretete megmutatásának más módját választja, megingunk 
és kételkedünk az Isten szeretete felől. Vannak, akikkel szemben úgy 
mutatja meg szeretetét, hogy életben hagyja őket nehéz veszedelmek
ben, másokkal szemben pedig úgy, magához veszi őket „a halál árnyé
kának völgyén” keresztül. A döntő az, hogy higgyük: Isten Jézus Krisz
tusban szeret bennünket.

3. Isten nemcsak szerető Isten, hanem hatalmas is. A „magától” 
megnyíló nehéz vasajtó, — amely Péter előtt feltárult — mutatja, hogy 
előtte nincs semmi akadály, amikor az Ö akaratát végre akarja haj
tani. Nagyon jól mondja egyik szép énekünk: „Hatalmas Ö! Csak mond
ja és úgy lészen Parancsol és előáll. Reményt se lát Az én gyarló sze
mem S Ö száz eszközt talál. Hol gyenge ember mit sem tehet, Meg
ment, megáldja életemet. Hatalmas Ö!” (14,3) Nyomorúsága sokszor a 
keresztyén embereknek, hogy Isten hatalmának felmérésénél önmaguk
ból indulnak ki és a maguk tehetetlenségét vetítik rá az Istenre. Így 
lesz Isten maga is „tehetetlen Isten” . Istent olyan hatalmasnak kell lát
nunk, amilyennek kinyilatkoztatta magát. Ö pedig olyan nagynak nyi
latkoztatta ki magát, aki Jézus Krisztust elő tudta hozni a sírból, mint 
Élőt. Előtte nincsenek „zárt ajtók” .

4. Isten lehetőséget adott az Ö népének arra, hogy szeretetének és 
hatalmának rajtunk való megvalósulását kérjük Tőle. Vagyis imádkoz
zunk érte. Az ige szerint ezzel a lehetőséggel éltek az őskeresztyének. 
Péter maga mögött egy imádkozó gyülekezetét tudhatott. Hangsúlyoz
zuk még egyszer: imádkozó gyülekezetei. Nem lázadozót Istennel és 
emberekkel szemben, nem olyat, amely kritizálta Isten döntéseit és még 
csak olyat sem, amely megkérdő jelezte Isten hatalmát, hanem olyat, 
amely igénybe vette imádságába Isten hatalmát.

5. A meghallgatott imádság nyomán Péter megszabadult. Ezt ol
vassuk: „és nem tudta, hogy valóság az, ami történik az angyal által, 
hanem azt hitte, hogy látást lát” (9. v.). Megismétlődött Péterrel az, amit 
a zsoltáros így mond: „Mikor visszahozta az Űr Sionnak foglyait, olya
nok voltunk, mint az álmodok” (Zsolt. 126.). Isten szabadító csodáinál 
újra és újra átéli az ember, hogy nem magának, hanem valóban egye
dül Istennek köszönheti szabadulását: bűnnek, halálnak, ördögnek ha
talmából. Ahol ezt a gyülekezetekben komolyan veszik, ott „megtelik az 
emberek nyelve vigadozással” .

Káldy Zoltán
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Jakab 2, 13—17. v.

A HIT CSELEKEDETEIRŐL

1. Bizony ez az ige sok gyülekezet és még több egyháztag felett a 
lelki ostor fenyegető suhintása. Azok felett elsősorban, akik ezt az igét 
is szeretik a maguk szempontjai szerint magyarázni, azaz félremagya
rázni. Hamis-boldogan hivatkoznak Lutherre, aki Jakab levelét „szalma- 
levél”-nek nevezte, holott Luther véleménye éppen nem Szentírás, vi
szont a Szentírásnak ez a szakasza félelmetes ítélet.

2. A legnagyobb kérdések egyikéről van szó: a hit és a jócselekedet 
összefüggéséről. Másként: a hitről és — életről A hitről és — szolgálatról. 
Sőt ezeknek a fogalmaknak a tartalmában, megvalósulásában az egyház, 
közelebbről a gyülekezet létjogosultsága s jövendője van elrejtve. Meg- 
nem-valósulásában tétlensége, elhalása, felbomlása. Ez az Ige tehát in
tés a bűnbánatra. A szószékről szeretjük eldörögni a világ bűnbánatá
nak szükségességét. Ha kezünkben villámcsapás lenne, még ijesztgetnénk 
is vele a világot. Pedig elsősorban mindig a gyülekezet a soros a bűn
bánatban.

3. Előbb azonban minden keresztyénnek azt kell felismernie, hogy 
Isten mit tett értünk, anélkül, hogy mi bármit is cselekedtünk volna. 
Azt tette, hogy megmentésünkre Jézus Krisztus halálában és feltáma
dásában megmutatta teljes hatalmát, az irgalom, a bűnbocsánat, a ki- 
engesztelődés és a megbékélés hatalmát. Ez a Fiúban való szolgálata 
felénk. A Szentlélek szolgálata pedig a megváltás tényének hirdetése, 
hívás az értünk szüntelen cselekvő Isten közösségébe. Akik ezt hiszik 
és ebből az irgalomból élnek, azok — hívők. A hitük nem halott.

4. Valójában rengetegen vallják magukat ilyen hívőknek, akik azon
ban éppen nem ilyenek. Hivatkoznak keresztyén neveltetésükre, rend
szeres igehallgatásra, sőt olvasásra, evangéliumi iratokra, közösségi ta
pasztalatokra, de . . .  De mi lett mindebből? Vajon nem maradt az élet 
mégis a régiben? Hányán kapaszkodnak bele „az egyedül hit által” cso
dálatos reformátori tanításba, mint egy elázott szalmaszálba, mert nem 
értik a tanítás lényegét? Állnak, álldogállnak zuhogó esőben, lyukas 
esernyővel. Üresen zakatol a malom. Halott a hit. Tétlen és erőtlen. Vak 
és süket. Csak cégtáblája van a szív bejárata fölött, de belül — tátongó 
a raktár. Elmaradnak a hivő szolgálat cselekedetei mások felé.

5. Nincsen hit cselekedetek nélkül, szeretet és irgalom nélkül. A 
hit cselekedetei azonban nem a mi cselekedeteink, hanem Isten csele
kedetei bennünk. Azé, akitől a hit is van. Azért, mert Isten mindent el
végzett a kereszten, azért lehetnek és vannak a hitnek cselekedetei. A 
„mi” cselekedeteink Isten érettünk végzett szolgálatának gyümölcsei. 
Thurneysennél olvashatunk egy hasonlatot. „Amit Jakab a hit cseleke
deteiről mond, hasonlatos a barométerhez, amely az időjárást mutatja. 
Szép idő van, tehát emelkedik a barométer. De senkinek sem jut eszé
be azt mondani: azért van jó idő, mert emelkedik a barométer. Nem a 
barométer „csinálja” a jó időt. Azaz, nem mi szerezzük meg az üdvös
ségünket jócselekedeteinkkel, hanem egyedül Isten. A ml jócselékede- 
teink annak a jelei, hogy átléptünk Jézus Krisztus napsugaras világába.”

Ezért nem szédülhetünk meg saját eredményeink sokaságától, minő
ségétől, megáldottságától, és nem dicsőítjük magunkat, sőt nem vá
runk másoktól sem dicséretet.

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 13. VASÁRNAP
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6. Jakab apostol a hit cselekedeteinek irányát is megmutatja abban 
a másik emberben, akinek valamiben hiánya van s akinek több kell, 
mint a kegyes szó. Egyszer délben látogattam meg egy „hivő” asszonyt. 
A konyhaasztalon nyitva állt a Biblia színes ceruzával aláhúzott sorok
kal. Körülötte előző napi mosatlan edények, vacsoramaradékok s az aj
tón át láttam, hogy még vetetlen volt az ágy. . .  A hit cselekedeteit el
kezdhette volna az otthonában, amelyben családjával lakott, több „má
sik emberrel” . Sokszor a külső tétlenség és lustaság elárulja a belsőt 
s ezt nem fedezi el semmiféle nyitott Biblia.

De az a másik ember sokkal több, mint családunk tagjai. A földön 
élő szenvedők, gazdaságilag elmaradott népek, kenyértelenek számta
lan hiánya, függősége, veszélyeztetett élete igényli a hit jócselekedeteit.

Isten azért tárja fel irgalmasságának világát, hogy mi is ilyen szív
vel forduljunk az emberiség felé. Akiknek van élő hitük Jézus Krisz
tusban, azoknak éltető a szeretetük is.

Amikor Jakab apostol megsuhintja az ítélet ostorát, úgy hallgas
suk mint akiknek éppen erre van szükségünk, hogy Isten irgalma után 
kiáltsunk, mert egyedül „az irgalmasság diadalmaskodik az ítélet fe
lett.” Ámen.

Várady Lajos

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 14. VASÁRNAP.
Csel. 15, 6—12.

EGYHÁZ A VÁLASZÚTON

Textusunk történeti hátterét ismerjük. Az apostolok gyűlését be
széli el, mielőtt az egyház átlépett tilalmak és beidegződések korlátain, 
hogy szűk közösségéből egyetemes egyházzá legyen.

A keresztyén gyülekezet eddig öntudatlanul úszott a zsidó vallási 
környezetben; a kis-ázsiai missziói utak azonban komoly problémát ve
tettek fel: zsidókká legyenek-e a hitre jutott pogányok, vagy sem; ér
vényesek-e még a mózesi rituális törvények, vagy sem? A hívők több
ségét ekkor még zsidókból lett keresztyének alkotják. Ma már nehéz el
képzelni, milyen nagy probléma volt ez a kérdés a számukra. Művelt 
hinduknál vagy afrikaiaknál tapasztalunk ma hasonlót, mikor évszáza
dos hagyományokkal, vagy törzsi tabuikkal kerülnek szembe. A legki
válóbbak számára volt az átváltozás a legnehezebb. Bensőséges meg
változásra és a bizonyosság magas fokára volt szükség ahhoz, hogy 
szembe merjen szállni a környezetével és ne remegjen, ha asztalhoz ült 
agy pogány keresztyénnel (lásd: Gál. 2,11.)

Amögött a bátorság mögött, amellyel az apostolok mégis a mózesi 
törvények ellen döntenek, látnunk kell a mély hitbeli gyökereket. Az 
Ür nem adott szószerinti útmutatást. A döntésnek belülről kellett meg
történnie a Szentlélek iránti engedelmességben. Az Acta és a páli leve
lek megmutatják ennek a döntésnek a lényegét: Jézus Krisztusban új 
világ érkezett el. Új élet, amely nem tilalmak és parancsok szövevényé
ből áll, hanem felszabadulás hivő bizodalomra és munkás szeretetve. Ez 
a hit nem tud mit kezdeni a rituális cselekedetekkel.
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Ezzel a döntéssel lett az egyház most már kifelé is, partikuláris i 
zsidó közösségből univerzális egyházzá, nyitva a világ és a jövendő felé. 
Ezzel a döntéssel választott az Úr nyomdokain járó gyülekezet a vallá
soskodás és a hit, a szertartások és a lélek szabadsága, a törvény betűje 
és Isten élő szava között.

Hogyan lehet ezt a textust az igehirdetésben felhasználni? Ha Barth 
Károly szabályára gondolunk, aki szerint a döntő szót az első öt perc
ben el kell mondani, akkor nagyon röviden kell bánnunk a történeti 
fejtegetésekkel. Ha mégis a textus egészéhez ragaszkodni akarunk, ak
kor körülbelül ilyen cím alá foghatjuk mondanivalónkat: egyház a vá
laszúton. Mi között kellett választania az egyháznak? A vallási büszke
ség, vagy a szolgáló szeretet; elzárkózás, vagy közösség vállalás kifelé; 
önfejűség, vagy engedelmesség; önigazság, vagy önátadás; erőtelenség, 
vagy cselekvő keresztyénség között.

Felhasználható építő mozzanatok még: Vitatkozás az apostolok kö
zött is akadt, de a szeretet korlátain belül intéződött el. (7. v.) Az anya- 
szentegyházban Isten cselekszik, aki kiválaszt és elküld, és nem én. 
Isten bizonyságot tesz valaki mellett! Milyen nagy dolog! (8. v.) Azt ol
vassuk, hogy Isten „nem tett különbséget” . Érdekes, hogy mi meg min
dig különbséget teszünk. Ez intő példa, amikor a faji kérdés és az osz
tálykérdések megoldása felé halad a világ! (9. v.)

IGEHIRDETÉSI VÁZLAT

Az egyháznak mindig nagy kísértése, hogy Pál apostol szavaival 
„testre szép” legyen, hogy legyen egy kis büszkesége. Sokszor úgy gon
dolja, hogy Isten fényességéből neki is kijár valami. (Pedig Krisztus di
csősége a keresztig hű szeretet volt. Csak ebből a fényességből kívánhat 
magának részt az egyház.)

Az első keresztyének zsidók voltak, ez volt a büszkeségük. Megkí
vánták volna, hogy a pogányok is azzá legyenek, ha hitre jutnak. Ök 
jól ismerték a törvényt, a pogányok tudatlanok voltak ebben. Nem szí
vesen mondtak le erről a fölényükről. (Nekünk is jól szokott esni egy 
kis öndicséret, vagy a nemzeti hiúság legyezgetése. Szívesen tartjuk 
magunkat választékosabb társaságnak másnál...)

Az egyház életében azonban, — mint az igében látjuk — Isten vá
lasztása számít, és ő nem mindig úgy választ, ahogy elképzeljük és nem 
mindig arra a célra, amire mi indultunk. Olyanokkal hoz össze, akikkel 
nem szerettünk együtt lenni, vagy akikről eddig nem is tudtuk, hogy a 
világon vannak. Az apostol sohsem gondolta volna, hogy a pogányok 
apostola lesz. Az egyház missziói munkája úgy kezdődött, mint egy 
számkivetés. (Csel 8,1. 9,2.). Az Úr beleszórta a jeruzsálemi gyülekeze
tei a pogányok közé, mint a pelyvát. De az engedelmességben vállalt 
szolgálat által élet lett belőle. Ha a kísértés győz és az egyház elefánt
csonttoronyba vonul, hogy saját szentségének fejlesztésével foglalkoz
zék, akkor szektává válik és elmúlik. Isten népének egy kiváltsága van, 
hogy szolgálhat ott, ahol Isten a világ tésztájába bekeverte.

Ebben a szolgálatban nincs meg Isten népének az az elégtétele, hogy 
„különb vagyok, mint azok, akik felé szolgálok.” Isten nem tesz kü
lönbséget vallásos bűnösök és vallástalan bűnösök között. Mindketten 
találkozhatnak a kegyelemben. Ezért a szolgálat csak alázattal vállal
ható. Ilyen szerényen nézve önmagát, mint a 11. vers mutatja, s olyan
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elnézően nézve azokra, akik közt szolgálnia kell, mint a 10. vers, lehet 
felvenni a szolgálatot.

Ez a keresztyénség, amely így viszonylik a külvilághoz, remélheti, 
hogy Isten utat nyit neki és életlehetőséget ad a számára. Ez a keresz
tyénség várhatja a jeleket: a szép és jó szolgálat eredményeit, s érez
heti, hogy e világban végzett szolgálata mellé odaáll Isten.

Uzon László

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 15. VASÁRNAP
Textus: Csel 16,9—15.

EXEGETIKAI MEGJEGYZÉSEK:

Textusunkat megelőző versek arról tudósítanak, hogy Pál utazásait 
ebben az időben bizonyos nagyobb terv nélküli „ide-odautazás” jellemzi, 
Állandóan Isten „nem”-jeibe ütközik az apostol. Kétszer egymás után 
is olvassuk „eltiltatának a Szentiélektől, hogy az igét Ázsiában hirdes
sék.” (6.v.) Nyilvánvalóan más volt Isten szándéka Pállal. Más területre 
akarta küldeni. Ilyen helyzetben kapta az apostol éjszakai látásban a hí
vást: „Jöjj át Macedóniába!” — 9—10. v. A hívás nyomán megszűnik a 
célnélküliség. Határozott irányban kell munkáját folytatnia. Isten maga 
jelöli meg a célt. Európába kell mennie. Arról a földről jött a hívás, 
amelynek lakói közül néhányan egy alkalommal azt mondották Jeruzsá
lemben: „Látni akarjuk Jézust!” (Ján 12, 21.) A 10. verstől az eddigi 
harmadik személyben történt közlés, felcserélődik az első személyben 
való közléssel. Tehát a könyv írója ettől kezdve Pál kíséretében van. 
Úgylátszik Lukács, az orvos, Troásban kapcsolódott bele Pál munkájába 
és innét indult el Pállal együtt a missziói utakra. Amit a következő ré
szekben olvasunk, az jórészt Lukácsnak, a szemtanúnak közlése. — 12. 
v. Pál európai földön először Filippiben kezdi meg szolgálatát. A város 
nevét Nagy Sándor atyjától kapta. A város történetileg is jelentős hely 
volt. Antonius és Oktáviánus ezen a helyen büntette meg Julius Cézár 
meggyilkolásáért Brutust és Cassiust. De még jelentősebb neve lett a 
városnak a keresztyén egyháztörténetben, mert itt alakult meg európai 
földön az első keresztyén gyülekezet. — 13. v. A városban úgy látszik 
nem volt zsinagóga, ezért a zsidó asszonyok kimentek a városkapu előtti 
folyó partjára imádkozni. Pál türelemmel megvárta a szombatot és a 
folyó partján felkereste az imádkozó asszonyokat. — 14. v. Lidia nem 
volt zsidó asszony. Thiatira városából való volt. Lidia az evangélium 
hirdetése után hitre jut. Nagyon hangsúlyozza Lukács híradásában, hogy 
Lidia szívét „az Úr nyitotta meg” . Bebizonyosodik itt is, hogy az evan
gélium „Istennek ereje” . — 15. v. Lidia az egész háznéppel, megkeresz- 
telkedik. A természetes családi kapcsolat út lesz az evangélium, tovább
adására. Egyben Lidia otthona kiinduló pont lesz Filippiben végzendő 
munkának.
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AZ IGEHIRDETÉS VÁZLATA

1. Pál második missziói útjának egyik szakaszán beállt egy olyan 
helyzet, amelyben Pál végeredményben nem tudta: merre is vigye to
vább az evangéliumot. Amerre fordult, mindig csak „tiltást” kapott az 
Istentől: „nem eresztette őket a Lélek”. Lehetséges, hogy emögött a 
mondat mögött egész konkrét akadály rejtőzik (esetleg beteg lett és nem 
tudott menni!), de az is lehet, hogy belső „nem”-re indította a Lélek. 
Tény azonban az, hogy Pál határozott vezetés alatt tudta magát és ő 
hagyta magát vezettetni! — A 20. század sürgő-forgó keresztyén emberei 
az evangélium továbbadásánál nem kövesedtek-e bele az eddigi utakba? 
Nem vették-e nagyon kezükbe a gyeplőt az egyház mai útjának járásá
nál? Ahogyan az evangéliumot hirdetjük, sokszor azt gondoljuk, hogy 
a régi utakról való letérés, csak „eltévelyedés” lehet, holott Isten akarja 
új utakra vinni szolgálatunkat az Ö vezetése alatt.

2. Feltűnő, hogy Pál milyen konkrét szolgálat elvégzésére kap meg
bízást: „Jöjj át Macedóniába és légy segítségül nekünk” . Pál és kísérete 
így reagált a hívásra: „Megértettük, hogy oda hívott minket az Úr, 
hogy azoknak prédikáljuk az evangéliumot” . Vagyis Pál egy konkrét 
szükségre néz és egy konkrét szituációban teszi azt, amit tennie kell. 
Nem valami nagy „missziói terv” foglalkoztatja a jelen pillanatban, ha
nem Istennek egy konkrét parancsa. Istennek ez a „konkretizáló paran
csolása” a mi időnkben sem szűnt meg. Ma is ad parancsot egy-egy 
konkrét munkára. A mi helyzetünkre nézve ez azt jelenti, hogy szolgá
latunkat a konkrét szituációkban kell elvégeznünk. Ez meghatározza 
munkánk módszerét, több vonatkozásban még a tartalmát is.

3. A textusból nyilvánvaló az „evangélium ereje” . Az evangélium 
megnyitja Lidia szívét. Ahol az evangélium hangzik, ott a Szentlélek 
munkálkodik és képes arra, hogy „mindent újjá tegyen” . Nincs előtte le
hetetlen. Ezért az egyháznak a legnagyobb kincse ez az evangélium. 
Ezen keresztül teremti ma is a Szentlélek Úristen az egyházat és élteti 
az egyes gyülekezeteket.

4. Kitűnik a textusból, hogy egy-egy ember hitrejutása, illetőleg 
hitre-juttatása mennyire az Isten dolga. Lídiának az „Úr nyitotta meg 
szívét.” Nem Pál munkája volt az. Isten szuverén Ura az evangélium
nak. Legyen áldott Isten ezért a „szívet nyitogató” szent munkáért.

5. De kitűnik a textusból a hitrejutással kapcsolatban az ember fe
lelőssége is. Isten a „szívmyitogatást” nem általában valamiképpen a 
„levegőn keresztül” végzi, hanem az evangéliumon keresztül. Az evan
géliumot pedig hallgatni kell. Az aktív hallgatáson kívül nincs tenniva
lónk. Lídia „hallgatott” az apostolokra.

6. Lidia a meghallott evangélium nyomán szolgált. Otthonát aján
lotta fel az evangélium munkásainak. Ahol hit van, ott egyben vele 
együtt megszületik a szeretet is. Sőt, a szeretet gyakorlása próbája a 
hitnek. A mi időnkben erre különös nagy hangsúly esik. A mi időnk 
nem a hit különböző tételeiről való vitatkozás ideje (annak is megvolt 
az ideje!), hanem a szeretet megélésének ideje. Mindenkinek a maga 
konkrét helyzetében kell a szeretetet gyakorolnia minden ember felé. 
Magától értetődően a „szeretet gyakorlásának” körébe esik az Isten üd
vözítő evangéliumával való szolgálat is, de nemcsak ezzel kell szolgál
nunk. Minden eszközt meg kell ragadnunk, hogy másokkal jót tegyünk, 
őket előbbre segítsük.

Káldy Zoltán
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SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 16. VASÁRNAP
I. Péter 1, 22—25. v.

ÉLŐ VIRÁG — A SZERETET

1. Amikor ezt az igét hallgatjuk, elsősorban a 24. v. tartalma ragad 
meg minket, amelyet Péter apostol Ésaiás könyvéből idézett. Ez a vers 
költői szépségű kép arról a fájdalmas tényről hogy az élet mint a fű és 
a virág dicsőségben szépségben, erőben pompázik, de egyszer mégiscsak 
elszárad, lehull. . .

Amikor Péter apostol erre figyelmeztet minket, azt akarja mondani: 
szeress, amíg lehet. Szeress addig, amíg élnek azok, akiket szeretned 
lehet. Szeress, amíg szeretni tudsz életed idején. Szeress, mert — le
hull a virág . . .

De sokan — bizonyára valamennyien — szorongással, elboruló arc
cal hallgatjuk ezt az intést. Jóvátehetetlen mulasztások emléke sötéten 
hull reánk. Magunkat szerettettük ugyan, de elzárkóztunk gyakran a 
legkisebb ilyen életmegnyilvánulástól részünkről. Beteljesedett rajtunk 
a mondás: „A  szeretet legyőzi a halált, de egy rossz szokás legyőzi a 
szeretetet” . S mennyi ilyen szokás, bűn, komor-közöny burjánzott eddig is 
életünk évtizedeinek földjén .. .

2. Borongós kép ez, feketén-gyászos. De felcsendül a bizonyságtétel 
is: az Úr beszéde megmarad örökké. Isten szeretete örök. Ez a beszéd 
a hirdetett evangélium. A múlandóság fölött és ezernyi jelei között ez 
az egyetlen örömhír.

Ez azt jelenti, hogy az apostol intése nem akármilyen szeretetről 
szól. Ez több, mint az ösztön, az indulat, a szenvedély, a hangulat, az 
udvariasság, a megszokott, mesterségesen szépített formaság, hiszen kap
csolatban van az örökkévaló Igével. Olyan szeretetről van szó, amely 
az ige szentségének mértéke, világossága, ítélete alá is helyezhető. Szinte 
annak formálja, megjelenése, megtestülése a földön az emberek között, 
elsősorban a gyülekezet tagjai között. Nem is lehet más, mint „kép
mutatás nélkül való”, „buzgó” .

3. Ennek a szeretetnek van azonban kötöttsége, feltétele.
Az első: az igazságnak való engedelmesség.
Az igazság medrében folyik a szeretet. Az igazság személy szerint 

Jézus Krisztus. Az Ö beszéde az evangélium. (Kol. 1,5— Jak. 1,15— Ef. 
1,13). Az igazság beszéde a törvény foglalata: szeresd felebarátodat, 
mint magadat. Ennek így tágabb értelme van, határtalan. Péter apostol 
a gyülekezetben átélt szeretetről beszél hozzánk s ez nyilván az első 
lépcsőfok a jézusi magyarázat második lépcsőfoka felé. De már itt is 
sok az engedetlenség és annak sorozatos kudarcot hozó következménye.

(Betegek, gyászolók, öregek, szegények, elfásultak gondozása...)
A másik kötöttség, feltétel: az újjászületés.
Az első kötöttség és feltétel a keresztyén embert Istennel való kö

zösségbe, az újjászületés a testvérek közösségébe vonzza. Akik az újjá
születés nagyszerű, élménye által Isten gyermekei lettek, azok a gyü
lekezetben élők számára hitben testvérek. (A Dér Sonntag 1960. évi 6. 
számában illusztráció olvasható: „Egy halála előtt álló rabbi így vallott: 
fiatal koromban az egész világot Istenhez akartam téríteni. Később meg 
akartam elégedni a város megtérítésével. Amikor^ már nagyon fáradt 
voltam és éreztem múló időm terhét, azt a célt tűztem ki,  ̂hogy meg
térítsem a családomat. Eljön halálom órája s most az a fő kérdésem,
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hogy én hadd térjek meg ...) Ezt elmondhatjuk önmagunkról valameny- 
nyien azzal a tanulsággal, hogy mindig fordítva kell kezdeni. Ha a 
világot egy hivő ember nem is tudja megtéríteni, áldás csak ott vár
ható, ahol minden a magunk megtérésével, újjászületésével kezdődik.

4. Az igazságnak való engedelmesség, az újjászületés, a szolgáló 
szeretet csak azért lehetséges, mert az evangélium hirdettetik nékünk, 
közöttünk, sőt általunk. Mindegyik tény kegyelmi ajándék. Az evan
gélium tartalma az, hogy Jézus Krisztus meghalt értünk, de feltámadott. 
Hulló virág-életű emberek számára az egyetlen vigasztalás. A szolgáló 
szeretet ereje. A szeretet mindennapos, kisebb-nagyobb vereségei kö
zött, mint bűnbocsánat az újrakezdés lehetősége. Megújultan nekünk 
szolgáló és megújító szeretet.

Hirdetett ige, tehát személynek szóló. Mögötte a teremtő, megváltó 
és megszentelő Isten él teljes hatalmával. Ez az evangélium — Istennek 
szeretete — az élő virág! Nemcsak „erős, mint a halál”, hanem annál is 
erősebb. Meghalt, de feltámadott. Ezért „a halál csak álom”.

Bárcsak adná Istennek Szentlelke, hogy ezt a nekünk hirdetett 
evangéliumot az Ö ereje által tudnánk mi is hirdetni. Ámen.

Várady Lajos

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 17. VASÁRNAP
T. Thess. 4. 9—12.

Az Isten akarata szerinti „szentté léteihez” hozzátartozik a keresz
tyén ember gyakorlati élete. A bűnbocsánatban feloldódott embernek 
egész habitusa spontán, törvényeskedés nélkül a napi életében fejeződik 
ki. Amiképpen a hit imádságban, dicséretben, a bűn bánatában és a 
kegyelem elfogadásában teszi önmagát nyilvánvalóvá, úgy a hit embere, 
bár parányi léttel bír csupán, a dolgaiban, szavaiban és cselekedeteiben 
jelenik meg az őt átfogó világban. Pál apostol a thessalonikaiakhoz egé
szen egyszerű módon ennek a cselekedetekben, vagyis emberéletben ki
fejeződő hitnek a feltételezése mellett olyan intelmeket intéz, amelyek
kel a reábízottak, tehát a gyülekezet belső és külső mozgását mederben 
tartani igyekszik. Kilengés, elcsúszás, megtévedés, mindig nyomon kísér, 
de tudja meg a keresztyén: az Isten akarata az, hogy mégis „szentül” 
éljen, járjon-keljen.

Nézzünk meg néhány figyelmeztető szót:
10. v. perisszeüó =  gyarapodni, bőségben lenni, abban megmaradni, 

tehát nemcsak tartani a szintet, hanem sorozatosan növelni a bőséget. 
Itt semmi esetre sem a vagyoni gyarapodásról van szó, hanem a ke
resztyén élet legelemibb lényegének: a szeretetnek növeléséről. Ebből 
sohasem elég, ennek mindig gyarapodnia, sokasodnia kell.

11. v. filotimeomai =  valamire kitartóan törekedni. Luther: „rin- 
get danach”. Egyaránt jelenti a belső és külső küzdelmet a becsület 
megőrzéséért.

11. v. hészüchadzó — a csendet élni, vagyis csendben lenni, de nem 
alkalomszerűen, hanem folyamatosan, állandóan. Isten előtti elcsende- 
sedés, nyugalom elsősorban forrása annak az aktivitásnak, amelyben 
a hivő egymaga, de a gyülekezet is láthatóvá válik a világ előtt.
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11. v. prasszó =  szívós munkát folytatni, amelynek célja az önel
tartás és ezen keresztül a másokért való gondoskodás.

12. v. peripateó =  életet folytatni. Luther szerint „wandeln”.
12. v. eüschémón =  a kívülállók által meglátható keresztyén élet, 

Az edzó a gyülekezeten kívülit jelenti. Menge: „nem keresztyén” .

VÁZLAT

„És az Ige testté lett. . . ” (Ján, 1.14.) Jézus Krisztus megjelent a vi
lágban. Helye van itt. Az anyaszentegyház az Ö teste. Igében és szent
ségekben valóságosan van jelen. Ámde Istennek eme nagy ajándéka 
mit sem érne számunkra, ha annak nagyságát emberi életünk valami
képpen nem mutatná meg. Sok kicsiny emberi életből a Főhöz ragasz
kodó hitben tevődik össze az egyház földi arca, amely a világ előtt úgy 
áll, mint

a látható gyülekezet!

1. Ez a látható gyülekezet egy szétbonthatatlan egység!
a) teremtettségében: Krisztus maga hívta el tanítványait és a Szent

lélek által ma is ugyanez folyik, ill. folytatódik. A teremtő erő a Szent
lélek, Aki izolálja ugyan Isten népét, de mégis formáló hatalmával az 
egy vér megváltottait egységben tartja;

b) lényegében: Krisztus evangéliuma, teste és vére határolják el 
más tartalomtól és adják néki azt a lényeget, amely, noha alig vehető 
észre, mégis kifejti magát rejtettségéből és lényeges mondanivalójával, 
valamint lényeges életével az emberek elé lép;

c) még részeiben s tagjaiban is. Rész? A Szentlélek a részek felett 
befolyásolhatatlanul, azaz úgy áll, hogy öt egy rész sem sajátíthatja 
ki magának. Tagjaiban is egységes ez a látható gyülekezet, mert a hit a 
körön belül nem taglal, hanem egybetart. Ez az egyesítő s egybetartó 
tényező a szeretet, amelyről az apostol a thessalonikaiaknak úgy ír, 
mint a legreálisabb ismertető jelről, amely elárulja, hogy hol a gyü
lekezet!

2. Ez a látható gyülekezet állandó mozgásban van. Tagjai azonban 
emberek lévén állandó figyelmeztetésre, serkentésre szorulnak:

a) egymás között gyakoroljátok a szeretetet. Alig vétkezünk többet 
egy Istentől kapott tulajdon ellen, mint éppen a szeretet ellen. Nemcsak 
hogy elkopott szó, hanem félő, hogy éppen a keresztyének gyülekezeti 
életében elmosódó fogalommá lesz. Nemcsak ellene vétkezünk, hanem 
vele is. Sok hamisságot, fojtott gyűlöletet leplezünk nevével. Jó, hogy 
nem emberi eredetű, mert különben teljesen elveszne;

b) a kívül valók felé is szeretettel tartozunk. Schweitzer Albert: 
„Hogy a világot szerethessük, Isten szemével kell azt néznünk!” S hogy 
nézi Isten? Felhőkig érő hűséggel és végtelen szeretettel. Ha így a Krisz
tusban gyökeret vert hit szeretetére alapozottan és általa irányítva néz
zük, akkor mindenütt, akárhová állított minket az Isten, bármely szol
gálati helyen sokféle gondolkodású ember között is testvéri kapcsola
tot tudunk felvenni. „Ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem csele
kedettel és valósággal.” (I. Ján. 3.18.)

c) Ebben bőséget látni annyit jelent, hogy fölébe helyeztetünk em
beri kicsinyességeknek. Ha a szeretetet hagynánk úgy gyarapodni, mint 
ahogyan indulatainkat fék nélkül elengedjük, akkor a gyülekezet népe 
a kívülállók felé nemcsak reprezentálná, hanem a valóságban bizonyí
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taná is a Krisztus szeretetét. Bőségessé ezt a szeretetet napi bűnbánat 
és bűnbocsánat elfogadása teszi.

3. Ez a látható gyülekezet csendes életű.
a) Jézus Zebedeus fiait anyjukkal együtt leinti. Mit akarnak? Miért 

háborognak a többi között, akikkel együtt egy lesz a részük, ha szol
gálatban elsők lesznek. Jézus azért jött, „hogy Ö szolgáljon” (Máté 
20.28.). S hogy szolgáljon neked, légy csendben, mint Mária tette, aki az 
egy szükséges dolgot ebben a csendességben láthatta meg. Az Isten 
előtt való megcsendesedés a kegyelemre, de az ítéletre való ráhagyat- 
kozás is.

b) Hangoskodó atyafiak sohasem használtak a keresztyénség ügyé
nek. Az apostolok, a reformátorok éppen azáltal lettek „hangosakká” , 
hogy csendben Istenre figyeltek és üzenetét továbbadták az emberek
nek. Üres viták, „vénasszonyos beszédek” , álszent vallomások, szólamok, 
valamint kegyes mázzal betakart konjunktúra-emberek valóban csend
zavarók úgy befelé, mint kifelé. Láthatóvá teszik ők is a gyülekezetét, 
de visszataszító képet nyújtanak. Lásd Júdás lev. 11—16.

c) A csendes életfolytatáshoz hozzátartozik a másokkal való békes- 
séges jó viszony megtartása egyrészt, mászrészt pedig az, hogy a gyüle
kezet tagjai, bárkik legyenek is: vezetők, pásztoroltak, kicsinyek, na
gyok, épek és nyomorultak, ne nehezkedjenek rá akár a gyülekezeten 
belül, akár azon kívül élők munkájának a gyümölcsére. Ne tartassák el 
magukat. A jószívű adakozó Isten iránti hálából ad. Senki sem várhat 
ingyen kenyeret dologtalanságában. A munkás viszont méltó a bérére. 
A tulajdon kézzel való munkálkodás Istentől megszabott életrend. Tehát 
becsületbeli dolog annak gyakorlása. A haszonlesés és a „bérért való 
kiszakadás” (Júdás lev. 11.) beárnyékolja a gyülekezet látható képét. 
Becsületes munka és becsületes életmód a keresztyén ember hitének bi
zonyságai !

Látható gyülekezet bennünk, velünk és rajtunk! Hogy milyen vissz
fénye az az Isten evangéliumának világoltatása gyanánt a ma világában, 
az attól függ, hogy mennyire vagyunk a corpus Christi tagjai. Élők vagy 
félholtak? Isten mégis velünk s rajtunk keresztül akarja a gyülekezetei 
láthatóvá tenni: porsátorház és cserépedény az ö  kezében ragyogtathatja 
nagy szerelmét. Ámen.

Fónyad Pál
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