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Csendben Isten előtt

Arról, hogy a dolgok összefüggenek

Címben úgy hat ez a mondat-töredék, mintha régi füveskönyv 
passzusainak bölcs tanácsai fölött állana összefoglaló megjelölésül. 
Nem onnan került ide címnek. Egyházi lapunk hasábjain ötlött több
ször is a szemembe. Kis cikkekben s egyházi vezetők iránymutató 
megnyilatkozásaiban egyaránt találkoztam vele. Noha mindig mellé
kesnek szánt megjegyzésként szerepel, úgy érzem döntő dolgokat 
takar.

„Aki Jézus Krisztus nyomdokain jár, annak meg kell tanulnia 
összefüggésekben gondolkodni. Az ő törvényének nagy összefüggése 
ez: szeresd az Istent és szeresd az embert” —  olvasom egy igemagya
rázó cikkben. Másutt meg: ,fMeg kell tanulnunk összefüggésekben 
gondolkodni. Nem lehet úgy egyházként élni, hogy ne tudjunk arról, 
mi van a világban.” Magam is leírtam már egy egyházközigazgatási 
eljárás során nyert tapasztalatként, hogy „a presbitériumok tágabb 
szemlélettel tájékozódjanak a közegyházi kérdésekben, mert a szálak 
messzemenően összefüggenek.”

Most böjtidőben különösképpen is érzem az összefüggések sú
lyát. Keresztelő János kinyújtja a kezét, rámutat a közeledő Názá- 
retire s megszólal: „íme, az Istennek ama Báránya . . Aki  nem. 
érti ennek a kifejezésnek az ótestamentomi összefüggéseit, az sem
mit sem ért belőle. Jézus egész messiási működését az ígéreteknek és 
próféciáknak összefüggésében érthetjük csak. Lélegzetelállító össze
függések rejlenek ebben az igében is: „ha Krisztus fel nem támadott, 
hiábavaló a mi prédikáláswik, de hiábavaló a ti hitetek is” . Sőt, nem 
csak önmagában, de lelkipásztori és igehirdető szolgálatunk eredmé
nyességével, vagy eredménytelenségével is mélyek az összefüggései. 
Pál a keresztyén életfolytatás vaskövetkezetességű láncolatára mutat 
rá Rm. 5. fejezetében s Jézus maga is nem hatalmas összefüggéseket 
tár-e fel ezekben és az ezekhez hasonló mondatokban: „jó fa nem 
teremhet rossz gyümölcsöt, rom lott fa sem teremhet jó gyümölcsöt,” 
„Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők”, stb.

Az igehirdetés maga is voltaképpen összefüggésteremtés Isten 
kijelentése és az ember értelme-szíve-akarata között. Tolmácsolás, 
amely megértést munkál két különböző nyelven élő között.

Folytatom a z ,összefüggéseket. Egész életünk minden szálával
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alapvetően összefügg azzal a társadalmi átalakulással, amely népünk
ben végbement s az egész világon folyik. Hogyan lehet elképzelni, 
hogy mi ettől függetlenül éljünk a parochiákon, presbitériumi ülése
ken, bibliaórákon és szószékeken?

Az ajtóm „Levelek”-nyílásán reggelenként a bedobott újsággal 
együtt beszökik otthonomba a kongói kérdés melege, a gyarmati fe
szültség, a rakéták fénye, üzemeink munkája, közéletünk ezer vál
tozata. Gyermekeimnek ünnepi kedveskedésül szardíniát vásárolok 
vacsorára. Nézem a feliratát s elgondolom: egy picinyke lépéssel 
elénk toppan benne az egész kínai nép ügye. Megújuló, hatalmas 
lendületű, új életünk egy aprócska darabja ez a doboz. Itt vannak 
mind az otthonomban, modulálják legbensőbb életünket. Lehetsé
ges, hogy van egy hermetikusan zárt szekrénykém, ahová mindez 
nem hat el: a hitem? Nem. Nem lehetséges. A  dolgok összefüggenek, 
s az első hitágazat tartalmaként lépnek elém.

Annyira összefüggenek, mint a motor, vagy komplikált gépezet 
alkatrészei a működéssel. Elég egy csavarlazulás, drótszakadás, a 
dinamóban egy ék-elcsúszás, szikrakihagyás, piszokszem a karburá
torban, hogy leálljon az egész gépezet. Am i nem visz közelebb a cél
hoz, ami nem az egész életet teszi szebbé, az kikopik a mi világunk
ból — annyira összefüggenek a dolgok.

Sőt annyira, hogy „nincs oly rejtett dolog ,ami napfényre ne 
jönne, s oly titok, ami ki ne tudódnék.” A fanyarságom, szomorúsá
gom, kedvetlenségem, elhúzódásom, vagy a derűm, örömöm, belső 
felszabadultságom, segítő szeretetem oka is. Mert a gyümölcsök a 
fáról árulkodnak, a cselekedet és magatartás pedig arról, hogy mi 
van az emberben.

Koren Emil
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Meghalt a mi bűneinkért és feltámadott 
a mi m egigazulásunkért

__ Lutheránus meditáció a böjti és húsvéti igehirdetésekhez

Igeszolgálatunk még ma is erősen nélkülözi a reformátori tájékozott
ságot Szószékeink valami általános keresztyén kegyességet propagálnak 
Az lett volna a természetes, ha Luther óta.m ég erőteljesebbe es meg 
határozottabbá lesz az evangélikus igehirdetés. Ehelyett eredeti jelleget 
nagyrészt elvesztette és színtelenné lett. A  legtöbb mai evangélikus pré
dikáció különösebb feltűnés nélkül elhangozhatna nemcsak akármilyen 
protestáns szószékről, hanem akár a római katolikus templomokban is. 
Ezért nincs „átütő, erejük” , ami pedig megvolt a reformáció korában 
nálunk Magyarországon is. Ennek sohasem szabadna így lennie Leg
kevésbé böjti, nagyheti, különösen nagypénteki és húsveti igehirdeté
sünkben. Ha még ekkor se Luther Márton példamutatása alapjan szólal
tatjuk meg az evangéliumot, akkor miért említjük egyáltalán a nevét, s 
miért mondjuk magunkat a lutheri reformáció örököseinek? Egyáltalán 
mi szükség akkor arra, hogy legyen külön evangélikus egyház? Nem 
válik-e így egész lelkészi és egyházi szolgálatunk kérdésessé, ha ti. fel
adjuk, vagy — Isten ments — eláruljuk a lutheri reformációt? A  saját 
lelkipásztori szolgálatunkat is megnehezítjük, sőt eleve eredménytelenné 
és hiábavalóvá tesszük, ha sajátos küldetésünkhöz az igehirdetésben nem 
vagyunk hívek. A  reverzálisharcban például az érdekelt evangélikus fél
nek nehéz lesz megmagyarázni, miért maradjon hűséges római katolikus 
partnerével szemben is egyházunkhoz, ha állandóan és következetesen 
nem képviseljük igehirdetéseinkben a reformáció hitbeli látását.

A  következőkben Luther prédikációi nyomán próbálom megrajzolni 
azt, ami a reformáció alapfelfogásából böjti és húsvéti igehirdetésünkre 
nézve következik. Ebből a célból Luther Márton 12 prédikációját néztem 
át, melyek 1529 és 1535 között nagyrészt virágvasárnaptól húsvétig hang
zottak el. Figyelembe vettem több más. főleg- ádventi, karácsonyi, víz
kereszti prédikációját is.*

1. Meglepő, hogy mennyire ugyanazt az evangéliumot hirdeti Luther 
minden alkalommal, minden ünnepszakban, vagy akár az ünnepiden 
egyházi félévben is. Isten igéje mindig ugyanaz nála. Mégis mindig rend
kívül változatosan, mondhatnánk szellemesen szólaltatja meg az evangé
liumot minden ünnepszakban, minden textus alapján.

2. A textusok, közelebbről Krisztus Urunk szenvedéstörténete, s a 
feltámadásról szóló tudósítások ismertetése a szószékről szerinte inkább 
csak azért fontos, hogy a gyermekek és az ifjúság, továbbá a még hitet-

í P w a M t P  w m Í b  ttt“  n n r  SI >k, prédíkációi á <- mai .németséggel közli M. Luther, Aus- gewahlte Werke III. Bd. Calwer Ausgabe, Stuttgart, 1935.
2. Magyar nyelven dr. Luther Márton HÁZI KINCSTÁRA melvet a millé- 

nium alkalmából Zábrák Dénes adott ki. minden vasárnapra és ünnepre tesz anya
id  hozzáférhetővé egy-egy prédikációt (sajnoSP m f  m á fa h g  övezhető
fordításban). ^
,. ,?z ,ö.^zeíü®géj\b?n. j s érdemes elolvasni a Schmalkaldeni Cikkeket
(dr. Paify Miklós kitűnő fordításában ..Az Evangélikus Egyház Hitvallási Iratai”  II. 
kötetének elején találhatók).

67



lenek megismerkedjenek velük. Nyomatékosan hangsúlyozza azonban. 
hogy az igehirdetésben nem ez a fő dolog.

3. A fő dolog mindig a Krisztusról szóló evangélium hirdetése és a 
Krisztus-hit. Ami Krisztusról szól, az Isten igéje. Ami nem Krisztusról 
szól, az nem Isten igéje. Ha maguk az apostolok is írtak valamit, de úgy, 
hogy az nem Krisztusról szól, akkor az nem Isten igéje és nem, evan
gélium, hiába van benne a bibliában. Viszont ami Krisztusról szól, az 
Isten igéje és evangéliuma akkor is, ha Heródes, Pilátus, Kajafás, vagy 
Judás Iskáriótes írta volna is, és nem is lenne benne a bibliában. Isten 
igéjét elsősorban élőszóval kell hirdetni. A  hit hallásból van. 1531. nagy
pénteken Luther így prédikált:

„Ha Judás ma is élne, a prédikációját én nem vetném meg, hanem 
köteles lennék épp úgy meghallgatni, mint Péterét és Keresztelő Jánosét, 
vagy Pálét. Mert nincs különbség Judás közt és a többi apostol közt, 
mivel dudásnak ugyanaz volt a tisztsége, mint Péternek és Pálnak.”

4. A törvény a maga teljes egészében nem Krisztus és nem evangé
lium. Nem hitet ébreszt, hanem hitetlenséget, félelmet, szeretetlenséget 
stb. Törvény nemcsak az ótestamentomban, hanem az újtestamentomban 
is van. Evangélium pedig az ótestamentomban is. A  törvény alatt nem
csak a szertartásokra vonatkozó előírásokat érti Luther, hanem a tíz- 
parancsolat mindkét tábláját is. Ennek és minden törvénynek a hirde
tése a keresztyén hit szempontjából mindössze arra való. hogy kétségbe 
ejtse az embert, s megmutassa, mennyire távol van a tökéletességtől. 
A  törvényvallás csak annyit tudott elérni, hogy híveit képmutatókká 
tette. A  törvénynek ez a szemlélete azonban kizárólag üdvösségünkkel 
kapcsolatban értendő. Amennyiben ti. Istennél akarunk valamit cseleke
deteinkkel elérni.

5. Világi síkban, embertársaihoz való viszonyában a keresztyén ember 
fő parancsolata a szeretet. A  felebaráti szeretet hivatásteljesítésben s 
mások megsegítésében áll.

1531-ben nagypénteken délelőtt a szenvedéstörténet alapján mondott 
prédikációjában olvassuk a következőket:

„A  keresztyén élethez semmilyen más parancsra nincs szükségünk, 
mint arra, hogy embertársunkat magunknál nagyobbnak tartsuk és neki 
szolgálatára legyünk.”

1531. virágvasárnapján: „Ezzel nem akarok a koldusoknak semmiféle 
engedményt tenni, akik azt mondják: ^Szegény ember vagyok. Nem 
akarnak nekem semmit se adni«. Az bizonyos, hogy Krisztus azt mondja: 
»Azért jöttem, hogy a bűnösöket üdvözítsem, nem az igazakat, mert az 
erőseknek nincs szükségük orvosra, hanem csak a betegeknek!” Azonban, 
ha te nem vagy beteg, akkor ezt mondjad: »Erős és egészséges vagyok, 
nincs rád szükségem^. De nem így tesznek: Koldulni akarnak és lustál
kodni. Találunk erős embereket, akik nem akarnak dolgozni, s szintén 
azt akarják: ^Tartsanak el bennünket!^ Ha Te az én számlámra akarsz 
élni és a másokéra, pedig tudnál dolgozni, akkor nem vagyok köteles 
rajtad segíteni. Sokan járnak ma az utcákon és koldulnak, ahelyett, hogy 
fonnának vagy vizet hordanának. Azt gondolják, hogy az evangélium 
lustaságra szabadítja fel őket. . . Sehol sincs megírva hogy a lusta nav- 
lopókat etetni kell.”

 1534-ben, Szentháromság utáni 19. vasárnapon mondott prédikációjá- 
ból: „Krisztus a bűnök bocsánatát tanítja.” „A  gutaütöttnek. miután az 
Atyával kiengesztelődött és bűnei megbocsáttattak, az a dolga, hogy 
hazamenjen »s otthon szorgalmasan betöltse hivatását, melyet Isten adott 
neki«. „Krisztus a bűnöket ellenszolgáltatás nélkül bocsátja meg. Ő nem
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uzsorás. Nem is kereskedő, aki a bűnök bocsánatából üzletet csinál. 
A  bűnbocsánatért, amivel megajándékoz, nem szed uzsorakamatot. Csu
pán azt akarja, hogy hivatásunk cselekedeteit elvégezzük, segítsünk em
bertársainknak, miután megkaptuk tőle bűneink bocsánatát, s teremjük 
hitünk gyümölcseit.”

6. Lépten-nyomon hangsúlyozza Luther, hogy az ige hallgatói értsék 
meg, mi a tulajdonképpeni hasznuk az igéből. Nagyheti igehirdetés-soro
zatát ilyenformán kezdi. Közeledik a húsvét. Tehát Krisztus Urunk szen
vedéséről és feltámadásáról fogunk prédikálni. A  textushoz azért, kell 
ragaszkodni, hogy az ifjúság emlékezetébe vésődjön a történet. De nem 
maga a történet a fontos itt sem (hiszen az „cselekedet” ). Nem is annak 
a hallgatása és tanulása (ez is „cselekedet” ). Hanem „a hitnek gyakor
lása”. Jézus szenvedésének és feltámadásának történetét szépen ki kell 
színezni. De tovább kell jutni. Meg kell értetni Krisztus szenvedésének és 
feltámadásának hasznát: a hitet. Ez utóbbival az emberek nem sokat 
törődnek. „A  test inkább bámulja a történetet, mint annak hasznát. 
Az evangélisták viszont nem annyira magával a történettel törődtek. 
Hanem inkább annak hasznával. Sokan prédikálnak a feltámadásról. 
Sok szót használnak annak elmondására, hogy Krisztus miképpen tárna-, 
dott fel. Te azzal törődj, hogy megtudjad, mit akar a feltámadás. Nehogy 
csupán halljad és lássad, ahogy eléd rajzolják. Hanem hogy te magad 
benne légy a feltámadásban és a feltámadás benned .. . Rm 4:25 vilá
gosan mondja: Krisztus meghalt a mi bűneink miatt és feltámadott a 
mi megigazulásunkért. Itt látod, hogyan prédikálja Pál apostol a feltáma
dást. Nem azt mondja: Krisztus meghalt, de feltámadott, és ez csodálatos. 
Hanem azt mondja: meghalt — de mi célból? A  mi bűneink miatt! Fel
támadott — de mi célból? A  mi megigazulásunkért. Sokat foglalnak ma
gukban ezek a szavak: a mi bűneink miatt és: a mi megigazulásunkért. 
Ebben minden benne van, amit Krisztusról prédikálni lehet.” (Húsvéti 
prédikáció 1533.)

Gyakran hangsúlyozza másutt is Luther annak szükségességét, hogy 
az evangéliumi történetek, illetve- Krisztus szenvedése és halála haszná
val legyünk tisztában.

„Nem elég tudni, hogy miként folyt le Jézus szenvedése, hanem tud
nunk kell, milyen gyümölcsöt terem, ti. a hitet. Mert itt nemcsupán nagy 
tettről és követendő példaképről van szó. Az ilyen hit az ő szenvedésének 
hasznosítása. Ezzel vagyunk egész évben elfoglalva és most is, amikor 
azt kérdezem, hogy ő miért szenvedett. Mert az ő akaratát és az ő szán
dékát kell szemügyre vennem, azt, hogy miért tette, vagyis, hogy ne áll
jak meg ott, hogy milyen szívbeli fájdalmat és keserűséget kellett el
viselnie, hanem hogy mindenekelőtt tudjam, miért vállalta a nagy árat 
és miért ontotta készakarva vérét Tehát, hogy mindez érted történt! .. . 
Erre kellene a prédikációt irányítani, hogy az istenkáromló misékkel elő 
se jöhessenek. Ha amellett maradnánk, hogy egyedül Krisztus halála 
győzte le a Sátánt, Heródes és Judás gonoszságát stb., ez a pápisták min
den tévelygését a földhöz vágná. .. Mindezt; nem önmagáért tette, hanem 
azért, hogy téged ne érjen szenvedés, téged, aki a bűn, a halál és a sátán 
alatt állsz, aki Judásnak és zsarnokoknak vagy alávetve, s a halál, a 
pokol, Isten ítélete és minden rossz vár reád. Ha ezt határozottan' fel
ismerték volna és hittek volna, mint ahogyan Pál is ilyen módon mutatja 
be Krisztus szenvedését, akkor az egyházban nem adtak volna helyet a 
Krisztus-ellenes istentiszteletnek. De egy püspök és egy szerzetes se tette. 
Persze, ha így hinnének, egyetlen szerzetes se maradna többé, hanem
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mindnyájan ezt mondanák: »Ha igaz az, hogy Krisztus az én bűneimért 
meghalt és ha mi így megszabadultunk minden bűnünktől — akkor: Mi 
keresnivalóm van még nekem a kolostorban?«  Bizony többé nem tisztel
nék a pápaság pompáját és hatalmát, hanem azt mondanák: ők ugyan a 
textust prédikálják és az írás szavait, azonban eközben azt mondják: 
»Kolostorba kell menned és szerzetesnek kell lenned, szűzen kell élned 
és szegénységet szenvedned, s engedelmességeddel, szüzességgel és sze
génységgel le kell győznöd az ördögöt". Ilyenformán fényesítették ki a 
szerzetesi erényeket és térítették félre az embereket Krisztus szenvedé
seitől. Ezt mondják: »Bűneid terajtad vannak és neked kell őket, s a 
sátánt és a halált legyőznöd". Nekem kell mindezt megtennem. Ebből 
aztán vagy valami korlátolt szent keletkezik, vagy a kétségbeesés. Mert 
itt a szüzességnek és a szegénységnek semmilyen cselekedete nem hasz
nál. Ők mégsem tesznek és nem tettek mást, különösen a mai napon 
(nagypénteken), mint hogy 8 órán át prédikálnak és gyalázatos prédi
kációikkal csak az ő szenteléseiket és szerzetesrendjeiket stb. erősítgetik. 
Ezzel Krisztust újra keresztre feszítik.”

1531. karácsonyán mondott délutáni prédikációjában olvassuk: „Teg
nap már hallottátok (ti. egy korábbi karácsonyi prédikációjában), hogyan 
lesz a mienk ez a gyermek és hogyan kell őt nekünk fogadnunk, hogy jól 
értsük ezt a mondatot: »Fogantatott Szén délektől, született Szűz Máriá
tól." Nevezetesen mindig hozzá kell tennünk: »Értünk". Miért fogantatott 
és született, miért szenvedett és vállalta magára a halált? Erünk, értünk, 
értünk! — Ezt mindig hozzá kell tenni. Ezért az atyák találóan illesztették 
be a Hitvallásba ezt a szót: »És a Jézus Krisztusban, a mi Urunkban". 
Ezt a szót minden egyes mondatra vonatkoztatnunk kell: érettünk fogan
tatott, érettünk született, érettünk szenvedett és érettünk támadott fel, 
érettünk szállt fel és érettünk ült Isten jobbjára... Mindenüvé, ami a 
Hitvallásban van, beletartozik az »érettünk". Ezért mondja Ésaiás: 
»Gyermek született nékünk és egy fiú adatott nekünk" stb., stb.

Szent „utilitarizmus”-ról van itt szó, mely talán a Luther korával 
egyidős humanizmusból is magyarázható. Ez nagyon különbözik minden 
embertelen jezsuita Soli Deo Gloriá-s felfogástól, mely szerint isteni 
önkény játékszerei lennénk. Mintha Isten úgy bánna az emberrel, mint 
a dúsgazdag római kereskedő a matrózaival: „Navigare necesse est, séd 
vivere non!” Isten éppen Krisztusban mutatta meg, bogy szereti az em
bert. Nem úgy viszonylik az emberhez, mint a zsarnok a rabszolgájához. 
Ismételten hivatkozik Luther Pál apostolra: „Ha Isten az ő Fiát odaadta 
érettünk, hogyan ne adna vele együtt mindent nekünk?” (Rm. 8:32.) 
Érdekes észrevenni a sajátságos dialektikát Luther gondolkodásában, 
mely két pólus között villózik. Egyfelől az ember semmit nem érdemel 
ugyan Istentől csak büntetést, halált és kárhozatot. Másfelől, az embert 
Isten Krisztusban határtalan szeretettel ajándékozza meg. Elmondhatjuk, 
hogy a lutheri „krisztocentrikus teológia” az emberért van! Ez az Luther 
szerint, amit hinni oly nehéz. Pedig éppen ebben a hitben kell gyakorol
nunk magunkat. Krisztus értünk halt meg. Értem és érted. Értünk embe
rekért. Azért, 'hogy higgyünk. Higgyünk Isten atyai szeretetében. Ez a hit 
az, .amit Luther igehirdetései szolgálnak. Ez az a haszon, amit Krisztus 
halálából és feltámadásából, is kikövetkeztet. 1531. virágvásárnapján dél
után Filippi 2:5 8. alapján tartott prédikációjában ezeket mondta:

„Mindenekelőtt hinni kell, hogy Krisztus nem önmagáért és a saját 
személyéért, hanem érettünk volt engedelmes az Atya iránt és ezért 
alazta meg magát... Ö nem akarta ezt mondani: »Én Isten vagyok, te
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pedig semmirevaló ember, ezért azt akarom, hogy imádj engemet«. Nem, 
hanem azt mondja: »Noha én Isten vagyok, mindazzal, ami vagyok es 
amim van, neked akarok szolgálni«. »Nem azért jöttem, hogy szolgálja
nak nékem.«”

7. Megpróbálom elmondani, hogy Luther prédikációi szerint konkrété 
micsoda haszna van a Krisztus-hitnek. Megpróbálom úgy elmondani, aho
gyan azt a mai átlagember is megérti, nemcsak a teológusok.

Hogy egyáltalán értsük Luthert, s mindazt, amit ő a Krisztus-hit 
hasznaként sorolt fel, ahhoz jó lesz, ha beleéljük magunkat a 400 évvel 
ezelőtt élt európai ember sorsába. Képzeljük el, milyen is lehetett az 
olyan embernek a mindennapi életfolytatása, közérzete, hangulata, világ- 
szemlélete, aki a modern ember legelemibb életfeltételeit sem ismerte. 
A mai európai ember már alig tudná az akkori életet elviselni, meg az 
akkori legszerencsésebb, leggazdagabb, leghatalmasabb, legegészségesebb 
emberekét sem Gondoljuk el a saját életünket azok nélkül a vívmányok 
nélkül, amelyek a reformáció kora óta lettek az európai ember köz
kincseivé. Kezdhetjük azon, hogy akkor még nem volt villany, de még 
petróleumlámpa sem. Üvegablak se igen volt. Ha megbetegedett valaki, 
mi történt vele? Mit kellett szenvednie egyetlen rossz foga miatt (fog
húzás érzéstelenítés és fertőtlenítés nélkül), hát még súlyosabb betegsé
gek esetén hatékony orvosság, az operáció lehetősége, fájdalomcsillapítók 
nélkül! „Mit evett, mit ivott, mibe öltözködött?” Még a burgonyát, a 
kukoricát és a paradicsomot sem ismerte! Milyen volt a közlekedés? 
A lakás? A  közbiztonság? A közellátás? Az emberek többsége jobbágy- 
sorban sínylődött. Háborúk, járványok, tűzvész, árvíz ellen úgyszólván 
védekezni se tudtak. Állandó félelem lehetett az életük és szenvedés. 
A vallás ezt a félelmet, rettegést és gyötrelmet még csak szította és fo
kozta. Az emberek lelki és testi terror alatt sínylődtek. Nemcsak való
ságos bajaik miatt szenvedtek, hanem azért is, mert féltek még nagyobb, 
még rettenetesebb földi és túlvilági gyötrelmektől. Egyházi énekeink is 
ezért vannak tele panasszal és fájdalommal.

Luther nem vonja kétségbe, hogy a szenvedés és a halál a bűn kö
vetkezménye. Azt se, hogy van ördög, pokol és lesz utolsó ítélet. Ellenben 
annak megfelelően, hogy a legfőbb parancs embertársainkat megsegíteni, 
az evangéliumot úgy hirdette, hogy az vigasztaljon, bátorítson, enyhítse 
a lelki gyötrelmeket, szabadítson meg a halálfélelemtől s a kárhozattól 
való rettegéstől. Gyakran hangsúlyozta, hogy az evangélium azoknak 
szól, akiket lelkiismereti kínok gyötörnek, akik nyomorultak, akik szen
vednek, akik félnek a haláltól, a pokoltól, az utolsó ítélettől, Istentől, 
Krisztustól, ördögtől, kárhozattól. Elmondhatjuk, hogy Luther az evan
géliumban nagyrészt olyan orvosságot igyekezett kora emberének nyúj
tani, amely elsősorban vallási okokból támadt szenvedéseit volt hivatva 
enyhíteni.

A  naini ifjúról szóló prédikációjában (1533) Luther megragadóan ecse
teli, hogy az evangélium miként vigasztal a gyász idején, és hogyan lehet 
vele vigasztalni: „Ezt az asszonyt megvigasztalja az Úr .. . Nekünk is 
meg kell tanulnunk, hogy gyakoroljuk, erősítsük és szilárdítsuk hitünket 
ezen a történeten. Ezért lássuk meg, hogyan teszi Krisztus a halált erőt
lenné és megvetésre méltóvá. Mivel a halálról ilyen képet állít szemünk 
elé, azért nem szabad borzadnunk tőle. Olyan szívet szeretne nekünk 
adni, mely türelmesen megy a halálba, s azt semmibe se veszi. Ezt azok 
tanulják meg a legjobban, akik nyomorúságban vannak, mint ez az öz
vegy ... Krisztus sajnál bennünket, hogy mi úgy félünk ’a haláltól. Ezért



mutat példát hatalmáról. Azt akarja ezzel mondani nekünk; >-Ne félje
tek! Mit tud a halál ártani nektek? Semmit, csak azt, hogy megrémít ben
neteket. De ne adjatok semmit se arra, amit ti éreztek ilyenkor, s ne a 
félelem vezéreljen benneteket. Hanem arra ügyeljetek, amire én vagyok 
képes s amit én akarok". . . Nekünk megvan ez a vigasztalásunk, de a 
szerzeteknek és a törököknek nincs meg. Ezért ők a (vallási) cselekedetek
hez menekülnek és Krisztusból bírót csinálnak. Tudják, hogy meg kell 
halniok és vár rájuk a pokol. Ezért imádságokkal és istentiszteletekkel 
akarnak Krisztus elébe sietni. Bírónak tartják őt, aki majd ezt fogja 
mondani nekik: »Te  olyan sokat imádkoztál, olyan sok jót cselekedtél, 
jer, én megmentlek téged!" Ilyen módon teszik Krisztust bíróvá a keresz
tyének felett, az életük felett. Ördögi nyomorúság ez. Rosszabbat csinál
nak Krisztusból, mint a halálból. Azért félnek annyira az ítélet napjá
tól, mivel gonosz, csüggedt szívük van ... Ebből megtanuljuk, hogy a 
keresztyénnek nem kell félnie, mert Krisztus nem azért jön, hogy ítéljen, 
hanem ő úgy jön, mint az özvegy fiához és más hívőhöz (Luther itt való
színűleg Lázárra és Jairus leányára gondol) jön: megmenteni a halál
tól ..

Krisztus „egyedül küzdött azzal, aki a legfőbb ellenség, Luciferrel 
a legfőbb ördöggel, s annak minden angyalával... Krisztus ekkor vért 
izzadt. De mégis megfosztotta az ördögöt hatalmától.”

8. Luthert emberszeretete vezette abban is, hogy támadta a pápás 
egyházat, a pápát, a püspököket, papokat, szerzeteseket. Az. egyházi em
berek ugyanis nem azt tekintették hivatásuknak, hogy könnyítsenek az 
emberek sorsán, hanerp inkább elviselhetetlen terheket raktak a népre. 
Luther igehirdetéseiből sohasem hiányzik .az éles támadás az embertelen 
vallási terror s annak képviselői ellen.

A  szenvedéstörténet alapján tartott prédikációjából idézünk néhány 
jellemző részletet:

„így most már mindnyájan együtt voltak: a szent, a tudós és a ha
talom birtokában levő urak. Rettenetes ki is mondani és hallani. Ezért, 
aki prédikátor, püspök, pápa, tudós, vagy tisztviselő, rémüljön m eg. . . ”

„Judás a tizenkettő egyike volt. Tanítványi tisztségénél fogva éppen 
olyan nagy volt, mint Péter, vagy Keresztelő János. Az evangélisták nem 
hallgatják el, hogy Jézus tanítványa volt és vele együtt ugyanannál az 
asztalnál ült és vele lakott. Legközelebbi barátja és sáfára volt neki. 
Bizonyára egyik tanítványnak sem volt olyan tekintélye, mint Judásnak. 
Ha Krisztust az egyik apostol árulja el, mire képesek akkor a pápák, 
a püspökök és a papok? Judásnak dicsőségesebb hivatala volt. mint ami
lyen a pápának, vagy a bíborosoknak stb. van. De méltóságát gonoszsága 
előttünk elhomályosította, mintha csak valamilyen jelentéktelen személy 
lett volna. Semmi esetre sem! Szoros kapcsolatban volt Isten Fiával, s 
minden éjjel vele aludt, ugyanabból az edényből evett és ivott. Ki ne 
adna sokat azért, hogy ilyen megtiszteltetésben részesüljön? A legjob
bak, legszentebbek, legtudósabbak, leghatalmasabbak és legtiszteletre- 
méltóbbak sem állnak olyan magasan, mint amilyenen Judás állott, aki 
Krisztust elárulta. Azért kell mondanunk: »Nem olvastál te arról, akit 
Judasnak neveznek és arról, akit Kajafásnak neveznek?" Egyház ide, 
egyház oda! Pápa ide, pápa oda! Ha még az se lehetséges, hogy az egyik 
apostolra építsünk, kicsoda akkor a pápa, vagy a püspök, hogy benne fel
tétlenül bízzunk? Ha Júdásbán nem volt szabad bízni, akkor kiben bíz
hatunk Judas magasan felette áll Augustinusnak. Ezért azt kell mon
dani. » Azzal dicsekesztek, hogy esperesek és papok vagytok? Nos, éppen
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ezért nem várhatok én tőletek semmi jót. Mert ti rosszabbul intézitek a 
dolgokat, mint bárki a földön! . . . «  »De mi az egyház fejei vagyunk* — 
mondjátok. Nos hát: Judás egyenesen apostol volt és Krisztust hall
gatta . .. T i azt mondjátok; »A  pápa nem tévedhet*. Judás nemcsak hogy 
tévedett, hanem még el is árulta Isten Fiát. Még kevésbé szabad tehát 
a pápára, vagy a zsinatra építeni. Tisztsége miatt így kellene megszólí
tanom Judást: »Szent Judás Iskáriótes!* Pedig tulajdonképpen gazember 
volt. Tehát mindenki ügyeljen arra, hogy szívével ne csüngjön más sze
mélyeken. Ne érdekelje, mit rendelt el és mit alapított a pápa, az egyház, 
vagy a zsinatok. Hanem csak az, amit Isten igéje mond. Ha valaki Isten 
igéjét hirdeti, legyen az Péter, vagy Judás, az Isten igéje. Ha nem azt 
hirdeti, nem kell rá hallgatni, akárki is legyen.”

Judás személye később is a pápát és a papokat juttatja Luther eszébe: 
„A  mi Judásaink azzal dicsekszenek, hogy Isten helytartói. Azt állít

ják, hogy Isten tiszteletét akarják a pusztulástól megmenteni. Pedig 
mialatt krisztust csókolgatják és baráti gesztusokat tesznek, keresztre 
feszítik. Ti. a pápisták nagyon jól ismerik a mi ügyünket, mint ahogyan 
Judás is tudta, hogy Mestere nem tett rosszat. Mégis álszenteskedve el
árulta őt. A  ml ellenségeink is éppen így tudják, hogy a mi tanításunk 
igaz, mégis üldöznek bennünket. Ezt a bűnüket nem szabad leimádkoz
nunk. Krisztus se imádkozott Judásórt, hanem ezekkel a szavakkal kötött 
útilaput a talpára: » Judás, csókkal árulod el az Embernek Fiát?«  Hogyan 
is lehetne valakiért imádkozni, akiről nyilvánvaló, hogy a Szentlélek ellen 
és Isten ellen cselekszik, s azt gondolja, mégsem teszem meg, amit a 
lelkiismeretem parancsol, hanem ki foglak átkozni. Itt nincs miért imád
kozni. Ellenben azért kell könyörögni, hogy az Űr tartsa meg trónját és 
országát, s harcoljon saját magáért. Ha minket nem akar megvédeni, 
akkor legalább saját magát védelmezze meg. Ha mi meg is halunk, leg
alább ő éljen és maradjon meg. Ó Uram Isten, sújts le minden ördög 
nevében a pápa trónusára, hogy Te az az Űr maradj, aki vagy!”

9. A  húsvéti evangéliummal kapcsolatban figyelemre méltó, hogy 
Luther 1533. húsvétján mondott prédikációjában hogyan magyarázta az 
Apostoli Hitvallásnak ezt a néhány szavát: „Alászállt a poklokra” . Hang
súlyozza, hogy a pokolra szállás nem testileg történt, mert hiszen a test 
három napon át a sírban volt. A  pokolra szállást képletesen kell elgon
dolni és-érteni. Ezért helyes, ha szépen kiszínezzük: Krisztus zászlóval 
szállt alá, a pokol kapuit bezúzta és szétverte, s lerombolta az ördög min
den hatalmát. Ha a hit megvan bennem, akkor értem az Apostoli Hit
vallásnak ezt a részletét is. Olyan ostobák nem vagyunk — mondja —, 
hogy testileg képzelnénk el ezeket a dolgokat. Tehát hogy a zászló papír
ból, vagy vászonból volt fanyélen. Vagy hogy a pokol fából, vagy vas
ból készült épület lenne. Ez ti. azt a kérdést vetné fel, hogy akkor hogyan 
nem égtek el. Az isteni titkokat mi csak durva külső képekkel tudjuk 
kifejezni — hangsúlyozza Luther. Ezért használ Krisztus Istenországa 
titkainak evangéliumában is képeket és hasonlatokat. Az is, hogy Ő Isten 
Báránya, szintén képies kifejezés. Amikor az egyszerű ember, vagy a 
gyermek hallja, hogy Krisztus a poklot lerombolta s az ördögöt meg
kötözte, akkor azt gondolja, és ez a helyes, hogy legyőzte őket. Persze, 
mindez nem testileg, sem érzékileg megfogható módon ment végbe, még 
hogyha durván és testileg kell is róla beszélni, minthogyha valamilyen 
nagy hős egy várba tört volna be seregével, s benne az ellenséget meg
verte volna. „Ezért, ha efelől a mondat felől kérdeznek, egészen egy
szerűen csak ezt mondjad: »Hogy miképpen történt, azt én igazán nem
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tudom, nem is tudom elgondolni, sem elmondani. De durván le tudom 
neked festeni és képletesen érzékeltetni, hogy ezekről a rejtett dolgokról 
érthetően beszéljek: odament zászlóval, mint győztes hős, a kaput be
szakította vele, mire az ördögök közt olyan pánik tört ki, hogy az egyik 
itt az ablakon, a másik amott egy lyukon menekült* Az egyáltalán nem 
fontos, hogy volt-e kapu és zászló. És hogy vasból, vagy fából voltak-e. 
Ezen semmi sem múlik. Az a fő, hogy higgyem,: azoknak, akik Krisztus
ban hisznek, sem a pokol, sem az ördög nem árthat. Mert Krisztus az 
ördög birodalmát és hatalmat teljesen lerombolta. Éppen azért halt meg, 
temették el és szállott alá, hogy azok többé nekünk ne ártsanak, se raj
tunk ne uralkodjanak. A  hivő ember tehát többé nem fél tőlük, ha meg 
is kell halnia.”

Krisztus feltámadását is úgy magyarázza Luther, hogy az vigasztal
jon és bátorítson. „Ha tehát látod, hogy valamelyik keresztyén meghal 
s eltemetik és nem marad belőle más, csak oszló hulla...  akkor hited
del a halálnak ehelyett a képe helyett egy másik képet kell látnod; 
mintha nem sírt, és nem oszló hullát látnál, hanem csupa életet és szép, 
gyönyörű kertet, vagy zöld mezőt s csupa fiatal, élő, vidám embereket.'’ 
.,A keresztyének művészete és bölcsessége abban áll, hogy sírás és pa
naszkodás helyet képesek az élet vigasztaló és vidám gondolatait ma
gukévá tenni. Például, hogy Isten azért enged a földbe elkaparni és ott 
elrothadni a zord télen, hogy majd nyáron megint előjöhessünk sokkal 
szebben, mint a Nap. Mintha a sír nem sír, hanem szép, illatos kert 
lenne, melyben gyönyörű szekfű és rózsa virul.” „Tehát tanuljuk meg a 
feltámadásnak ebből a hit-tételéből, hogy megvigasztalódva dacolhatunk 
az ördöggel akkor is, hogyha az már hegyezi a nyársat ellenünk, s halál
lal és pokollal fenyeget.”

10. Az úrvacsorával kapcsolatban is segítő emberszeretet vezesse ige
hirdetésünket. Ilyenkor húsvét táján sokan járulnak az Űr szent vacso
rájához, említi Luther egyik nagycsütöntöki beszédében (I. Kor. 11. alap
ján). A  pápaság idején úgy féltek tőle az emberek, mint a méregtől, s 
utálták. Lelkiterrort fejtettek ki az úrvacsorával (misével) is. Nem jól 
magyarázták ugyanis azt az intelmet: Ha valaki méltatlanul eszik és iszik, 
kárhozatot eszik és iszik önmagának. A  fülbegyónásra helyezték a hang
súlyt ahelyett, hogy az úrvacsorával is a vigasztaló hitet erősítették volna, 
hogy ti. Krisztus Urunk teste érettünk adatott háláira s az ő vére a mi 
bűneinkért ontatott ki, s így a bűnbocsánat nagyobb, mint a bűn. Nem 
maga a cselekmény szerzi a bűnbocsánatot, ahogyan a pápisták állítják, 
hanem az igéhez fűződő Krisztus-hit — hangsúlyozza itt is Luther. 
1529-ben pünkösdkor pedig azt prédikálta, hogy: „Amikor Krisztus azt 
mondja: Meg ne rémüljön a ti szívetek, se ne féljen — ezt azt jelenti: 
"En azért jöttem, hogy a lelkiismeretet megnyugtassam, és nem azért, 
hogy megrémítsem«.”

11. A feltámadás evangéliuma a mi megigazulásunkért hirdetendő,
nem azért tehát, hogy babonás gondolatokat ébresszünk és erősítsünk 
vele. Abból kiindulva, hogy a feltámadott Krisztus zárt ajtókon keresztül 
jelent meg tanítványainak, Luther hosszasan foglalkozik kora babonás 
szellem- és kísértethitével. Egyik húsvéti prédikációjának első fele ki
zárólag erről szól. Nem vonja kétségbe, hogy szellemek és kísértetek 
vannak. Sót többször említi, hogy neki is megjelentek („kopogó szelle- 
m ek " is ). Kitűnik Prédikációjából az is. hogy az akkori emberek gyötrel-
mes eletet meg keservesebbé tette ez a babonás hit. Azt hitték, hogy a 
szellemek és kísértetek „hazajáró lelkek” : elhunyt rokonaik, ismerőseik
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lelkei. A  „tisztító tűzből” járnak haza, s rémítik rokonaikat. Ezen az 
egyház akkori felfogása szerint csak a halotti misék segíthetnek. Micsoda 
félelmek közt élhetett emiatt is a Luther-korabeli ember! Luther e l
mondja, hogy az ő idejében már élőkért alig mondtak miséket, s az úr
vacsorából szinte kizárólag halotti mise lett. A szellemektől való babonás 
félelem volt szerinte a halottakért mondott mise gyökere. K itűnt alkalom 
a lelki terror fenntartására és a papok gazdagodására!.— Luther ezzel a 
primitív babonával, melynek egyik főoka talán az akkori rossz világí
tási lehetőségek voltak, a Krisztus-hitet állítja szembe. Aki Krisztusban 
hisz, mondja, az nem fél a szellemektől, s azok nem is árthatnak neki. 
Ahol ugyanis Krisztus hit által jelen van, ott a kísértetek nem marad
hatnak sokáig. Különben is — mondja Luther — a szellemek és kísértetek 
az ördög incselkedései, s nem a halottak lelkei. Semmi értelme tehát a 
halotti misének. Sőt az, mint az ördög csalárdságával kapcsolatban ki
eszelt dolog, veszedelmes tévelygést jelent, s feltétlenül kerülendő.

*

Luther Márton igehirdetéseiben is az emberiség új korának hírnöke, 
úttörője volt. Át volt hatva attól a bizonyosságtól, hogy az emberiség új 
kor küszöbén áll s mindennek meg kell változnia, a réginek pedig el kell 
múlnia. Ez az „eszchatológikus hangulat” jellemzi őt különösen élete vége 
felé. 1531-ben megtartott nagyheti igehirdetés-sorozatát mindjárt ezek
kel a rendkívül érdekes kijelentésekkel kezdi:

„Virágvasárnap Krisztus Jeruzsálembe lovagolt s úgy nyilatkoztatta 
ki magát, mint a Bárányt, akit a világ bűneiért fel kell áldozni... Ezzel 
ő elkezdte azt a munkát, mely által minden dolognak meg kell változnia. 
Ez a Krisztus halálával minden teremtményt magával ragadott és min
dent megáldott, lombot és füvet, napot és holdat. És így ezen az ünnepen 
olyan újításba és átalakításba kezdett, ami nemcsak őt érintette, hanem 
minden teremtményt. Mert minden dolgot meg kell változtatni, hogy 
övéinél a bűn megszűnjön és örök igazság támadjon, hogy a halál eltöröl
tessék s az élet napfényre jöjjön. Virágvasámap és a következő napokon 
néhány erős és jó prédikációt tartott és .... minden szavából kicsendül: 
"Eljött a vég!«”

A  régi dolgok letűnését s az új eljövetelét Luther a Krisztus-hit 
megtisztításával s tiszta hirdetésével mozdította elő. Mindezt közel 450 
evvel ezelőtt tette. Az azóta elmúlt évszázadok tanúsítják, hogy Luther jó 
próféta is volt. Ezért volt jó az igehirdetése is. Belőle most is. mi is sokat 
tanulhatunk. Nem azért, hogy a múlthoz kössük magunkat s gyülekeze
teinket. Hanem, hogy mi is a jobb újért, s a rossz régitől való szabadu
lásért tudjunk a magunk helyén az igével küzdeni. Krisztusi ember
szeretetünk vezéreljen ebben minket is, ezen a tavaszon is.

D. dr. Vető Lajos
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Egyházunk küzdelme a fasizmussal

Az angol—amerikai tőkének kiszolgáltatott magyar társadalom sú
lyosan sínylette meg az 1929—1932-es gazdasági válság pusztításait. Mező- 
gazdasági kivitel 75°/0-kal, az ipari behozatal pedig 12°lo-kal esett vissza. 
Egy mezőgazdasági jellegű ország számára ezek katasztrofális események. 
A búza ára 1928-ban még 34 pengő volt, csakhamar azonban 7 pengőre 
süllyedt. 1929 és 1932 között a gyár- és kézműiparban foglalkoztatottak 
száma 613 ezerről 447 ezerre csökkent. Több mint 150 ezer munkás vált 
munkanélkülivé, de a dolgozó munkások bére is 26%-kal süllyedt. Még 
súlyosabb volt a heyzet a mezőgazdasági munkásoknál, ahol a bérek átlag 
61°h>-kal estek. „A három millió koldus országa” tele volt panasszal és 
keserűséggel. A  kisbirtokos parasztságot az adó- és kamatterhek sodorták 
a pusztulás felé.

1931. november 27-én tartott egyetemes közgyűlésen az egyetemes 
felügyelő beszédében a gyártelepek elnéptelenedéséről, a munkanélküliek 
számának ijesztő mérvben való emelkedéséről szólt. Érintette azt a kér
dést is, hogy noha világviszonylatban is kielégítő volt a termés, mégis 
éhínség hullámzik végig a világon.

Egyházi sajtónk is tanácstalan a helyzet megítélésével kapcsolatban: 
„Az eredmény egy olyan helyzet, amellyel szemben tanácstalanul állnak 
a szociológusok, a nemzetgazdászok és az államférfiak.” 1 Ett a helyzetet 
csak az elnyomás eszközeivel lehetett fenntartani, bár ez semmiféle meg
oldást sem jelentett. Nyilvánvaló volt, hogy „a börtönökkel, szo.natóriu- 
mokkal és csendőrszuronyokkal, korunk eme divatos eszközeivel sohasem 
lehet a társadalmi és közélet ferdeségeit, kinövéseit megorvosolni.”2

A gazdasági és egyúttal társadalmi válságban az ország tartóoszlopát 
a középosztályban látták. Régi, tiszaistváni politikai képlet szerint a nagy
birtok és nagytőke uralmához a legkészségesebb segítőtárs az elszegé
nyedett nemesi-dzsentri réteg és az ehhez alkalmazkodó hivatalnok 'réteg 
keverékéből előállott középosztáiy. Az arisztokrácia, a nagybirtok, a 
nagytőke uralma és a dolgozó nép között áll a középosztály. _,,A közép- 
osztály nemzetért való munkára neveli azt az arisztokrata társadalmi 
osztályt, mely nem lehet családi sírboltok címertartója-, hanem a magyar 
jövendő munkás héroszának kell lennie. Lefelé a középosztály a szellemi 
munka demokratizmusát képviseli. Kiegyenlíti a két ellentétes történelmi 
erőt: általa megenyhül a konzervativizmus merevsége s lassúbb ütemet 
kap az evolucionális fejlődés. Éppen ezért az egészséges középosztály biz
tosítja a nemzet harmonikus fejlődését, a társadalmi osztályok békéjét.”3 
Ez azt jelenti, hogy a középosztály feladata a szélső reakció magatartását 
megenyhíteni, viszont „az evolucionális fejlődés” hátráltatását és fékezé
sét munkálni. Köztudomású volt, hogy egyházunk tagjai közt aránylag 
magas volt a középosztálybeliek száma. Lelkészeink is ehhez a réteghez 
számították magukat, ennélfogva a középosztálybeli gondolkodásmód, 
különösen jellemző egyházi közéletünkre. Már ekkor az volt a politikai 
alapelve a középosztálynak, hogy felfelé és lefelé egyaránt kritikát kell 
mondani, az arisztokratákkal és a proletárokkal egyaránt kell szembe
szállni. így alakult ki az a „kétkulacsos”, egyben harmadik utas" maga-

1 Evangélikusok Lapja 1931. 7. sz.
- Evangélikusok Lapja 1931. 32. sz.
3 Evangélikusok Lapja 1925, 1—2. sz.
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tartás, amely nem ért egyet a magyar feudál-kapitalizmus végképp 
múzeumba való „túlzásaival”, de ugyanakkor nem ért egyet a dolgozó 
nép jogos kívánságaival sem. Ez a középosztálybeli felfogás és nevelte
tés hosszú időn át hátrányosan befolyásolta lelkészeinket abban, hogy 
fenntartás nélkül a dolgozó nép oldalára álljanak. Emiatt következett be 
az a rengeteg dilemma, töprengés, határozatlanság, tehetetlenség, elv- 
telenség és tántorgás, ami annyira jellemezte a helyzetet.

Pedig a gazdasági és társadalmi válság felszínre dobta a koldus- 
szegény néprétegek ügyét, témává tette a nyomort és ínséget, nem lehe
tett tétlenül elmenni a nép szenvedése mellett.

Az ország, s vele együtt evangélikus egyházunk is, nagyon veszélyes 
lejtőre került.

A  gazdasági válság nyomasztó kudarcából a fasizmus zsákutcájába 
vitték az országot a vezetők.

Gömbös kísérlete az egypártrendszerre, a nyílt fasiszta diktatúrára 
való közvetlen áttérésre, nem volt tartós, mivel a szélső jobboldal ha
talomra jutása a magyar uralkodó osztályok vezető szerepének megrendí- 
tését jelentette volna. A  német—olasz fasizmussal való szövetség anélkül 
is átsegítette a Horthy-rendszert a válságon, hogy a Gömbös-diktatúrát 
megszilárdította volna. Ehelyett a már kipróbált ellenforradalmi rend
szer továbbfejlesztésének útját választották.

Mindez világosan tükröződik az egyházpolitikában is.

A fasiszta Németország hatása

Egyházunkra mindig is nagy hatással voltak a németországi viszo
nyok. Így volt ez akkor is, amikor a reformáció hazájában Hitler került 
uralomra.

Egyházi sajtónk világosan látta a helyzetet abból a szempontból, 
hogy a német fasizmus a reakció szélső erőinek hatalomra kerülését je
lentette. Egyrészt azt írták róla, hogy „Hitler mozgalma a császárság 
restaurációjának árnyékát veti előre”, másrészt egy német evangélikus 
lelkész szavaival úgy jellemezték a helyzetet, hogy Németország most ott 
tart, „ahol Magyarország volt Kun Béla kommunista uralma titán”. Ehhez 
kapcsolódik az a lelkesedés is a „zseniális” Mussolini iránt, akinek „láng
elméjével” sikerült hatásosan szembeszállni a haladó követelményekkel.i

Amikor Krayzell büntetőtörvényszéki tanácselnök, mint egyház- 
megyei felügyelő, békéscsabai beszédében „nekiment Hitlernek, valamint 
a nacionalizmusnak, a faji gondolatnak, a „Führertum”-nak, jól tudván, 
hogy hová céloz”, erre az volt a válasz, hogy az Evangélikus Életben 
cikk jelent meg a német Gusztáv Adolf egyesület magyarországi adomá
nyainak hangoztatásával azzal, hogy mit szól a Krayzell-féle nyilatkoza
tokhoz az a Gusztáv Adolf egylet, amelynek vezértitkára, dr. Geissler 
azt állította Hitlerről: „Isten ajándékozta ezt a csodás embert nékünkl'”’

Egy másik pont, ahol az antifasizmus némi jelét fel lehet fedezni, 
ott jelentkezett, amikor rádöbbent egyházi közvéleményünk a hitlerista 
zsidóüldözés embertelenségeire. Az Evangélikus Elet „Figyelő” rovata 
bátran száll szembe a gyors egymásutánban megjelenő nemzeti szocia
lista rendeletekkel az emberiesség nevében. Megütközését fejezi ki azon,

4 Evangélikus Élet 1933, 21. sz,
5 Evangélikus Élet 1933, 34. sz.



hogy fajhoz kötik a közszolgálatot, méltatlanul bánnak el érdemes embe
rekkel, megtapossák a felebaráti szeretet törvényét.6 * Viszont ugyanakkor 
megjelenik a különben neves teológusnak, Kittéinek a fasiszta zsidó
üldözést helyeslő álláspontjának ismertetése, aki azt fejtegeti, hogy a 
zsidóság vendégállapota felől keik nézni a kérdést, a szétszóródás bűn
hődő népét nem illeti meg semmiféle vezető pozíció, „abnormis állapot” 
az, ha a zsidóság egyenlő állampolgársági jogot élvez más emberekkel 
1933-ban még akadtak hangok a hitlerizmus ellen, de amint erősödött 
a fasiszta Németországgal való kapcsolata a Horthy-rendszernek, any
agira elhallgatnak ezek a hangok.

Még leginkább a hitlerista egyházpolitikával kapcsolatban alakult ki 
ellenvélemény.

Kezdetben a fasiszta képmutatás miatt áem alakult ki tiszta kép. 
Német adatokat közöltek lapjaink arról, hogyan emelkedik az utóeske- 
tések, utókeresztelések, visszatérések száma a német evangélikus egy
házban. Megnyugvást keltett az a hír is, hogy D. Bodelschwing, a betheli 
szeretetintézmény hírneves papja lett az új . birodalmi püspök. Német 
szemtanúk jöttek hazánkba azzal a hírrel, „hogy az a nemzeti és egyházi 
ébredés, amelyet Hitler programja megindított, csak a reformációval 
hasonlítható össze.”8 A  „horogkeresztes reformációról” szóló lelkendezést 
azonban csakhamar aggodalom váltotta fel, amint egyre inkább levetette 
a hitlerizmus az álarcot. Előbb „Zavarok a németországi püspökyálasztás 
körül”,9 majd „Nehéz válságban”10 címmel jellemzi Raffay Sándor püspök 
azt a helyzetet, amely Bodelschwing utódjának, a fasiszta Müller biro
dalmi püspöknek a választása körül alakult ki. Ennek ellenére közölte 
egyházi sajtónk Müller székfoglaló beszédét, egy püspökből és egy lelkész
ből álló delegáció látogatást tett Müllernél, az egyetemes felügyelő pedig 
„meleghangú üdvözlő táviratot” küldött a Müller által újonnan kineve
zett dr. Haeckel külügyi püspöknek.11 Egyházunk vezetősége tehát barát
ságos kapcsolatot létesített a nemzetiszocialista egyházi vezetőkkel.

Közben Hitler és barnaingesei az egyházat is rohammal akarták be
venni és meghódítani. Az egyetlen vezér gondolatát akarta mindenáron 
és mindenütt érvényre juttatni. Ugyanakkor az egyházat megfertőzte 
azzal, hogy az istenfiúság tanítása helyett a fasiszta fa ji eszme minden- 
hatóságát akarta elfogadtatni, ezzel idegen bálványt csempészett be az 
egyházba. Az egyházat belülről megtámadó, tanítási és hitvallási kérdé
seibe beavatkozó brutalitással szemben alakult meg a hitvalló front 
Barth Károllyal és később Niemöller Mártonnál az élen. Az egyház taní
tásának, az Isten igéjének a fasizálása, a Szentírásnak a megcsonkítása 
és zsidótlanítása olyan hallatlan merénylet volt a keresztyén hit világa 
ellen, amely nem maradhatot ellenállás nélkül. Az ún, „német keresz
tyének” (Deutsche Christen, D. C.-mozgalom) mint az egyház árulói, fel
adták az Isten igéjéhez és a hitvallási iratokhoz való hűségüket a fasiszta 
eszmék javára. A német hitvalló front harcát csak akkor értjük meg 
helyesen, ha meglátjuk, hogy a hitlerizmus és szekértolói, a „német ke- 
resztyének” , a Szentírás -egységét, tanítását akarták belülről, az egyház 
felöl meghamisítani, s ezzel fasizálni akarták az egész egyházat. Ez nem-

6 Evangélikus Élet 1933 12 sz
’  Evangélikus Elet 1933, 39. sz.
8 Evangélikus Élet 1933, 27 sz
* Evangélikus Elet 1933, 29. sz
10 Evangélikus Élet 1933, 31. sz'

11 Evangélikus Élet 1933. 44. sz!, 1934, 9. sz,
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csak az egyház tanítása belső szentélyébe való durva beavatkozás volt, 
hanem az egyház erkölcsi hullává tevésének a kísérlete is.

Hazai teológusaink világosan látták az egyház tévútra vezetésének 
kísérletét. Az egyházi tanítás igazságáért folytatott küzdelemben látták 
a hitvalló magatartás lényegét. Ez tükröződik a német egyházi kérdésről 
írt cikkekben is. „Az evangélikus egyház küzdelme Németországban”,12 * * * 16 17 18 
„Harc a hitvallásért Németországban” ,*3 „A protestantizmus válsága 
Németországban”,1'' Vrbán Ernő „Harc az Ószövetség ellen” 15 című cikké
ben hitvallási kérdésnek látja a fasizmussal szembeszálló egyházi moz
galom lényegét. Ugyancsak így ír Raffay Sándor püspök is az Evangélikus 
Életben megjelent cikksorozatában a németországi vallási állapotokról.11'' 
De nemcsak egyes egyházi írók, hanem egyházi testületek is ebben az ér
telemben foglaltak állást a németországi egyházi helyzet ügyében.

A  soproni felső egyházmegye lelkészértekezlete határozatilag vállalt 
szolidaritást a német hitvalló fronttal. Kívánta a hitet és lelkiismeretet 
érintő kényszer megszüntetését az egyházban. A  lutheri hitvallások meg
becsülésére külön is felhívják a figyelm et11 Ehhez kapcsolódik egyházi 
sajtónknak a német hitvalló fronttal való rokonszenve. A barmeni, 
dahlemi, augsburgi, oeyrihauseni zsinatok határozatai megjelentek hazai 
egyházi lapjainkban. Niemöller Márton prédikációját a Lelkipásztor 
knznlt.e.is

Valamennyi egyházi lapunk figyelemmel kísérte a hitvalló egyház 
küzdelmét, tudva, hogy az Isten igéje tisztaságáért folytatott harc soha
sem marad meddő, akkor sem, ha átmenetileg H itlerik  erőszakossága 
gúzsba kötötte az igazságot.

Ezt a helyzetet csak sokrétűen lehet értékelni. Egyházunkban meg
lehetős egyértelműség uralkodott a fasiszta tanok egyházba törésének 
elítélésével kapcsolatban. Az Ószövetségnek az elvetése, a keresztyénség 
zsidótlanításának perspektívája, az egyház tanításának ‘meghamisítása és 
fasizálása olyan kirívó botrányok voltak széles egyházi rétegek szemé
ben, hogy a német hitvalló fronttal való rokonszenv általános volt.

Amit viszont sokan láttak teológiailag világosan, annak sokan nem 
vonták le szívesen a gyakorlati következményeit. A hitlerista egyház- 
politika terén jóval nagyobb volt az engedékeny megítélés. Láttuk, hogy 
az egyházi vezetésünk jó kapcsolatot tartott fenn a német nemzetiszocia
lista egyházi vezetéssel már a fasizálódás kezdetén. Amint hazánkat egyre 
jobban rávitték a fasizmus lejtőjére, egyre kevésbé volt lojális dolog 
a hitlerista valláspolitika bírálata.

Még kevesebb hang hallatszott magának a fasizmusnak az elítélé
séről, noha mellette egészen nyílt agitáció folyt egyházunkban is. Az igaz
ságos helyzetmegítéléshez az is hozzátartozik, hogy a fasizmus bírálata 
nem volt könnyű olyan országban, amely 1920 óta ellenforradalmi poli
tikát folytatott, lényegében a fasizmussal párhuzamosan haladt. Viszont 
az is tény, hogy a horthysta vezető réteg a Hitlerrel való szoros szövetség 
ellenére sem akarta annyira kiadni a kezéből a hatalmat és az azzal járó 
nyereséget, hogy mindenestül azonosította volna magát Hitlerrel, ennél-

12 Keresztyén Igazság 1934, 2. sz.
is Keresztyén Igazság 1934, 4. sz.
14 Keresztyén Igazság 1935, 4. sz.
15 Keresztyén Igazság 1934, 8. sz.
16 Evangélikus Élet 1934. nov.—dec. számaiban. Megjelent különlenyomatban is.
17 Evangélikus Élet 1934, 31—32. sz.
18 Lelkipásztor 1937, 3—4. sz.
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fogva bizonyos lehetősége mégiscsak volt a bírálatnak, amint az az eddi
giekből is kitűnt.

A  különböző álláspontok egyházunkban is megütköztek egymással. 
Világosan mutatták az egymásnak feszülő ellentéteket.

A fasizmus vitája egyházunkban

Míg a magyar vezető körök egyfelől megpróbáltak védekezni a hitle
rista „gleichschaltolással” szemben, addig másfelől egyre jobban bele
bonyolódtak a hitlerizmus politikai és anyagi hinárjába. Ez oda vezetett, 
hogy a szélsőjobboldalnak tett folytonos engedmények útján próbálták a 
védekezés útját keresni. Viszont ugyanakkor a Hitler-nyújtotta zsákmány
ból készséggel részesedtek a magyar vezető körök. Jól jött a háborús 
konjunktúra, a zsid'óvagyon kisajátítása, az .ország területének Hitler jó
voltából történt gyarapítása. Mikor Hitler sikerei egyre nagyobbak lettek, 
egyházunkban egyes lelkészek azt a hangulatot szították, hogy a fasiz
mus győzelmének semmi sem állja már útját, egész Közép-Európában 
uralkodó erővé vált, s „csak a vak nem látja, hogy a mi nemzetünk is 
belekerült már ellenállhatatlanul a vonzási körébe,” l8/a

Amint a német hitvalló egyház nem volt hajlandó vállalni a hitle
rizmus által néki szánt szerepet, ugyanúgy hazai egyházi közvéleményünk 
is tiltakozott a nyilas próbálkozások ellen. Az egyik cikkíró „határtalan 
megdöbbenéssel” tiltakozott még a gondolat ellen is, „hogy evangélikus 
egyházunk totálisan olvadjon be a hungaristának nevezett nyilas moz
galomba”.19 Sőt azt kívánja a cikkíró, hogy egyházunk kereken tiltsa meg 
lelkészeinek a „nyilvános pártpolitikai szereplést”. Ez elsősorban azokra 
a lelkészekre irányult, akik nyilas képviselőséget és egyéb párttisztséget 
vállaltak.

A  leghatározottabban Dezséry László lelkész állt ki a nyilas papok 
törekvései ellen. Magát a hitlerizmust támadta. „A hitlerizmus álapelv- 
szerűen kimondja azt, hogy a népnek nincs akarati szerepe az állam- 
kormányzatban, csak érzelmi alapját adhatja meg az államéletnek. Elv 
az, hogy a nép érdekét a nép nem tudhatja, s ha tudja is, nem tudná 
megkeresni a végrehajtás eszközeit és módjait. Ezért az államban csak 
egy politikai akarat lehet. Ez pedig a diktátoré.”20

Ez tehál az a totális állam, amelyet a nyilas papok ajánlgattak. Ezek- 
után könnyűszerrel mutatja ki Dezséry, hogy az egyháznak nem lehet 
feladata egy politikai elgondolás szekerének húzása, mert ezzel lekerül 
a sárba, megbotránkoztatja és földi szempontok szerint szakítja szét a 
lelkeket, hanem feladata az embernevelés az újjászületett ember közös
ségi életére. Ez egészen új hang volt, a nép szeretetének hangja. Ennek 
az igazsága pedig erősebb minden látszatsikernél.

A hitlerista valláspolitikát bátor hangon teszi bírálat tárgyává Groó 
Gyula lelkész. Rámutat a vezető fasiszták, köztük Rosenberg nyilatkoza
tára. aki a keresztyénséget mielőbb el akarja tüntetni a nép életéből. 
Ilyen a valóságban az a sokat hangoztatott szólam a „keresztény” fasiz- 
musrol. Goebbels már sokkal taktikusabb, amikor belülről akarja szét
zülleszteni a keresztyénséget azzal, hogy a fasiszta elgondolások szó
csövévé akarja változtatni. A  nyilas vezetők, mint pl. Málnási Ödön,

18/a Evangélikus Élet 1938, 47 «z 
l® Evangélikus Élet 1938, 49. "sz 
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nyíltan hirdették, hogy hatalomrajutásuk esetén nemcsak az egyházak 
belső életébe kívánnak beleszólni, hanem irányítani akarják az igehirde
tést is• ,,N cm az üldöztetés, a külső sanyargattatas, hanem a kanjukon 
belül levő árulás, a kompromisszum, a báránybőrbe bújt farkasok és ha
mis próféták hangzatos „igehirdetése”, a tévtanítás, az az igazi vesze
delem í”21

A különböző reakciós-ellenforradalmi rendszerek gyakran használták 
fel céljaikra az egyházakat, de minden eddigit felülmúlt a hitlerizmus 
mohósága, amellyel a keresztyénség alapvető tanítását akarta felforgatni, 
mint amit meg is valósított a „német hit", a „német keresztyének” moz
galma. Nemcsak arra kapott az egyház felhívást, hogy szolgáltasson 
,,geistige TJnterbau”-t vagy éppen tetszetős betetőzést a fasizmus szá
mára, hanem arra kényszerítették, hogy saját tanítását keverje idegen 
nézetekkel, mégpedig a hitlerizmus ragadozó nézeteivel. Ez már az volt, 
amit nem lehetett elviselni. Ha sok csalást követtek is el a történelem 
folyamán Krisztus nevével, de ezt a mindent felülmúló otromba csalás 
nem lehetett vállalni. A  nyilas papok kérdés-felvetése olyan erős ellen 
szenvet és tiltakozást váltott ki, hogy a kérdés lekerült a megvitatás 
napirendjéről.

A  hitlerista valláspolitikának az elvetése azonban még belefért a 
„gleichschaltolástól” való félelem általános hangulatába. és nem jelentett 
aktív antifasizmust. Egyházunk vezetősége osztozott a kormánynak abban 
a magatartásában, amelyben elhatárolta ugyan magát a hitlerizmus egyes 
jelenségeitől, de alapjában véve vele tartott, ráépített.

A  józan egyháziasság minden időben tiltakozott az ellen, hogy párt- 
politikai célokra lehessen felhasználni az egyházat. Azonban ez a józan
ság is elpárolgott, amikor Imrédy Béla vigadói beszédével útnak indí
totta a Magyar Élet Mozgalom fasiszta pártját. Lelkendező hangon vál
lalt vele szolidaritást egyházi sajtónk: „Most és minden egyes program
pont megvalósításánál minket és minden tisztességes magyar embert ott 
fog találni háta mögött.”22 Ezzel olyan ember mögé akarták felsorakoztatni 
az evangélikus hívőket, akit később az Egyesült Nemzetek, tehát a nyu
gati hatalmak is — háborús főbűnösként méltónak találtak a halálos 
ítéletre. De helyet kapott sajtónkban a „Magyar radikalizmus”, a Turul 
Szövétség, a Werbőczy Bajtársi Egyesület és egyéb szélsőjobboldali szer
vezkedés propagandája is.23

Ezekután nem lehet kétség afelől, hogy egyházunkat merre vezették 
a nagy világpolitikai erők egymásnak feszülése idején. Nem számított 
sem az Isten igéjének intelme, sem a hitvallási iratok tanítása, sem a 
józan politikai bölcsesség, hogy nem szabad és nem lehet az egyháznak 
a fasiszta politikába belekeverednie, s különösen nem lehet a háborús 
uszítás, a rablószándékok lejtőjére kerülnie — az egyházi vezetés egyre 
tehetetlenebbé tette egyházunkat az embertelenségnek váló ellentmondás 
terén.

Ezen a helyzeten pillanatnyi változást az jelentett, amikor Bajcsy- 
Zsilinszky Endrének, a „Független Magyarország” című 'hétfői lapban 
megjelent cikkéből szemelvényeket közölt az Evangélikus Élet abból az 
alkalomból, hogy a Szovjetunió barátsági gesztus felajánlásával vissza
küldte az 1848-as magyar szabadságharc zászlóit, amelyek a világosi

21 Evangélikus Élet 1938. 5. sz.
22 Evangélikus Élet 1939, 2. sz.
23 Evangélikus Élet 1939 , 2. sz.
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fegyverletétel során Paszkievics herceg seregének kezébe jutottak, s ame
lyeket idáig a moszkvai Kreml hadimúzeumában őriztek.

A  józan -magyar történelmi és politikai bölcsesség szava szólal meg 
Bajcsy-Zsilinszky Endre írásában: „Még a világháború küzdelmei sem 
tudtak gyűlölködést kicsiholni n két nép leikéből egymás iránt. Ezt min
den háborús magyar katona tanúsíthatja. Mindig emberséges ellenfelek 
voltunk, bárhol kerültünk egymással szembe. De fölrévüt a kérdés a 
48-as magyar zászlók hazaküldésének hírére: vajon valóban történelmi 
kényszer-e, hogy nekünk, oroszoknak és magyaroknak, ellenfeleknek kell 
okvetlenül lennünk? Nem képzelhető-e el annak a történelmi barátság
nak megújulása, amely valójában az orosz és magyar történelem na
gyobbik felében, túlnyomó nagy részében, az Árpádok alatt különösen 
oly tisztán, majdnem törvényszerűen érvényesült? ... A  szovjetorosz 
gesztus mintha egy kicsit ilyenféle kezdeményezés jelképe is volna.”24

Ez a hang, sajnos, ritka volt, mint a fehér holló. Nem hathatta át egész 
országunk és egész egyházunk közvéleményét, mert a fasiszta politika 
lejtőjére lépett országunk gyorsan rohant vesztébe. Bajcsy-Zsilinszky 
Endre írása után fél évvel már benne voltunk fjitler szovjetellenes rabló- 
háborújában.

Antifasiszta hangok

A hitlerista cenzúra miatt természetesen csak óvatosan lehetett a 
fasizmussal nyilvánosan szembeszállni, ezért nem is várhatók valami 
messzemenő nyilatkozatok, de azért bátorság kellett annak a megírásá
hoz is, ami kicsit is szolgálta az antifasiszta küzdelmet.

Nem „stimmelt” a keresztesháború képlete azért' sem, mert hírek 
jelentek meg arról, hogy „Németországban az egyházi sajtó ellen léptet
tek életbe intézkedéseket. Az egyházi lapok, missziói iratok s a vallásos 
irodalom jóformán teljesen szünetel és a vallástanítási (tankönyvek szá
mára nincs papiros többé. Nehézségek gördülnek a templomépítés elé is.” 24 25 26 
Pedig ez még csak egészen finom bemutatása volt a hitlerista vallás
üldöző politikának. Még nem volt szó ebben arról a hallatlan nyomás
ról, ami a német egyházra ;nehezedett a fasizmus részéről az egyház ta
nításának meghamisítása, szolgálatának rendszeres aláásása terén. Ho
gyan lehet ezt összeegyeztetni azzal, hogy Hitler háborúja „keresztes
háború” ? A börtönben levő Niemöller és sok száz letartóztatott lelkész
társának példája, a hitvalló front küzdelmei azt mutaitták, hogy a német 
egyház legjobbjai sem lelkendeznek a német nép katasztrófába viteléért, 
a fasiszta háborúért. .

Egy másik intő példa a norvég ,egyház példája volt, ahol a hírhedt 
Quisling-kormánnyal és a német megszálló hatalommal szembeszálltak 
a püspökök, s velük együtt az 1160 lelkész közül 1100 letette állami 
hivatalát25

A dán egyház közös püspöki körlevélben jelentette ki, hogy „az egy- 
huz ̂ sem faji, sem vallási szempontból nem helyeselheti a zsidóság üldö
zését.”- ' Ezt a körlevelet valamennyi dániai templomban felolvasták.

Ugyanakkor azzal is számot kellett vetni, hogy a szovjet földre lépett 
katonákat nem lehet többé a régi ellenforradalmi mesékkel ámítani, nem

24 Eangélikus Elet. 1941, 3. sz
Evangélikus Élet, 1942, 35. sz.

26 Evangélikus Élet, 1944 8 sz
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lehet többé hangoztatni az orosz emigráció félrevezető híreit az orosz 
keresztyénség életéről. Gaudy László „Partizán pap” című cikkében meg
írta, hogy a pravoszláv papok egyek a Szovjet nép honvédő háborújával. 
Sobomo falu 65 éves papja két évig harcolt partizánként faluja népével, 
míg végre 26 hónapi partizánkodás után jelentkezhetett társaival együtt 
a szovjet hadsereg alakulatainál.  Ugyancsak ismeretessé vált, hogy Nagy 
Péter cár óta most a szovjethatalom alatt lett újra pátriárkája az orosz 
pravoszláv egyháznak, Szergej pátriárka személyében, aki közismert te
kintélyes, régi vezetője volt egyházának. A  szovjetunióbeli egyházi hely
zetről írott könyve nagy feltűnést keltett világszerte, hozzánk ugyan nem 
jutott el, de külföldi könyvismertetések útján nálunk is 'megemlékeztek 
róla.28Ennek a könyvnek a tárgyalásakor szakadt meg végre az az egye
nes vonalban vezető propagandasor, amely nem győzte a Magyar Tanács- 
köztársaság leverése óta rágalmazni a Szovjetuniót. Ennek hátterében az 
állott, hogy a sztálingrádi német és magyar katonaságnak a Don-kanyar- 
beli katasztrofális veresége óta megrendült a Hitler győzelmébe vetett 
hit, megindult újra az angolszász orientáció. Márpedig a yorki érsek 1943. 
őszén hivatalos látogatási tett a moszkvai metropolitánál,20 Ennek a gesz
tusnak a nyomán igazodott hazai egyházunk is. A  nyomosabb ok azon
ban az volt, hogy már egyre közeledett a  Vörös Hadsereg hazánk felsza
badítására. :

De nem hallgatott el teljesen az evangélium tisztán és igazán való 
hirdetése a fasizmus legsötétebb időszakában sem. Ennek különösen 
három mozzanatát kell kiemelnünk.

Az első az volt, amikor Hitler bedobta az antiszemitizmus propagan
dáját, hogy közben elterelje a figyelmet az ország gyarmati sorba helye
zéséről, s egyházi sajtónkat is lekötötte a betérni kívánó zsidók szigorú 
megrostálásának a szempontja, Schuller (Deák) Ödön nagybányai lelkész 
bátor hangon szállt síkra az Isten igéjének hamisítatlan megszólaltatá
sáért: „Lehet, hogy ma időszerűtlennek tűnik magunkat Izrael utódainak 
f  eltüntetni, vagy legalábbis nem nagy dicsőség . . .  Az egyház, Isten vá
lasztott népe ebben hisz és nem engedi magát a !korszellem délibábjaitól 
félrevezettetni.’,3° Ha nem is jelent meg a zsidókérdés mélyreható teo
lógiai elemzése ebben a korban, de 'az Hlyen cikkek megállították a fa
siszta ideológia gátlástalan átvevését.

Második mozzanat az, amikor a német hitvalló fronthoz hasonlóan 
Pálfy Miklós az Ótestámentum védelmében szállt síkra „Az Ötestámentum 
az Egyház könyve” című cikkében. A  keresztyénség fasizálásának egyik 
legfontosabb programpontja a „zsidó” Ószövetség elleni küzdelem, s ezzel 
kapcsolatban a „zsidós” elemek kiiktatása az egyház tanításából, hogy 
létrejöhessen a „braune Kirche”, a fasizmus engedelmes eszköze. „Az Vna 
Sancta Ecclesia s azon belül a magyar evangélikus egyház csak abban az 
esetben marad hű önmagához, ha hitvallást tesz az Ótestámentum mel
lett” — írta Pálfy Miklós. „A keresztyén egyház ugyanis az ótestámen- 
tumi >>Isten népének«  egyenes folytatása.”31 Mindez a teológia örök igaz
sága, de ebben a helyzetben ennek a megszólaltatása hitvallás volt az 
Isten igéje melleit, a fasizmus teóriája ellen.

A harmadik mozzanat Káldy Zoltánnak u hitlerizmusnak hazai vál-

27 Evangélikus Élet, 1944. 4. sz. ,
28 Evangélikus Elet, 1944. 7. sz.
29 Evangélikus Élet, 1943. 39. sz.
90 Keresztyén Igazság, 1942 . 87.
91 Keresztyén Igazság, 1944. 195.
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tozatával való szembeszállása vonalán jelentkezett. „Magyart keresztyén- 
ség” című cikksorozatában leplezte le a hungarizmus egyházba törésé
nek a mesterkedéseit. Ezek arra irányultak, hogy „magyar bibliát” kell 
létrehozni, amit a magyar történelemből, a  magyar helyzet és a magyar 
lélek kívánalmainak megfelelően írnának meg. Ebben a bibliában a zsidó 
próféták és apostolok beszédei helyett Botond, Árpád, István, László, 
IV. Béla stb. „magyar próféták és apostolok” tanításait kellene Össze
gyűjteni. Azt kell hirdetni, hogy [nem a zsidó, hanem egyedül csak a 
magyar az Isten választott népe. Káldy Zoltán részletes elemzés alá veszi 
ezt a szélsősoviniszta tévtanítást, és kimutatja, hogy ez magának Jézus 
Krisztusnak is az elvetését jelenti. „Az ige maradjon érintetlen és vál
tozatlan. Ige: Jézus Krisztus!”32 A  fasiszta faji gondolat őrületével szem
ben kifejtette a Szentírásnak a fajok egyenlőségéről és Istennek a fajok 
fölötti hatalmáról szóló tanítását.

A  hitlerizmussal és magyar szálláscsinálóival való szembeszállás ter
mészetesen csak teológiai érvekkel és egyházi eszközökkel volt megvaló
sítható, különben nyomban szembentálálták volna magukat lelkészeink 
a Gestapóval. Viszont éppen erre a teológiai \hangra volt szüksége egy
házunknak ahhoz, hogy ne merüljön el a fasizmus kiszolgálásának meg
alázó szerepében.

Hőseink

A  legújabb kor egyháztörténelmének lapjai bizonyítják, hogy ahol 
csak megjelent a német fasiszták csizmája, a nemzeti ellenállás hősei 
között mindig akadtak evangélikus lelkészek is. így tekintenek a dánok 
Kaj Munkra, a dániai ellenállási mozgalom legendás hősiességű evan
gélikus lelkész-vértanújára, így tekintenek (a norvégek a maguk lelkész
hőseire, a németek a hitvalló egyház bátor ímegnyilatkozásaira. s min
denekelőtt Niemöller szolgálatára. Hosszan lehetne sorolni más egyházak 
lelkészeinek antifasiszta magatartását is.

Magyar evangélikus egyházunk történetéből sohasem hiányoztak 
olyan lelkészek, akik a német hódító törekvésekkel szembeszálló hazafiak 
oldalára ne álltak volna. így volt ez Rákóczi korában, így volt az 1848-as 
szabadságharcban, de így voti 1944—45-ben is.

REMETE LÁSZLÓ evangélikus lelkész azok közé tartozott, akik félel
met nem ismerve álltak lelkipásztori tisztükben, amikor legjobban tom
bolt a hitleri zsarnokság.

Élete a keresztyén ember egyszerű, tiszta élete volt. 1910-ben szüle
tett, apja Szolnokon gimnáziumi tanár volt. Az evangélikus teológiát 
1934-ben végezte el Sopronban, ekkor szentelték lelkésszé. Több helyen 
való segédlelkészkedése után 1939-ben lett hitoktató lelkész egy kis fel
vidéki városban, Jolsván. Közismert volt diákjainak iránta való szeretete 
és ragaszkodása. A tisztán hirdetett igét tiszta családi élettel pecsételte 
meg. Felesége 1944-ben a balassagyarmati kórházban feküdt még, negye
dik gyermekük születése után, amikor már férje életveszedelemben for
gott. 1944-ben, december 23-án tartóztatta le istentisztelet után a Gestapo 
s elhurcolta ismeretlen helyre

Lelkészi szolgálata egyrészt volt híveinek és diákjainak szinte rajon
gásig menő szeretetében tükröződik, másrészt cikkeiben és hátramaradt

32 Evangélikus Elet, 1944. 36—41. sz.
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igehirdetéseiben. Szolgálatának alapgondolatát önmaga abban határozta 
meg, hogy amint Jézus Krisztus bűnt bocsátott és gyógyított, úgy a 
Krisztus-követés útját járó lelkipásztor ajkán is a tisztán és igazán hir
detett evangélium mindig az emberszeretet és az emberrel való törődés 
jegyében hangzik el. Ezért fordult a valláslélektan felé, ebben is meg
nyilvánult az emberi lélek megmentésére kész pásztori szeretete. A  vallás- 
lélektant tudományosan is művelte, nagy felkészültsége látszott meg a 
Lelkipásztor hasábjain megjelent lélektani cikkeiben.

Egyik hátramaradt igehirdetésében — amit gondosan, szóról szóra 
leírt — Jézus Krisztus ember szemléleltének a mélységeit tárja fel. Egészen 
elmerül Jézus Krisztus szemléletében, idézetek, utalások bőséges áradata 
szemléletesen eleveníti meg Jézus Krisztus embermentő szeretetét. R it
kán lehet hallani ennyire a Biblia világában élő, s igékkel beszélő ige
hirdetést, mint ez. Éppen ezért lenyűgöző és megrendítő.

Emberszeretete mindenestül a Szentírásból táplálkozott. Ez volt az 
indítéka annak, hogy ahol szenvedő embert látott, segített. Segítette 
híveit, paptársait, segítette a jolsvai zsidó munkaszolgálatosokat, minden
kit, aki a fasiszta gonoszság áldozata volt.

Mikor 1944 decemberében egyre jobban szorult a hurok a német és 
a magyar fasiszták körül, Remete László meg akarta menteni tanítványait 
attól, hogy leventeként Németországba hurcolják őket. A  Jolsva körüli 
hegyekbe és erdőkbe hatvanhárom diákot gyűjtött össze, hogy ott várják 
ki a felszabadító szovjet csapatok megérkezését. Erdészlakokban, szén
égetőknél húzták meg magukat.

Kelepcét készítettek Remete László számára. Egyik nap írásbeli üze
netet kapott, hogy jö jjön  le a hegyekből a jolsvai gyülekezet számára 
istentiszteletet tartani. Semmilyen veszéllyel sem gondolt, ha Isten igéjé
nek hirdetéséről volt szó, December 23-án ott állt a szószéken és rettent
hetetlen bátorsággal hirdette az igét. A befejező oltári szolgálat alatt 
már megjelentek a templomban a Gestapo emberei és katonái és elálltak 
minden kijáratot. Az Isten házából, az oltártól indulf el Remete László 
utolsó útjára, hogy jó pásztorként életét adja tanítványaiért, hatvan
három diákjáért.

„Az igaznak emlékezete áldott” — mondja a Szentírás. Remete László 
emlékezete fénylő példaként ragyog előttünk. Neve .bekerült az egyház
történelembe, azok nevei sorába, akik magyar evangélikus egyházunkban 
hosszú évszázadokon át küzdöttek népünk szabadságáért és független
ségéért, a német hódítókkal szemben.

Remete László mélyen szerette a német népet. Luthert és Goethét 
eredetiben olvasta, becsülte és tisztelte a német kultúrát, de mert evan
gélikus lelkész volt, mert lelkiismerete az ige foglya volt, mert evangé
likus hite volt, azért szükségképpen szembe kellett helyezkednie a fa
siszta gonoszsággal, a világraszóló embertelenséggel, a hazánkat elárasztó 
és felperzselő hitleri zsarnoksággal.

A  másik lelkész, aki már szintén nincs az élők sorában, JÁROSI 
ANDOR, a kolozsvári esperes. 1897. december 5-én Újsándorfalván (To- 
rontál m.) született. 1920. július 1-től Kolozsvárott lelkész. 1941. október 19. 
óta az erdélyi evangélikus egyházmegye esperese.

Amikor sokan nem láttak világosan, Járosi Andor Isten prófétájának 
az erejével hirdette az igét. Próféta az, aki az egyházban az igét úgy 
hirdeti, hogy isteni autoritással és legitimációval szól a múltról, jelenről 
és a jövőről. Az egyháznak szól, Isten népéhez fordul, de az egész terem-
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tett világot átfogó horizonttal. A kinyilatkoztatás fényében és isteni kül
detéssel értelmezi és magyarázza a világ folyását. Ilyen értelemben a 
prófétai szolgálat politikai aktus is: a polis, a közösség ügyét hordozza 
Isten színe előtt s látja a kinyilatkoztatás feltétele alatt.

Járosi Andort erdélyi sorsa készítette elő a prófétaságra. Isten ne
velte józanságra és valóságlátásra, míg az „anyaország” neveltjei irre
denta álmokat kergettek. Nagy távlatokban mérte fel az eseményeket s 
világosan láttad bekövetkezendőket. Nem szédítette meg az „új Európa 
bűvölete, nem áldozott együtt a „kereszteshadjárat” táltosaival. Világo
san felismerte a német veszedelem roppant arányait s talán elsőnek a 
németországi egyházi harc történeti jelentőségét.

Ahogy az események feltartóztathatatlanul rohantak a katasztrófa 
felé s ahogy megnövekedtek a sötétség árnyai s a háború véres mámorá
ban nyílt homlokkal toppant porondra a gonosz, úgy vetette le magáról 
Járosi Andor minden vele született gátlását, s úgy nőtt bele a próféta- 
ságba.

A bécsi diktátum és a magyarok bevonulása Kolozsvárra Járosi An
dort is egészen új döntés elé állította. Azzal kezdődött, hogy zsúfolt 
templomában a szilveszteri prédikáció után megrázó imát mondott a 
fasizmus áldozataiért. Beidézték a hadbíróságra, meghurcolták a nyilas 
lapokban. Egyházközségében is hajszát indított ellene a német csoport. 
De Járosi Andort nem lehetett megfélemlíteni. Ő  volt az első és egyetlen 
pap, aki a féktelen zsidóüldözés indulásakor előadássorozatot kezdett a 
Római levél 9—11. fejezetéről, benső barátja, B író Mózes református lelki- 
pásztor gyülekezetében. Mindkettőjüket az ige készítette fel, hogy a de
portálások megkezdésekor mindent kockára tegyenek az üldözöttekért.

Ezekben a hetekben Járosi Andor a feleségével együtt éjjel-nappal 
szolgált. Megtalálta a kapcsolatot az illegalitásban dolgozó kommunis
tákkal és mentett, bujtatott, vigasztalt, táplált mindenkit, akit csak bírt. 
Mialatt a paróchiája udvarára német katonák telepedtek, heteken át rej
tegetett üldözötteket a lakásán.

Ez a csendes, félénk ember végül is szembeszállt a hatalom birtoko
saival és a háború utolsó esztendeiben magára vonta a mindenható vezér
kar figyelmét. Igazolásra hívák fel nemegyszer, fenyegették, sajtóban 
meghurcolták, mert nevén nevezte a gaztetteket, kiállt a zsidók, üldözöt
tek mellett, munkaszolgálatosokat temetett, a szószéken csak Isten igé
jét hirdette s nem a háborús uszítás szólamait.

A legnagyobb talán akkor volt, amikor 1944. nyarán egy nyíregyházi 
lelkészkonferenciai gyűlésen felszólalt. Akkor már a Kárpátokban állt 
a front, itthon tombolt a fasiszta terror, s a halál szerelvényei gurultak 
a gázkamrák felé. S Járosi Andor arról beszélt, hogy útban van Isten 
ítélete is és eléri ezt a nemzetséget azért is, amit szólott és tett, és azért 
is, amit elmulasztott megmondani és megcselekedni. A kicsi ember nagyra 
nőtt akkor, mert nagy volt a perc is és vissza nem térő történelmi al
kalom. De ezt csak kevesen látták, vagy szinte senki. Gúny sara frecs- 
csent az arcába, az értetlenség hideg közönye dermesztette a szívét. Szólt 
es szava elhalt, napirendre tértek próféciái felett.

Isten kifürkészhetetlen akaratából a nagy omlás őt is eltemette. Ha 
va a mek, úgy neki kellene élni, szolgálni és vezetni, aki akkor is vezető 
volt, amikor vakok vezettek világtalant s mert reá nem hallgattak, mind
nyáján verembe estek.

86



Remete Lászlónak és Járosi Andornak, e két halott lelkésznek a 
hősiessége példaként világított a fasiszta sötétség éjszakájában. Termé
szetesen mások is voltak, akik kivették részüket az üldözöttek védelme- 
zéséből, s a fasizmus embertelensége elleni tiltakozásból. Evangélikus 
templom padlása, evangélikus paróchia csendje nemegyszer szolgált üldö
zött emberek életének menedékéül. Ezek a cselekedetek is mutatták, 
hogy a keresztyén szeretet tettei az elnyomás keserű korszakában sem 
szüneteltek, hanem megbecsülést és tiszteletet 'szereztek egyházunknak.

Krisztus testvérün k !
Nos, ha Krisztus testvérünk, ugyan mi fogyatkozá

sunk lehetne? Hiszen akkor szakasztott úgy vagyunk 
Vele, mint földi testvéreinkkel. A  földi testvérek közös 
vagyonban élnek, egyazon atyjuk s örökségük van, hiszen 
különben nem volnának testvérek. Ugyanígy élünk mi 
Krisztussal közös vagyonban, Vele egyazon Atyánk s 
örökségünk van. Ez az örökség pedig az osztozásban nem 
kisebb lesz, hanem mindig nagyobb, mert lelki örökség.

De hát mi a Krisztus öröksége? övé élet és halál, 
Ura bűnnek és kegyelemnek. Övé égen-földön minden: 
örök igazság, erő, bölcsesség, üdvösség. Országot s ural
kodik mindenen: éhségen, szomjúságon, jó - és balsors 
felett. Lelkiek, testiek, örökkévalók s ideigvalók mind 
kezében vannak. Ha tehát benne hiszek, részese vagyok 
minden jónak s nem csupán töredékrészt kapok, hanem 
Vele enyém minden: örök igazság, erő és ura vagyok 
mindennek. (Luther)

Dr. Ottlyk Ernő
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Rabszolgavadászattól a felszabadulásig

Afrika és a gyarmati kérdés

A  második világháború vége négy nagy eseménnyel gazdagította a 
világtörténelmet. Először is véget vetett a legnagyobb fasiszta hatalmak 
diktatúrájának. Ezzel megszabadította a világot attól a fasiszta expan
ziótól, amely nemcsak az európai kis népeket veszélyeztette megsemmi
sítéssel, de a nagyhatalmakat is állandó fegyverkezési lázban tartotta, 
miután a fasiszta imperializmus a leglehetetlenebb eszközökkel töre
kedett vezetésre. A  második meglepetés az volt, hogy megszüntette Kö- 
zép-Európában a középkorból ittrekedt feudalizmust, amely némely álla
mot a huszadik század társadalmi és gazdasági múzeumává tett. E he
lyett egy új gazdasági, társadalmi rend fejlődött ki. Ez a fejlődés rend
kívül széles területen indult meg, úgy hogy ma a föld lakóinak egyhar- 
mada tartozik már az új társadalmi és gazdasági rendhez. Ez a hatal
mas fejlődés egy sereg kérdés elé állította a polgári és kapitalista tár
sadalmakat. Olyan kérdések elé, amelyek eleddig fel sem vetődhettek 
volna. A  kapitalista társadalmak befolyása érezhetően csökken mint tár
sadalmat, kultúrát formáló tényező; a század elejei virágzásból ma sok 
esetben hervadt leveleket látunk.

A  harmadik nagy esemény a technikát forradalmasította. A  máso
dik világháború végén került birtokába az emberiségnek az atomener
gia. Hogy ez milyen konzekvenciákkal járt, erről több szó esett már. Az 
atomenergia segítségével gondolhatott a tudományos világ a világűr meg
hódítására, de a gazdasági élet gyökeres átalakítására is. Negyedszer és 
nem utolsósorban a második világháború után került előtérbe a maga 
izgalmas valóságában a gyarmati kérdés és vele kapcsolatban az elma
radt népek sorsa is. Ez utóbbi kérdésről szeretnék néhány gondolatban 
elmélkedni.

Természetesen ezek a dolgok nem különülnek élesen el egymástól, 
egyik: probléma szorosan kapcsolódik a másikhoz, sokszor egymásból kö
vetkeznek. De az vitathatatlan tény, hogy döntő módon ez a négy ese
mény húzta meg a világ ábrázatán a legmélyebb barázdát és ebben a 
négy kérdésben látjuk feszülni korunk nagy problémáit. Ezen belül a 
világ egy hallatlan nagy szellemi, kulturális forradalmi folyamaton megy 
keresztül. Ennek méreteit a történelemben hiába is keresnénk. Minden 
rést ez a szellemi forradalom tölt ki, de ugyanakkor, mint kavicsot a 
cement, ez is köti egybe. Kísérő dallam ez, hol a harmónia muzsikájával, 
hol a kontrapunktáció eszközeit alkalmazva viszi az eseményeket előre. 
És nem jósolunk, amikor azt mondjuk, hogy rövidesen olyan megnyug
tató módon rendeződnek e nagy kérdések, hogy az emberiség biza
kodva, reménykedve építheti és szemlélheti a maga holnapját.

Addig azonban egy-két dolognak, éppen a történelem kényszerítő 
ereje miatt meg kell történnie. És itt nem arról van szó, hogy siettetni 
akarjuk a történelmet, hanem arról, hogy már eddig is nagy területe- 
Ken erezhető a lemaradás. Emberi, társadalmi felelősség kötelez arra, 
nogy ezekre a lemaradásokra figyelmet szenteljünk.

A  mi századunk, ahogyan ezt mondani szokták, a gyarmati népek 
felszabadulásának százada. Igen, ez a felszabadulási folyamat megindult,

és annyira a levegőben van, hogy minden lélegzetvétellel mélyen be-
J . De erezzük mégis a lemaradást. Érezzük, milyen sürgetően köve-
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teli a történelem ennek a kérdésnek megoldását, de azt is, mennyi ér
dekkel, érvvel, elmélettel késleltetik egyesek nemcsak a lemaradás be
hozását, de a kérdés gyökeréig való megoldását is.

A  folyamatba került felszabadulás Ázsiában volt sikeresebb. Ennek 
a hatalmas földrésznek ma már szinte valamennyi területe fölött sza
bad országok színeit viselő lobogókat lenget a szél. A  másik hatalmas 
földrész Afrika. Tipikus gyarmatvilág. Ide a kolonialisták még a leg
utóbbi időkig is nagy összegeket invesztáltak. Itt a felszabadulási folya
mat lassúbb. Itt is megindult, hiszen az elmúlt év végéig, aránylag rövid 
idő alatt tizenhat önálló állam alakult. Ezek az államok, a felszabadult 
ázsiai államokkal együtt beszélő tanúi annak, hogy ez az ár átszakította 
a fehér ember által épített gátat és zúgva, harsogva ömlik a szabadság 
tengere felé.

Afrika, az ismeretlen, titokzatos világ

Afrika, ez a 30 millió négyzetkilométer területű hatalmas sziget, 
a földön a kontinensek köfcül a második helyet foglalja el, szinte nap
jainkig ismeretlenül terpeszkedik az egyenlítőre úgy, hogy tagjai északon 
és délen egyaránt lelógnak a harmincadik szélességi körön. Az ókorból 
a Földközi-tenger partja és vidéke, Egyiptom ismerős előttünk. Egyiptom 
történelme és kultúrája a római birodalom vénáin keresztül beszivár
gott a legtávolibb kolóniák településeibe. De erről alig tartottuk azt, 
hogy ez Afrika. Afrika az más. Afrika az ismeretlen, titokzatos világ. 
A  sötét Afrika, és még néhány aforizmával intéztük el e hatalmas világ
részt. Valójában az északi részén elterülő hatalmas kiterjedésű sivatag 
(Szahara) nem is indította meg a kutatás érdeklődését, úgy szintén a 
déli nagy homoktenger, hacsak nem emitt a homok alól kilátszó pira
misok csúcsai, vagy amott a homokból kicsillanó gyémánt nem vonzotta 
Európa kalandorait, kincskeresőit és a gyors meggazdagodás reményében 
nem árasztották el ezeket a helyeket.

Hogy mit hordoz magában ez a földrész, azt csak száz év óta tud
juk, de még napjainkig sem pontosan, mivel még ma is van számtalan 
hely, ahová fehér ember nem tette be a lábát. Noha kutatók, expedí
ciók százai keresik fel és fantasztikus lehetőségekről írnak, valójában 
ez a földrész még „szűz” és csak következtetni lehet gazdagságára.

Így azután napjainkig maradhattak még olyan kultúrák és foltok 
ezen az ősi földrészen, amelyek őrzik eredetiségüket. A  feltárt részeken, 
az utak, víziutak mentén főként, azonban betört már az európai civili
záció a törzsek életébe és ha nagyobb jólétet nem is eredményezett, de 
az üveggyöngy, panama-kalap, vászonkendő felváltotta a vas, réz, kagyló 
ékeket és háncs öltözékeket. Az intenzívebb koloniálizálás halálra ítélte 
az ősi vadász, földművelő, gyűjtögető kultúrát. Felbontotta a régit, de 
az újtól még rendkívül messze van, ennek viszont nem az afrikai népek 
az okai.

Ami a legmegdöbbentőbb Afrika néprajzát illetően, az az, hogy ezen 
a roppant világrészen alig van ember. A lig van néhány száz kilométerre 
a sűrűn lakott Európától és szinte összefügg a másik, rendkívüli nép
sűrűségű Ázsiával. Az egész földrészen a lakosság száma alig haladja 
meg a 220 milliót. Ez a népesség is rendkívül viszonylagosan, rendszertele
nül oszlik meg Afrika testén. (Pl. Egyiptom 24 millió, Etiópia 16 millió. 
Francia Nyugat-Afrika 19 millió, de már Algéria 8 millió, Kongó 12 mil
lió, Dél-afrikai Unió 15 millió stb. A  számokat kerekítettem.) Ha most 
csak egyetlen egy európai állammal, pl. Németországgal hasonlítjuk ösz-
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sze Afrika népességét, akkor tűnik ki igazán az aránytalanság. Német
ország területe 450 000 négyzetkilométer, lakóinak száma pedig 80 mil
lió. Az arány ez: Afrika területe 66-szor nagyobb, mint Németországé, 
lakóinak száma pedig még háromszor annyi sincs. Ennek a ritka népes
ségnek nem lehetnek pusztán földrajzi, klimatikus okai, hanem minden 
bizonnyal más is. De míg Európa lakossága az utolsó száz év alatt meg
négyszereződött, sőt ha a két világháború közbe nem jön, ötszöröséről 
beszélhetünk már, addig Afrika lakossága legjobb esetben változatlan, 
de hosszú időn keresztül állandóan és nagy mértékben csökkent. Afrika 
területét nagyjából elkerülték a középkor és újkor nagy háborúi. (Ma 
Európa lakossága 510 millió.) Egy valami azonban nem kerülte el. A  
rabszoigavadászok. Ez az embertelen banda majdnem fél évezreden ke
resztül szedte a maga áldozatát és tizedelte a bennszülött lakosságot. 
Nem tudott annyi gyermeket világra hozni a néger anya, amennyi ki
elégítette volna e vérszopó ember-hiénákat.

Rabszolga-vadászat 450 éven át

A  rabszolga-vadászás és rabszolgakereskedés történetéről valamit. 
Európa történelmében két különösen gyalázatos fejezet van. Az első, 
amikor a római köztársaság rabló- és kaiózhadai rávetették magukat 
Kelet rosszul védelmezett vagyonára, amikor az Égei-tenger könnytől és 
verejtéktől csapzott emberhalmazokat hordott a hátán és Delos szé
gyenletes hírnévre tett szert rabszolgapiacával. Mert nem egy eset volt 
rá,' hogy egyetlen napon tízezer rabszolga cserélt itt gazdát. De a rablás
nak és rabszolgaságnak ez a sötét korszaika nem tartott sokáig. A  máso
dik lemosta Európa arcáról mindazt a szépet és jót, amit a humanizmus 
ráfestett, és eliszaposította az Új Világ felfedezésével teljesen az újkor 
erkölcsét.

Szörnyű fényt vet a keresztyén civilizációra, hogy a rabszolgavadá
szatnak, a történelemben ismert leghosszabb korszakát Spanyolország és 
Portugália, Franciaország és Hollandia meg Anglia nyitotta meg akkor, 
amikor a keresztyénség már ezeresztendős gyökerekkel rendelkezett. Ez 
annál is súlyosabban esik latba, mert az új rabszolgaság rosszabb, ke
gyetlenebb és embertelenebb volt a réginél. A  régi világban, az ókorban 
nagyobb jelentősége volt a nevelő hatású és gyakran emberséges házi 
rabszolgaságnak, de az utóbbinak, az újkor rabszolgaságának sorsa a bá
nyák és ültetvények kiábrándító valóságában őrlődött fel. (Beecher 
Stowe: Tamás bátya kunyhója, Margaret Michel: Elfújta a szél, hogy 
csak egy-két nevezetesebb művet említsünk.) A  tömegtermelés az újkor
ban követelni kezdte a maga jogait és áldozatait. Az áldozatok adva 
voltak a rabszolgákban. Európa cukor-, dohány- és gyapotszükségletét 
afrikai néger rabszolgák munkája elégítette ki, akik kunyhókba össze
zsúfolva, nyomorúságos körülmények között laktak és éltek, csoportok
ban dolgoztak, és olyan lelketlen kegyetlenséggel bántak velük, mint 
amilyennel összefogdosták őket. A  rómaiak is ismerték a rabszolgáknak, 
általában a-szökötteknek az embertelen munkakörülmények között való 
kihasználását (Howard Fást: Spartacus), de az újkor és az Űj Világ a 
•nag'ii (̂ s *̂ematilíus módszerével ezt a korlátlanságig fokozta. Canning 
írja (iiíZY-ben angol miniszterelnök): „A  négerekkel csak annyit törődtek, 
mmt az oktalan állattal, amellyel együtt dolgozik” . Ehhez mi annyit 
mondhatunk hogy jó sora lett volna a néger rabszolgának, ha csak eny- 
nyit törődtek volna vele.
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A  nyugati rabszolgavadász országok az emberi kegyetlenség új feje
zetét nyitották meg. Afrika bennszülött lakossága védtelen prédája lett 
e kegyetlen embervadászoknak. Ezek a keresztyén államok a rabszolga- 
kereskedés terén nagyszerű partnereket kaptak bűnös tevékenységükben 
az arab rabszolgavadász bandákban. A  keresztyén kereskedők így váltak 
üzletfeleivé a nemkeresztyén mohamedán araboknak, amelyben a keres
kedelem tárgya és cikke az ember, néger ember volt. Leírhatatlan az 
a kegyetlenség, .ahogyan szinte egész törzseket fogdostak össze e lelketlen 
kufárok, majd láncra fűzve, gyalog hajtották őket a kikötőkig, ahol sok
szor már a kegyetlenségtől és fáradságtól élő-halottak felett megkezdődött 
az alkudozás. A  behajózás után szinte étien, szomjan kerültek új szen
vedésük állomására, a másik világba, ahol sorsuk végzetesen megpecsé
telődött.

A  nyugat-indiai cukorszigeteken, Amerika déli államaiban Ábrahám 
Lincoln rabszolgafelszabadító rendeletéig (1862) gondolni sem lehetett 
a közvélemény mozgósítására a rabszolgaság érdekében. Az első rab
szolga adás-vételétől, mely állítólag Lisszabonban történt a XV. század 
közepe táján egy bizonyos Gonsales által, a X IX. század végéig a keres
kedelmi élet valutáris cilkke volt az afrikai néger. A  rabszolgavadászás 
és kereskedés üzleti bűvkörében éltek az angol admirális Nelsontól 
kezdve a tengeri kereskedelem nagyjai, de a kikötővárosok is, mert 
Liverpool, vagy Bristol virágzásukat éppen a rabszolgakereskedésnek kö
szönhették. Az érdekelteket mit sem zavarta a mérhetetlen könny, vér 
és szenvedés és az újkor vallásetikai humanizmusa. És hogy Afrika népei 
mennyit szenvedtek négy és fél évszázadon keresztül, azt felmérni sem 
lehet. De hogy mennyire csak Afrikához kapcsolódott a rabszolgavadá
szás és kereskedés, arra nézve csak egy példát: Nigéria tengerre eső 
részét, a mai Volta és Dahomey államok déli területe szinte napjainkig 
ezt a gyászra emlékeztető nevet viselte: Rabszolgapart. És ez mindennél 
beszédesebb vád a fehér ember tevékenysége ellen. (Vö. a magyar 
Szolgaegyházá-val!)

A  rabszolgakeresikedés megszüntetése ellen irányuló törekvések ép
pen ajkból az államból indultak ki, amely magát e kérdésben legbűnö- 
sebbnek érezte, Angliából. Ennek hosszú és bonyodalmas története van. 
A  legnehezebb feladat mégis az volt, hogy a különböző európai államok 
rabszolgakereskedést tiltó megállapodásai után (Anglia 1807, Francia- 
ország 1816, Portugáliát Anglia kényszerítette a bűnös üzelmek megszün
tetésére; a negyvenes években pl. az angol hajóhad egyhatod része telje
sített emiatt járőrszolgáltot az afrikai vizeken, sőt Spanyolország és Portu
gália 300, ill. 400 ezer sterling kártérítést kapott a rabszolgakereskedelem 
megszüntetéséért), hogyan lehetne megszabadítani Afrikát az arab rab
szolgavadász bandáktól és a belső rabszolgakereskedéstől.

Hogy Afrikában milyen állapotok uralkodtak, arról drámai nyíltság
gal rántotta le a leplet Dávid Livingstone, angol hittérítő. Afrikai uta
zásairól szerzett tapasztalataival, a Zanzibárban központosuk arab rab
szolgakereskedés borzalmaival felébresztette a lelkiismeretet honfitársai 
szívében. (Dávid Livingstone-ról és a rabszolgakérdésben tanúsított maga
tartásáról rövid életképet közöltem az Evangélikus Élet 1959. május 24-i 
számában.) Az arab kérdés egyszerre rendkívül izgalmas problémája lett 
az európai hatalmaknak. A  múlt század közepén még csak a tengeri 
járőrszolgálat mérsékelte az afrikai négerek nyomorult sorsát. (A? európai 
országok alávetették magukat ennek a vizsgálatnak, de Amerika nem. 
Így a legtöbb rabszolgát csillagos lobogó alatt hurcolták az Üj Világba.)
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De el kellett érni azt is, hogy véglegesen megszűnjék ez az újkor embe
réhez méltatlan tevékenység.

A  múlt század nyolcvanas, kilencvenes éveiben, valóban az európai 
„államművészet” csodája volt, hogy Afrikát békés úton felosztották. 1890- 
ben, a brüsszeli kongresszuson 17 ország képviseletében hozták azt a 
határozatot, amelyet az afrikai rabszolgák „Magna Chartájának” nevez
nek. Ezek közül a megállapodások közül messzemenően kiemelkednek: 
,,a) Afrika belsejében az embervadászat erélyes elnyomására képesített, 
erős őrségekkel ellátott állomások létesítése; b) Expedíciók és mozgó had
testek szervezése, a közlekedési utak biztosítása a rabszolgakereskedők 
üldözése céljából; c) A  rabszolgakereskedés által érintett területekre 
lőfegyverek és lőszerek bevitelének tilalma.” A  többi pontja a megálla
podásnak már elvitathatatlanul a modern kolonializálás célját szolgálja: 
utak, vasutak építése, távírók felállítása, gőzhaj ójáratok indítása a hajóz
ható folyókon, az állomások erős őrséggel való ellátása, a partokon erődök 
emelése stb.

A  „Trójai faló ”  útja Afrikában
A humanizmus jegyében létrejött brüsszeli megállapodás volt az 

a trójai faló, amelyen Anglia, Franciaország, Spanyolország, Portugália. 
Németország, Belgium, Hollandia, Olaszország békésen, egymás között 
megállapodva bevonultak Afrikába. Az arab rabszolgavadászatot és rab
szolgakereskedést sikerült letörni. „A  hajdani rabszolgák — írja Hugó 
A. Bernatzik — mihelyt elérték hazájuk határát, ruhájukkal együtt 
letéptek magukról mindent, ami arab, ismét tiszta fajú négerekké váltak, 
négerekké, akik soha nem keveredtek. Az európai hivatalnokok kezdet
ben megkísérelték hogy rájuk kényszerítsék közigazgatásukat. Ez a kí
sérlet azonban megbukott az emberek merőben eltérő lelkiségén.” Az osz
tozkodás lezárt ugyan egy szakaszt Afrika történetében, amely az emberi 
szenvedélynek és lelkiismeretlenségnek bélyegét fogja mindenkor homlo
kán viselni, de elkezdődött egy új, amelynek problematikája talán nem 
kisebb a réginél. ,

Haroun Tazieff Víz és tűz című afrikai útleírásában olvashatjuk: 
„Ma már behatolt ide is a civilizáció! Utak vannak, gyárak és üzemek 
épülnek. A  rabszolgakereskedők portyázásai már csak a nép emlékezeté
ben élnek. A  boszorkánymesterséget, a varázslást hivatalosan eltörölték, 
és a bennszülöttek megkeresztelkednek. A  régi idők bizonytalanságának 
helyébe az európai rend lépett. A  hajdani szultánok borzalmas zsarnok
ságát a közigazgatás gyámkodó hangú irkafirkái váltották fel. A  benn
szülötteknek nem kellett többé kivégzésektől és kínzásoktól rettegniök, 
viszont a törzsi élet felbomlása megfosztotta őket őseik szokásaitól és 
erkölcseitől. A  keresztyén vallás csak felszínesen pótolja ezt, csupán 
vékony mázsái vonja be szellemiségüket, úgyhogy a feketék erkölcsi- 
fegyverzet nélkül állnak ama nagy változás előtt, amit az ipari civilizáció 
visz az életükbe. A  fehérek megszüntették ugyan a rettegett, és zúgoló
dás nélkül, engedelmesen szolgált egykori főnökök és varázslók barbár 
kizsákmányoló rendszerét, de helyette faji megkülönböztetésen alapuló 
proletarizálódási folyamatot indítottak meg. Ugyanakkor megtanították 
a bennszülötteket az írás-olvasás tudományára. Egyesek emberszer étéi
ből tették ezt, mások azért, hogy a négerek ki tudják sillabizálni, hogyan 
kell használni a különféle gépeket, amelyeket civilizálóik ennek az olcsó 
munkaerőt jelentő népnek a kezébe kívántak adni. Az eredmény az lett,
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hogy a bennszülöttek fejlettebb kritikai érzékkel kezdték szemlélni a dol
gokat, s egyre jobban érzik a rájuk nehezedő igazságtalanság súlyát. 
Ez az’ érzés — a faji önérzeten esett súlyos sérelemmel együtt — lényeges 
és fő tényezője a nyugtalanságnak, mely a gyarmatosító uralom fél év
százada után kezdi megmozgatni a fekete világrészt.”

A  múlt század, mint a modern gyarmatosítás százada rendkívül 
súlyos problémák elé állította a mi századunkat éppen Afrikát illetően. 
A  kérdés ugyanis csak minőségbeli változáson ment át, de megmaradt. 
Igaz, hogy a Kongó, vagy Zambézi partjain nem arabok garázdálkodnak, 
a hajófenekek nem emberhegyek iszapos bűz- és verejtékrakományaik- 
kel szelik az óceánokat, hanem valami mással és ezt a mást rendszeresen, 
ellenszolgáltatás nélkül, kevés beruházással, olcsó munkával szerzik 
meg a gyarmatosítók. (Pl. Kongó, Algéria problémája. Az előzőről az 
Evangélikus Élet 1960. december 24-i számában, az utóbbiról az 1961. 
január 22-i számban írtam rövid ismertetést.) Így léptünk bele a mi szá
zadunkba és most magunk elé kell tenni Afrika térképét és elgondol
kodni mindazon, amiről eddig szó volt.

A modern kolonializmus embertelen módszerei
Visszamaradt még egy kérdés. Afrika népességének kérdése. Szerin

tem Afrika népességét a négyszázötven éves rabszolgavadászás irtotta és 
pusztította olyan mértékben, hogy ma szinte „üres” ez a földrész. Még 
hozzávetőlegesen sem tudunk statisztikát készíteni arról, hogy a XV. szá
zad közepétől a X IX . század végéig hány millió azoknak a négereknek 
a száma, akiket Afrikából elhurcoltak. Tény az, hogy ma az Amerikai 
Egyesült Államokban 17,5 millió néger van, tehát jóval több, mint Kongó 
lakossága. (12,5 millió.) Brazíliában 6,5 millió, Brit Nyugat-Indiában 
2,5 millió van, több, mint Algéria lakossága. (8 millió.) Ezek a számok 
emlékeztetnek arra a sorsra, amely osztályrészül jutott a négereknek szá
zadokon keresztül. Az utódok ezen felül keserű emlékeit hordozzák fajuk 
történetének.

A  másik tényező, amely a lakosság katasztrofálisan alacsony számát 
magyarázza, a modern kolonializmus embertelen módszerével függ össze. 
Igaz, hogy e téren a keresztyén misszió rendkívül sokat enyhített (isko
lák, kórházak fenntartása, gyógyszerek juttatása a bennszülött lakosság 
felé altruista módon), de nem tudta megfékezni a fehér faj mohóságát 
és éhségét. A  már fentebb említett Bernatzik a Felső-Nílus mentén tett 
utazásáról és élményeiről írta a Gari Gari című könyvét. Ebben közli 
egy bennszülött beszélgetését a misszionáriussal. Jellemző, mennyire 
együtt látta a bennszülött a missziót a fehér ember civilizációjával, »Egy 
katolikus misszionárius is pórul járt a shillukoknál. (Törzs a Felső-Nílus 
mentén. Szerk.) Éppen kenetteljes beszédet intézett az e célból maga 
köré gyűjtött bennszülöttekhez. Elmesélte, milyen csodálatos világrész 
Európa, milyen termékeny és jól öntözött a földje és még egypár hasonló 
szép dolgot mondott. Erre felemelkedett egy fiatal, teljes harci díszben 
pompázó shilluk, és a következő szavakkal fordult a paphoz: „Nem is 
igaz az egész, mert különben ti fehérek ott maradnátok abban az ország
ban és nem zaklatnátok bennünket!” — „Hiszen mi nem zaklatni aka
runk benneteket — válaszolt szelíden a pap —, csak tanítani.” — „Ügy, 
akkor mondd meg nekem, hogy mihez értetek tulajdonképpen? Tudsz 
kunyhót építeni?” — „Nem!” — felelte a misszionárius. — „Vagy lándzsát 
csinálni?” Ehhez a művészethez sem értett. „No. legalább tudsz-e fazekat
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formálni?'’ Erre is tagadban kellett válaszolnia. „Na látod, ehhez nálunk 
még az asszonyok is értenek, te meg azt képzeled, hogy még taníthatsz 
minket valamire.” — A  misszionárius védekezett: „Ez csupa kicsinység. 
Nézzétek meg a gőzhajókat a Níluson, ezt csináljuk mi!” — „Jó” — 
mondta a shilluk —, „hát akkor csinálj nekünk egy ilyet!”«-

A  leírások egyöntetű véleménye, hogy éppen az antagonista élet
forma miatt „gyökértelen a keresztyénség” . Mégis le kell szögeznünk, 
hogy a keresztyén felekezetek hallatlan gazdasági és erkölcsi nehézségek 
árán a maguk módján jó munkát és szolgálatot végeztek. Az erkölcsi 
ellentmondás árjával és hínárjával azonban nem tudtak megbirkózni és 
ez nem pusztán az ő hibájuk volt.

Amilyen megdöbbentő Afrika lélekszám-statisztikája, ugyanilyen a 
szociális és kulturális elmaradottsága. És ha van még e tekintetben sivár 
és szomorú képünk a világról, akkor ez Afrika, az a földrész, amelyből 
élt és gazdagodott Amerika ültetvényese, Európa kereskedője és iparuk
hoz az olcsó munkaerő nagy hányadát importálta Nyugat. Lássunk 
néhány példát:

Kongó 12,5 millió lakosára 600 orvos jut. A  lakosság fele malária
beteg, kb. a fele álomkóros. Dél-Afrikai Unió lakosságának száma 
14,5 millió, 80%-os az analfabétizmus, 1600 lakosra jut egy orvos. Algéria, 
8,8 millió lakos, 5037 főre jut egy orvos, 94%-os az analfabétizmus. 
Francia Egyenlítői Afrika: 4,8 millió lakos, 23 000 emberre esik egy orvos, 
a lakosság 57%-a 15 éves kora előtt meghal. Elterjedt betegsége az álom
kor és a lepra. A  többi betegségről nem is szólva. Francia Ny ugat-Afrika: 
19 millió lakos. 28 000 lakosnak van egy orvosa. Egymillió lakosra jut egy 
kórház! Összesen tizenkilenc kórháza van ugyanis. A  helyi lakosság között 
elterjedt a malária, tüdővész, szifilisz, lepra stb., stb. Általában a század 
elején a bennszülött lakosság lélekszáma magasabb volt a jelenlegiből. 
Ezek mellé a számok mellé idekívánkoznék az is, hogy mit jelent a gyar
matosítóknak egy-egy gyarmattest, mekkora a nemzeti jövedelmük belőle, 
valamint milyen bérezésben részesülnek a bennszülöttek. A  lakosság 
állandó csökkenésének ilyen szörnyű háttere van. Az európai civilizáció
val együtt kellett volna járni az orvos-, gyógyszerellátásnak, iskoláztatás
nak, a műveltség terjesztésének. Kellett volna! De ezen a téren is, mint 
másutt, végzetes lemaradás van. A  szociális nyomorúság a példátlan ki
zsákmányolás, embertelen kihasználás velejárója.

Nem mondhatjuk azt, hogy a bennszülött lakosság a maga ősi közös
ségében, valami magas életszínvonalon élt. Igénytelen, primitív törzsek 
lakták Afrika belsejét, sőt nagy részét, sajátos életformáikban. Ezek 
az igénytelen, tanulatlan népek kerültek a modern ipar és bányászat 
hálójába és malmára. Nemcsak hogy nem kapták meg munkájuk ellen
értékét, de a fehér ember bérének tizedéért kell munkájukat végezniük. 
A nyomorúság árjával képtelen megbirkózni, uraitól pedig segítséget 
nem kap. Az iskola, a műveltség lenne az a fegyver, amely sorsának 
megváltoztatására képessé tenné. De az analfabétizmus magas száma 
elárulja gazdáinak tendenciáját és ha külső segítség nem jön. Afrika 
sorsa még hosszú időkig megpecsételődne.

Az ipari igénybevétel, a betegségek számtalan válfaja is növeli az 
áldozatok szamát. Francia Nyugat-Afrikában pl. csak 1946 óta van el
törölve a kényszermunka. A  kolonialisták azonban a „kontraktáció” 
(szerződés, megegyezés) módszerével ezt napjainkig ténylegesen gyako
roljak. A  gyermekhalandóság és a halálozás alacsony korhatárán ilyen 
okok miatt nem is igen lehet csodálkozni.
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A mai Afrika két arca

Egy ismerősöm néhány éve Leopoldville-ben volt. Csodálatosan szép 
városnak tartja az európai negyedét. Vakitóan fehér, parkokkal körülvett 
épületek törnek az ég felé. Ápolt pázsitok, ragyogóan tiszta utak vannak 
mindenütt. Halkan suhannak a luxusautók, nyitott tetejükön, vagy az 
ablakaikon a rádió andalító muzsikája hallatszik ki. Az emberek öltözete 
kifogástalan, a jólét, ápoltság sugárzik róluk. Fény, pompa, luxus, ez 
Leopoldville európai negyede. Itt csak a lakájok és a szolgák színesek. 
Rajtuk kívül színes ember be sem teheti ide a lábát. A  város bennszülött 
negyede viszont leírhatatlan bűztenger, összetákolt viskók előtt ron
gyokba bújtatott, leprától eltorzult arcú emberek kóvályognak. A  levegő 
hánytató. A  legyek raja elviselhetetlen. Ha fehér ember megáll közöttük, 
pillanatok alatt csődülete támad a koldusoknak. Kiszabadulni sem lehet 
közülük. Ez Afrika „két arca”. Olvastam róla, hogy majdnem valamennyi 
afrikai nagyvárosban ez a helyzet. A  vasúton külön kell utazniok a benn
szülötteknek, és mindenütt külön lakniok.

És itt már bepillantást nyerünk a faji megkülönböztetés kérdésébe. 
A bennszülött saját hazájában másod-, illetve tizedrangú polgár. Sajnos 
ez a tény megtalálható a keresztyén misszióktól kezdve a mulatókig 
mindenütt. Külön templom és külön ivó. A  határ fehérek és színesek kö
zött oly magas, hogy ezt jelenleg semmiféle humanista törekvés nem 
képes ledönteni. Ide nem jutott, hanem süllyesztették mesterségesen a 
bennszülött lakosságot Egyebekben közismert tény, hogy a négerek álta
lában tiszták, jelenlegi állapotukért nem ők felelnek. A  múlt század végén 
belépett európaiak koegzisztenciáját felváltotta a nyerészkedés, a gazda- 
godási vágy mohósága, a technikai, civilizált fölény maga alá gyűrte 
a szerencsétlen lakosságot és napjainkban egy olyan probléma elé állí
totta a világot hogy ennek méretei szinte meghaladják az újkor erejét.

Ez az afrikai rabszolgaság rövid története. Megpróbáltam rövid 
szinopszist rajzolni róla. De nyilvánvaló, hogy minden tartománynak, 
gyarmatnak és országnak megvan a maga sajátos fejlődése és történelme, 
sőt belső problémája. Újkori történelmüket színezi az is, hogy néha a 
gyarmatosítók egymás ellen fordultak és távol hazájuktól mérkőztek egy- 
egy terület birtoklásáért. Ennek súlyos következményeit is a bennszülöt
tek hordozták el.

„Ennek az országnak (Amadi, Szudánban, szerk.) is igen érdekes a 
múltja. Egy évvel azelőtt, mielőtt Lord Kitchener meghódította Omdur- 
mant, Kongó szabad állam megszállta ezt a vidéket. Kongó abban az idő
ben belga védelem alatt álló magánvállalkozás volt, kalandorok és csirke
fogók európai csőcseléke futott itt össze és gazdagodott meg az újonnan 
meghódított vidék elefántcsontkiviteléből. II. Lipót belga király volt 
a Kongó Társaság főrészvényese, így azután sok olyat megengedhettek 
maguknak a hivatalnokok, aminek a kormányzat különben már régen 
véget vetett volna. Ondurman eleste után nemzetközi szerződéseket kötöt
tek, melyek értelmében a Nílus vízválasztójáig terjedő minden föld 
Angol-Egyiptomi Szudánt illette. Az egyetlen kivételt ez a népsziget 
képezte, amely Lipót király haláláig Kongó birtokában maradt és csak 
ezután került Szudán kezére. A  belgák tudták, hogy e terület ,előbb-utóbb 
elvész számukra, tehát minden lehető módon kizsákmányoltak az orszá
got és óvakodtak attól, hogy útépítésre, vagy hasonló célra bármilyen 
összeget fordítsanak. A népsziget ebben az időben a legsötétebb egzisz
tenciák eldorádója volt. Különösen az elefántvadászoknak volt könnyű

95



soruk. Szudánban kedvük szerint vadorzóskodhattak és azután az angol 
rendőrcsapatok elől belga területre menekültek. Százszámra ölték meg 
az elefántokat, úgy, hogy majdnem teljesen eltűnt e nemes nagyvad erről 
a vidékről.

Amikor 1909-ben meghalt a belga király, a belgák nem várták meg 
az angol csapatokat, hanem lóhalálában kiürítették az országot. Az ezt 
követő időt a rémület korszakának lehetne nevezni. Azokat a törzsfőnö
köket, akiket a belgák neveztek ki, meggyilkolták és a törzsek egymás 
ellen támadtak. Az európaiak elhagyott telepeit megrohanták és ki
rabolták. Mongalla akkori angol kormányzója, Owen pasa egy maroknyi 
rendőrt — amennyi éppen rendelkezésére állott — La dóba, Rejafba és 
Kerróba dobott, de mivel útjai egyáltalán nem voltak az országnak, egy 
teljes évbe tellett, amíg sikerült a déli rész és az ország belsejének for
rongásait leverni. A  Lado-népszigetet ekkor Mongalla tartományhoz csa
tolták és mind a mai napig oda tartozik.” (Hugó A. Bernatzik: Gari Gari, 
Bibliotheca, 1957.)

Ugyanilyen kegyetlen volt a mai Dél-Afrikai Unió területén lezajlott 
búr-háború. Ez a három évig tartó háború (1899—1902) Anglia és Hol
landia között zajlott le Dél-Afrikában. Miközben egész Európa, mint 
páholyban ülő színházi közönség a „kis Hollandiának” szurkolt, addig 
ennek a gyarmatosítók által folytatott háborúnak a nyomorát is a benn
szülöttek viselték el. Mindez az ún. gazdag gyémántmezőkért folyt. 
És lehetne még a példákat sorolni.

önálló életet és fejlődést nagyon kevés afrikai országnál látunk. 
Hiszen a második világháború előtt, az egyetlen független afrikai orszá
gért, Etiópiáért is megindult a gyarmatosító háború. A  fasiszta Olasz
ország 1935—1936-ban megtámadta és leigázta. Eritreával együtt Olasz 
Kelet-Afrika része lett 1941-ig. Az egykori viszonyokra jellemzően, a 
riportok sorai között találjuk a gúny és részvét hangját. Az államfőnek, 
I. Hailé Szelasszié császár hadseregének egyetlen egy tankja volt, azt is 
a fasiszta diktátortól, Mussolinitól kapta a császár születésnapjára. 
A törzsi rendszerben élő. elmaradt gazdasági ország dárdával és nyilak
kal felfegyverzett hadserege természetes módon esett áldozatául a gyar
matosítók gépesített osztagainak. Az etióp hadsereg mezítláb küzdött. 
Az olaszok szöget szórtak a felvonulási útvonalakra, még ezzel is gátolták 
a mozgásukat, és a szerencsétlen bennszülöttek így teljesen harckép
telenekké váltak.

A rabszolgaságból a szabadság felé ! . . .
Van-e kiút, lesz-e megoldás Afrika számára? Ez ma a döntő kérdés. 

Ez, a kérdés nem kevesebb, mint kétharmad részét az emberiségnek, döntő 
módón foglalkoztatja. A  dolog dialektikájához tartozik, hogy Afrika jövője 
nemcsak a gyarmatosítók és az afrikai bennszülöttek kezében van. Mert 
ha így lenne, akkor még hosszú évszázadokra meg lenne pecsételve Afrika 
sorsa. Es hogy nincsen így, erre vonatkozólag már jó néhány reményt- 
kelto példa áll a kontinens népe előtt.

, ilyen példa Ázsia példája. Mint mondottuk, Ázsia e tekin
tetben lovai előbbre van. 1955-ben (április) az ázsiai népek egy kong- 
resszust tartottak. Távolról sem gondolta akkor senki, hogy ennek az 
nina vZl= tnek„ f i  i Vlss_?hangj a olyan erős lesz, és hogy ennek a konferen- 
hh;̂ kRanínfn^1*P<ídSSa, bevonul maíd a világtörténelembe. Ez volt a 

g rtekezlet, amelyen ugyan hivatalosan csak az ázsiai
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államok vettek részt, de Afrikából is jelen volt néhány állam képviselője 
(pl. Etiópia). A  bandungi határozatokat valamennyi ország aláírta, közöt
tük a népi Kína is, amely a maga súlyával és tekintélyével patronálta 
a konferenciát. A  Bandungi Határozatból döntően kiemelkedik ez a nyi
latkozat: „Tiltakozunk mindenfajta imperializmus, gyarmatosítás ellen”. 
Ez a hang határt szabott Ázsiában és megjelölte az utat Afrikában is a 
gyarmatosítóknak.

A  másik döntő fórum, a közel száz nemzet állandó képviselőjéből 
álló ENSZ. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének józan többsége tartha
tatlannak látja a XX. század második felében Afrika állapotát. Nem 
véletlen, hogy minden közgyűlés (és az ENSZ tekintélye egyre inkább 
növekszik), de minden szekció kérdése újra, meg újra a gyarmati kérdés. 
Hozzátehetjük, majdnem kizárólagosan Afrika gyarmatügye itt az izgal
mas. Az pedig egy pillanatig sem vitás, hogy az ENSZ-nek igen sürgősen 
döntő lépéseket kell tennie Afrika ügyében.

A  harmadik hatalmas segítsége Afrikának a szocialista tábor szoli
daritása. Minden más fórumon is, de ettől függetlenül is állandó figye
lemmel kíséri az afrikai népek életét és sorsát, és lelkiismeretesen kép
viseli érdekeiket. Ez az eszmei segítség, az önzetlen szolidaritás nagy
mértékben hozza közel egymáshoz a szíveket és népeket, a kölcsönös 
bizalom hulláma átcsap az óceánok, sivatagok, őserdők ezer mérföldjein. 
A segíteniakarás azonban nemcsak politikai és humanista területen mu
tatkozik meg, hanem sok esetben gazdasági vonatkozásban is. A  már 
független, szabad államok Afrikában ezt ugyanúgy tudják, mint a még 
gyarmati igában szenvedők. Afrika népei erre számítanak is.

A  negyedik „hadoszlop” , a leláncolt Prometheus, Afrika saját ereje, 
a népi erő. És ez az erő sem becsülendő le. A  népi és faji öntudat egyre 
erősebb és biztosabb lábakon áll. A  „gyermek-Afrika” lassan, de biztosan 
nagykorúvá érik. Ennek a nagykorúvá érésnek tűzijátékát szemlélheti ma 
a világ. Igaz, hogy sok iskola, sok orvos, sok kórház kell még, de ezt 
tudja Afrika népe is. Azt is, hogy a gyarmatosítóktól hiába is várja. 
(Eddig sem adták meg!) Igaz az is, hogy válságos némelyik testvémépnek 
a helyzete (Kongó, Algéria, Kenya), de ez a válság csak élesebbé teszi 
a kontúrokat, csak tisztázza a helyzeteket. És míg a gyarmatosítók csak 
egyszerű lázadásnak” szeretnék minősíteni az eseményeket, a kolonia- 

listák már nagyon világosan látják, hogy a két harmincadik szélességi 
kör között, a világ második kontinensén napjaik meg vannak számlálva. 
A „lázadás” a szabadság lángja. Ennek a méretei óriások és belekaptak 
már a régi gyarmatosító-házak zsúpteteibe. 1961 januárjában a szabad 
afrikai országok a marokkói Casablancában a bandungihoz hasonló érte
kezletet tartottak: „Szabadságot, függetlenséget Afrikának!” — jelszóval. 
Ezt az áradatot nem lehet már mesterséges gátakkal feltartóztatni. 
Afrika ma az a Prometheus, amelynek rabláncait az idő vasfoga megrágta 
és csak órák kellenek, hogy végleg lehulljanak és a történelem lomtárába 
kerüljenek.

Még néhány gondolatot! A  történelem elfogadta és elismerte a ke
resztyén missziónak Afrikában végzett munkáját. Sokkal több pozitív 
eredménye volt a missziónak a tanítás, nevelés, gyógyítás területén, mint 
i  gyarmatosítással együttjáró hamis ténykedésének. A  gyarmatosítók 
tevékenységéért pedig nem mindig a misszió felelt, vagy tehetett. Ma már 
önálló keresztyén közösségekről beszélhetünk Afrikában, az ún. fiatal 
egyházakról. A  keresztyénség ezen a területen megtette a maga 'feladatát, 
a maga módján nagymértékben jól.
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Ma az úgynevezett keresztyén kultúra területén végzendő munka nem 
feladata az egyháznak. De igenis ott van a helye az egyháznak abban 

- a küzdelemben, amelyet folytatnak a színes népek, hogy emberi méltósá
gukat elérjék. Á  faji megkülönböztetés ellen szócsövekké kell, hogy vál
janak. És minden erejüket latba kell vetniük az afrikai népek függet
lenségéért. Ma az egyház hitelét és becsületét itt megmenthetik. A  törté
nelem ezt a kérdést az egyház munkája nélkül is megoldja napjainkban. 
Ez a megoldás véleményem szerint rövid idő múlva bekövetkezik. Vajon 
a megoldás után, hogyan fog Jézus Krisztus egyháza a fekete ember 
szemébe nézni, ha ma még ő is a régi, kolonialisták gyűrött, de kényel
mes ágyában fekszik? Az igazi egyház az egész világon ugyanaz. Afriká
ban is. Az evangélium is ugyanaz: Krisztus, a minden emberért meg
halt Jézus Krisztusról szóló híradás. Az evangélium, és annak tolmácso
lására elhívott egyház soha nem tehet különbséget ember és ember kö
zött, színes és fehér között, soha nem tarthat együtt az elnyomókkal, a 
kizsákmányolókkal, nem érezhet együtt az embertelenekkel, hanem az 
árral szemben úszik, segíti az embert az emberi méltóság, függetlenség 
és szabadság üdítő forrásához.

Afrika története még így dióhéjban is a mérhetetlen könny, vér és 
szenvedés történelme. Ebben a történelmi feszültségben kellett és kell 
a keresztyén egyháznak az irgalmas samaritánus szerepét betölteni. Le
törölni a könnyet, bekötözni a sebeket, enyhíteni a szenvedést. Amennyi
ben ezt megtette, jó munkát végzett. Ma még itt az ideje annak, hogy 
sok mindent e feladat jegyében revideáljon és megtegyen. így válhat 
Jézus Krisztus igazi hirdetőjévé és szolgájává.

Rédey Pál

Megigazulás
A keresztyén embernek Isten előtt való megigazulása 

azt jelenti, hogy Krisztus az Atyához megy, azaz értünk 
szenved, feltámad s ezzel kiengeszteli Istent, hogy őérette 
kegyelmet és bűnbocsánatot nyerjünk s hogy ez éppen 
nem a mi művünk, vagy érdemünk, hanem egyedül 
Krisztus érettünk az Atyához való menetelének műve és 
érdeme. M i tehát más Valakinek az igazságát kapjuk 
ajándékba tulajdonul, hogy a saját igazságunkká válva, 
Isten kedvét találja bennünk, édes gyermekei, örökösei 
legyünk. (Luther)
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Lelkészi magatartás

Ez a téma nyilvánvalóan az ún. hivatásetika körébe tartozik. S az 
általános hivatásetika körén belül is a lelkészi hivatás kérdésedről van 
szó. Ez magában véve is nagy és izgalmas tárgykör. Hiszen a munka 
egyedülvaló érbékére és megbecsülésére épülő szocialista társadalomban 
különös hangsúlyt nyer az embernek a munkához való viszonya, egyre 
nagyobb jelentőséget kap az az általánossá váló — a keresztyén etikában 
kezdettől fogva hangoztatott — felismerés, hogy a munka nemcsak 
kenyérkereset, hanem hivatás is, sőt elsősorban az. Gondoljunk pl. az 
orvosi hivatásetika napjainkban egyre komolyabban vett kérdéseire.

A  „lelkészi magatartás” széles ívű tárgyköre magába öleld a lelkész 
ún. magánéletének kérdéseit, családi életének problémakörét, a társa
dalomban és a hazában való magatartását, a kultúrához: való viszonyát, s 
természetesen lelkészi szolgálatának különböző összefüggéseiben való 
magatartását: gyülekezetében, az összegyhájzban, szolgatársainak és
munkatársainak közösségében. Ezúttal e nagy tárgykörnek ezt a legutóbbi 
szeletét szeretnék kissé közelebbről szemügyre venni s vele kapcsolatban 
néhány gondolatot — a teljességre törekvés igénye nélkül — elmondani.

A  lelkészeknek egymáshoz való viszonya sohasem volt probléma - 
mentes. S az elmondható általában mindenféle papi szolgálattal kapcso
latban. Az általános vallástörténet bőséges adalékkal szolgálhat ahhoz a 
szomorú fejezethez, aminek ezt a címet lehetne adni: „Papok tülekedése 
az oltár körül” . Az egy közös oltár körül, mert hiszen nem különböző 
felekezetek, vallási közösségek egymással érthetőleg versengő papjaira 
gondolunk itt. Az Ötestamentom világában sincsen ez különben. Részle
tekbe nem kívánok itt bocsátkozni, ezt hivatottabb szaktudósokra hárí
tom, s e kérdés vizsgálata különben is szétfeszítené e cikk kereteit. Annál 
szomorúbb azonban, hogy a keresztyénség történetében sem találunk 
vigasztalóbb képet. Rákóczi szécsényi országgyűlésének a vallásszabadsá
got biztosító intézkedései emlékére vert érem szép felirata „coneurrunt 
ut alant”, s jelképe — az egy oltár tüzet együttesen szító három feleke
zet — a magyarhoni egyházak történetében, de az egyetemes egyház- 
történetben is csak vajmi ritkán valósult pium desiderium maradt. S ami 
még megrendítőbb: a lelkészek egymáshoz való viszonya egy felekezeten. 
ugyanazon hitvalláson belül is minden időben sok kívánnivalót hagyott 
maga után. Claus Harms írja 1830-ban megjelent Pastoraltheologie- 
jában: „Davon habé ich mein Lebtage viel gehört, dass Kollegen sicb 
selten wohl vertragén" (sokat hallottam életemben már arról, hogy a kar
társak ritkán vannak jó viszonyban). Martin Schian pedig („Dér junge 
Pfarrer”, 1936) „egészen nehéz fejezetnek” nevezi ezt a problémakört, 
ti. a lelkészek egymáshoz való viszonyát. Ügy véli, hogy jobb volna a szép
— szerinte a valósághoz képest túlságosan is szép — kifejezést: „Amts- 
brüder” , kivonni a használatból Mert a valóságban ez a kifejezés sajnos
— írja Schian — csak ritkán felel meg annak a „testvéri” viszonynak, 
amly a lelkészek között van. A magyar szóhasználatban a „szolgatárs” 
kifejezése mellett szintén elterjedt a „lelkésztestvér” megszólítás. Vajon 
a valóság mennyiben fedi ezt a magas igényű kifejezést?

Mi az oka ennek a jelenségnek? M. Schian rámutat arra, hogy min
den hivatásban, foglalkozási ágban előfordulnak súrlódások a munka
társak között. Ez óhatatlan. Éppen a közös munkaterület az oka ennek.
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A  közös munka csak felveti a munkaközösség kívánalmát, de maga nem 
teremti ezt meg, ez feladat, amiért fáiadozni kell. Éppen a munkával, 
az elvégzendő, teljesítendő penzummal kapcsolatos különböző vélemé
nyek, nézetek adhatnak okot a nézeteltérésre. S persze az emberi gyarló
ság megnyilvánulásai: irigység, kenyéririgység és a másik dicsőségének 
irigylése, opportunizmus és karrierizmus kísértése és veszedelme rontják 
meg a munkatársak, kartáirsak, kollégák közötti viszonyt, minden hiva
tásban és munkakörben. Hogy azonban a lelkészek, Isten igéjének szolgái 
(VDM!) között sincsen ez másképpen, sőt gyakran talán rosszabb a hely
zet, mint egyéb hivatásokban, az már megdöbbentő.

Persze van ezzel a jelenséggel kapcsolatban egy magyarázat, amely
nek igazságát nem utasíthatjuk el mindenestül. Az ti., hogy — egy bizo
nyos értelemben — Róma 5. 20/b-nek a fordítottja is áll: az Isten kegyel
métől megérintetettek a bűn kísértésének fokozott mértékben vannak 
kitéve. Isten szolgáit, az igével és a szentségekkel sáfárkodókat a gonosz 
is erősebben támadja. Hogy Judás éppen a tizenkettő közül került ki, 
abban volt valami félelmes szükségszerűség. Jézus maga is figyelmeztette 
tanítványait a reájuk váró kísértésekre (Lk. 22. 31; Jn. 16, 33.). Az általá
nos emberi „gyarlóságon” , a minden embert egyformán megrontó bűn 
hatalmán felül az ige szolgáinak még — éppen hivatásukkal járó — külön 
kísértésekkel, a gonosz koncentrált támadásával is kell számolniuk. 
Mindez azonban természetesen soha nem lelhet mentség a lelkész semmi
féle vétkére, helytelen magatartására. Nem lehet mentség a lelkészek 
egymás iránti helytelen magatartására sem. Meg kell kísérelnünk ezt 
a kérdést jelenségeiben és gyökerében feltárni, hogy a felismert feladat
tal szembenézhessünk.

Lelkészek egymás közötti viszonyában kétségkívül feszültséget okoz
hat — tételezzük fel először a legkedvezőbb esetet — a különböző teo
lógiai meggyőződés, más teológiai irányzathoz, „iskolához” való tartozás, 
a nézetek eltérése sok dologban. Nos', erre azt kell mondanunk, hogy ez 
elkerülhetetlen. Talán nem is volna jó, ha — egy felekezeten, egyházi 
közösségen belül is — teljesen egyszínűek lennének a teológia tudomá
nyának művelői. A  lelkészt ugyanis — remélhetőleg — ilyennek kell 
tekintenünk. Az igazság megismeréséért folytatott őszinte és odaadó 
tusakodásban óhatatlan, hogy eltérő látásokra is ne jussanak. Ebben is 
benne lehet persze az emberi bűn. Látásunk töredékes, homályos, rész 
szerint való (I. Kor. 13, 9—12.). Senki sem ragadhatja meg a teljes igaz
ságot egészen, hanem annak csak égy-egy oldalát. E közös tusakodásban 
ajándékozhat meg viszont Isten bennünket több világossággal úgy, hogy 
egymás által épít bennünket; a rész-látások kiegészíthetik egymást köl
csönösen. Éppen ennek tudata kellene azonban, hogy türelemre, egymás 
Eltérő nézeteinek elhordozására intsen. Hol kellene és lehetne megvaló
sítani és élni a „koegzisztenciát” , ha nem éppen az egyházban s ott is az 
ige szolgái között?! Ez a türeimesség nem valami mindent relativizáló 
és egybemosó felszínes liberalizmus terméke, hanem éppen saját korlá
táink tudata s az ebből fakadó alázat. Nagyon jól összefér ez a türelmes, 
a másikat valóban elhordozná tudó magatartás a megismert igazság felől 
való szilárd meggyőződéssel. Minél mélyebbre hatolunk ugyanis az igaz- 
ság megismerésében, annál nyilvánvalóbb lesz előttünk, hogy annak 
csak egy-egy csücskét ragadhatjuk meg. Az igazság — Isten igéjének 
igazsaga nem a miénk, hanem Istené. Amit belőle megragadhatunk, 
azt nem tekinthetjük ragadománynak, olyan fundamentomnak, amire a 
magunk dicsősége épületét emelhetjük fel s olyan fegyvernek, amivel 
leterithetünk másokat. Sohasem válhat ezért az igazság valamely teo
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lógiai, egyházi irányzat monopóliumává — hacsak nem akarjuk magun
kat a csalatkozhatatlan egyházi tanítói hivatal szerepébe helyezni. Ez 
azonban a reformátor! egyház talaján aligha lehetséges. A  türelmetlen 
dogmatizmus mindenképpen szektás jelenség. S a türelmetlenség mindig 
a gyengeség jele is egyúttal. Éppen az szokott türelmetlen lenni, aki bi
zonytalan a maga dolgában, aki nincsen meggyőződve a „maga igaz
sága” felől, ti. afelől, hogy erejétől telhetőén igyekezett megragadni a 
keresett igazságot. Nem véletlen viszont az sem, hogy éppen a leg
nagyobb tudósokat jellemzi -  minden határozottságuk mellett — a türel
mes alázat. Nézeteiket efféle fordulatokkal vezetik be: Véleményem 
szerint — ahogy én látom. A  kategorikus kijelentések, ex katedra ki
nyilatkoztatások sohasem meggyőzőek s azokkal legfeljebb — ideig- 
óráig — lehet lerohanni és lehengerelni a más nézeten levőket.

Ebbe az összefüggésbe tartozik bele az a követelmény, hogy teológiai 
vitáinkat vezessük le szigorúan tárgyszerű szempontok szerint s kerül
jünk ezekben minden személyes mozzanatot,^vulgárisán szólva: kerüljük 
a személyeskedést. A  teológiai eszmecserék magas színvonalú tárgyila
gosságának megőrzése állandó feladat, amiért nem_ lehet eleget fára
dozni s aminek megtartásán nem lehet elég szigorúan őrködni. Sajnos 
úgy tűnik, mintha honi egyházi köreinkben minden időben erősen meg
lett volna a hajlam az elvi viták személyi síkba terelésére. Élénken 
emlékezetemben él, amikor egy — vagy huszonegynehány evvel ezelőtti — 
lelkészi-teológiai együttlóten az egyik résztvevő magvas hozzászólását 
egy másik résztvevő azzal kívánta „elintézni” , hogy megkérdőjelezte az 
előtte szóló hitét! Az ilyen eljárást nem lehet eléggé elítélni. Hitünk 
félre a vitapartnerre való figyelmes odahallgatás. Csak úgy jön létre az 
ügyet előbbre lendítő dialógus, párbeszéd, ha megtanulunk egymásra 
hallgatni. Ezt először egészen primitív módon, a szó fizikai értelmében 
kell vennünk. Sokszor megfigyelhető, hogy a „beszélgető” felek oda sem 
figyelnek egymás szavára, mert míg az egyik beszél, a másik már a 
maga mondanivalóját fontolgatja. így azután nem is jön létre dialógus, 
hanem csak parallel futó monológok születnek, melyek persze — mint a 
sínpár — legfeljebb a végtelenben találkoznak, vagy — hogy e hasonlat 
körében maradjunk —, ahol legfeljebb, mint egymás mellett sebesen el
rohanó vonatok ablakából, legfeljebb integethetünk egymásnak. Talál
kozás azonban így nem jöhet létre. .

Az egymás odaadó meghallgatása azt is jelenti, hogy megfeszített 
erővel igyekezünk megérteni partnerünket. Vagyis igyekszünk magunkat 
belehelyezni a másik gondolatvilágába, megpróbáljuk felfogni és 
amennyire ez lehetséges — magunkévá tenni partnerünk szándékát, inten
cióját. Ha megértettük miért, milyen célzattal mondja azt. amit mond, 
mondanivalójának megértéséhez és értékeléséhez is közelebb jutottunk. 
S ha nem fogadhatjuk is el mindenestül, vagy esetleg csak részleteiben 
fogadhatjuk el álláspontját, de mindenesetre elismerhetjük szándékának 
helyességét. Legfeljebb rámutatunk arra. hogy — nézetünk szerint — az 
igazságot nem helyes úton igyekszik megközelíteni.

Egymás megértésének sokszor akadálya a különböző terminológia, 
vagyis a teológiai szaknyelv szóhasználata. Ugyancsak évekkel ezelőtt 
tartott lelkészi-teológiai összejövetelen tette valaki azt a találó megjegy
zést, hogy az egymást megérteni nem tudó vitapartnerek talán csak egy
más terminológiáját nem értik, illetőleg nem tudják elviselni. Ez való
ban sokszor így van. Óhatatlan az, hogy a teológiának szaknyelve legyen 
- minden tudománynak van ilyen — s az is elkerülhetetlen, mert leg

többször történeti folyamatok eredménye, hogy egyes teológiai-egyházi
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irányzatok, kegyességi mozgalmak sajátos terminológiát alakítsanak ki. 
Ennek tudatában türelmesen meg kell kísérelnünk egymás szóhaszná
latát a magunk nyelvére lefordítani, hogy megérthessük egymást. Persze 
lehetőleg kerülni kell az ilyen túlságosan markáns szóhasználatba való 
belerögződést. Ez sokszor azt is magával vonhatja -- már ti. ez a bele- 
rögződés —. hogy stereotip módon hangoztatunk kifejezéseket anélkül, 
hogy azok tartalmát igazán felfognánk. Mert ha igazán belegondolnánk 
súlyos és eredeti tartalmukba (pl. kegyelem, kereszt, megtérés stb.), akkor 
dolgában igazán csak Isten ismer s ezért csak Ö is ítélhet meg bennün
ket. A  tárgy- és szakismeret hiányát nem lehet a vitának személyes 
síkra terelésével pótolni, illetőleg a hiányt ezzel elleplezni. Ha nem 
tudunk a tárgyhoz hozzászólni — inkább ne vegyünk részt a vitában.

Az igazi eszmecsere, diszkusszió komoly feladat. Feltétele a másik 
valószínűleg takarékosabban bánnánk velük.

Végül még ebbe az összefüggésbe tartozik az az anomália, ami igen 
sokszor megrontja a lelkészek egymáshoz való viszonyát s amit legegy
szerűbben „címkézésnek” nevezhetünk. Arra gondolunk, hogy — sokszor 
teljesen indokolatlanul és felületesen — beskatulyázunk valakit valamely 
teológiai-egyházi irányzatba s azzal, hogy ráragasztottunk valamely cím
két, úgy véljük, hogy egyszersmindenkorra el is intéztük őt. Ilyen címkék: 
„ortodox”, „liberális” , „pietista”, „bultmannista”,. .„bartiánus” stb. E fele
lőtlen eljárás igen sokszor azt eredményezi, hogy ha élőszóban, írásban 
elhangzik egy teológiai vélemény, állásfoglalás, nem azt nézzük: mit 
írtak, mondattak, hanem csak arra vagyunk kíváncsiak: ki írta, mon
dotta? S ha az illető — a mi „beskatulyázásunk” szerint — valamely ne
künk nem rokonszenves teológiai-egyházi irányzathoz, iskolához tarto
zik, akkor kézlegyintéssel napirendre térünk mondanivalója felett anél
kül, hogy ezt a mondanivalót a maga tárgyszerűségében legalább meg
kíséreltük volna objektíve vizsgálat tárgyává tenni. Ezzel pedig méltat
lan elfogultságról teszünk tanúságot. Ez a címkézés végül is oda vezet
het, hogy — teológiai rokonszenv vagy ellenszenv alapján csoportosítva — 
már csak a „barát vagy ellenség” kategóriáiban tudunk gondolkodni. 
Ebből pedig mérhetetlen kár származik szolgálatunkban.

Mondottuk: szükséges és kívánatos, hogy minden lelkésznek legyen 
jól átgondolt teológiai meggyőződése, profilja. Ebből azonban éppen nem 
következik az, hogy ne becsülje meg a másik lelkésztestvér — használjuk 
itt teljes komolysággal ezt a szép szót — meggyőződését. Álláspontját kép
viselje ki-ki teljes határozottsággal. Ez a határozottság azonban nem 
rekesztheti ki a tapintatot és a szeretetet. Mert — ezt nem lehet eléggé 
hangsúlyozni — jó ügyet is lehet nagyon rosszul képviselni. S ezzel nagyot 
árthatunk annak a jó ügynek.

A  lelkészek egymáshoz való viszonyának kérdésénél külön tanul
mányt lehetne és talán kellene is írni a nyolcadik parancsolatnak ebben 
az összefüggésben való értelméről s annak éléséről. Talán ez Istennek az 
a parancsolata, ami ellen a legtöbbet vétünk éppen a lelkészi közösség 
tekintetében. Egymásról mindaddig jót kellene feltételeznünk, amíg csak 
annak ellenkezőjéről magunk meg nem győződtünk. És sokkal keveseb
bet kellene egymásról beszélnünk -  inkább egymással. S ha jót nem 
u unk mondani, legalább rosszat se mondjunk. A  „nihil, niisi bene” 

igazan csak „de mortibus” érvényes? Avagy az élők nem szorulnak annyi 
íme e íe mint a holtak? A  jóhiszeműség, egymás mentése és kímélése. 

a ,,mindent javára magyarázás” természetesen nem jelent elvtelenséget, 
adott esetben eppenseggel bűnpártolást, cinkosságot. A  nyilvánvalóan
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tévedésben levővel, vagy vétkessel szemben való helyes eljárásra azon
ban világos utasításunk van Urunktól: Mt. 18, 15—17.

Claus Harms fentebb említett könyvében a lelkész! együttélés „dode- 
kalogusát” említi, illetőleg javasolja. E „Tizenkét parancsolat”-ból érde
mes néhányat idézni, mert ezeknek lelhet érvényes és megszívlelendő 
tanulsága számunkra is. Érdekes a 2. és a 4. „parancsolat” . Mind a kettő 
-  lényegileg -  más-más megfogalmazásban ugyanarra figyelmeztet. 
Talán így lehetne ezt megfogalmazni: ne siessünk a túlságosan bizalmas 
viszony kialakításával, kapcsolatunkat ne kezdjük viharos barátkozással. 
Valóban: a tapasztalat is azt mutatja, hogy a szóhasználatban, gesztusok
ban is megnyilvánuló túlzások nem mozdítják elő a valóban elmélyült 
s tárgyi alapokon, kitusakodott konszenzuson alapuló közösséget. Etekin- 
tetben több józanságra s ismét csak tárgyszerűségre volna szükség. Igazi 
közösséget a közös ügyhöz, szolgálathoz való kapcsolatunk teremt, ez az 
ami igazán közel hozhat bennünket egymáshoz.

C. Harms 7. parancsolata így szól: Ne feketítsd be kollégádat! Ehhez 
nincsen sok hozzátenni való. Legfeljebb annyi, hogy a magunk felemelé
séhez sohasem a másik lealacsonyításán keresztül vezet az út. C. Harms 
8. parancsolata: Ne mellőzd kollégáid prédikációinak meghallgatását. 
Valóban, jó ha nemcsak magunkat halljuk mindig újra. Ám hogyan, 
milyen lélekkel szoktuk egymást hallgatni? Nem több-e abban a bírál- 
gatás, mint az őszinte épülni és tanulni akarás? Nem kísért-e ott a 
„szakmabeli” örök kísértése: ahelyett, hogy a másik prédikációjára 
figyelnénk, azonnal az jut eszünkbe: én ezt hogyan mondanám? C. Harms: 
10. parancsolata: fegyelmezd meg családodat és házad népét. Igen üdvös 
tanács. Közismert dolog, hogy lelkészek viszonyát sokszor megrontotta 
már az, hogy házastársuk, gyermekeik nem tudtak megférni egymással. 
Ezen a ponton nem lehetünk elég éberek.

Talán it kell emlékeztetni arra, hogy az emberi kapcsolatok nélkülöz
hetetlen fűszere, ami nélkül azok hamar ízetlenné válnak a humor. 
„Humor ist, wenn mán trotzdem lacht” — amikor mégis nevetünk, ez a 
humor, fogalmazta egyszer egy mélyen hivő ember. A  humor valóban 
egyike a legmélyebb emberi, humánus jelenségeknek. Benne létünk 
gyarlóságai fölé emelkedünk s csendes derűvel szemléljük önmagunkat 
és a világot. A  keresztyén ember humorának Jegmélyebb forrása hité
ben van. Derűje abból a bizonyos reménységből és reményteljes bizo
nyosságból táplálkozik, hogy „hominum confusione, Dei providentia mun- 
dus regitur” . Lelkészi szolgálatunkban és abban is egymáshoz való viszo
nyulásunkban nélkülözhetetlen ez a humor, amely sub spécié aeternitatis 
tudja szemlélni a dolgokat. A  bölcs mosoly sok mindent megold — az 
ingerültség és türelmetlenség semmit sem old meg. A  humortalan ember, 
aki „nem érti a tréfát” s kínos komorsággal vesz mindent a kelleténél 
komolyabban, keresztyénnek is, lelkésznek meg éppenséggel fonák 
figura.

Lelkészek egymáshoz való viszonyát is megronthatja az irigység, a 
féltékenység s mindennek és egyéb hasonló jelenségeknek közös gyökere 
a karrierizmus, a mindenáron való érvényesülés törekvése. Ez a „beteg
ség” legalább olyan ártalmas társadalomra, nemzetre, egyházra, mint a 
rák, vagy a TBC. S éppen ezért elszántan fel kell vele venni a harcot. 
Aránylag egyszerűbb eset. ha valaki azért akar „érvényesülni” , mert 
anyagi javakat kíván ilyen módon szerezni. Persze egy lelkésznek kel
lene elsősorban tudni, hogy „az embernek élete nem a javakban való 
bővölködésben van” f s hogy nem „érvényesülésre” , hanem szolgálatra 
hívott el minket Urunk. Az érvényesülési viszketegség veszedelmesebb for-
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mája, amikor annak célja a hatalomra törés. E jelenségnek igen sokszor 
pszichopatológiai eredete van; a kisebbrendűségi komplexusokkal meg
terhelt ember ilyen módon akarja kompenzálni hiányérzetét. Mivel 
— persze sokszor tudat alatt — elégedetlen önmagával, ilyen módon akar 
„lenni valaki” . Az ilyen magatartás mögött — persze megint csak tudat 
alatt — igen sokszor a szeretet utáni vágy húzódik meg. Éppen ezért 
az ilyen embert — ebben az esetben: szolgatársunkat — még jobban kell 
szeretni. Ami nem könnyű feladat, hiszen ellenszenvesen, közösségelle
nesen viselkedő embert nehéz szeretni. A  szeretet persze itt sem érzel
meket jelent, hanem konkrét és józan tetteket. Ez a szeretet állhatatos 
és bizodalmas, mert tudja, hogy a hatalomvágy démonával csak éppen 
ez a Krisztustól nyert s Belőle táplálkozó szeretet tud megküzdeni. 
Minden hatalomvágy ugyanis végső gyökeiében a félelemből ered, a „tel
jes szeretet pedig kiűzi a félelmet” (I. Jn. 4, 18.).

Vázlatos elmélkedésünknek végére értünk. Visszapillantva úgy vél
jük, hogy — a rabies theologorum-ra való különös tekintettel — talán 
leginkább a türelem kategóriája az, amiben egymáshoz való viszonyun
kat újra meg újra rendeznünk kell. S ebben igazán nem szabad meg
fáradnunk, hiszen Isten sem fárad el minket, hordozná, hanem inkább 
„hosszútűrő irántunk” (II. Pt. 3, 9.),. Minden egymást elhordozó türel
münk, megértésünk örök forrása ez a mindannyiunkat végtelen irgalom
mal, jósággal hordozó s mindig megújuló isteni türelem. Ebből a for
rásból táplálkozva s magunkat ebben a magatartásban gyakorolva lehe
tünk igazán társakká a szolgálatban s testvérekké Abban a Krisztus 
Jézusban, aki testvérünkké lett s testvéreiül vállalt — úgy amint va
gyunk — mindannyiunkat.

Groó Gyula

I g e  é s  im á d s á g

Nekünk szorgalmasan kell hallgatni, tanulni és gya
korolni Isten igéjét, hogy belőle okuljunk, vigasztalód
junk és erősödjünk. Aztán, amikor kísértés ér, a szívet 
ugyanazzal az igével Istenhez kell emelni, hogy segít
ségért kiáltsunk. E kettő közül egyik mindig útban le
gyen, hogy meg ne szakadjon a beszélgetés Isten és em
ber között.

A  szívünk mindig Istenre nézzen, igéjét megtartsa s 
szüntelen fohászkodással örök Miatyánkot imádkozzék! 
( Luther)

104



B Ö J T I  I G É K
(Meditáció)

Mikor az ember lelkét gyötri (Ézs. 58, 3.)

Ősi egyházi hagyomány Jézus szenvedésének és halálának emlékeze
tét böjttel egybekötni. Ez az időszak nevében is hordja a böjti jelleget, 
bár nem egyedüli böjti időszaka az egyházi évnek. Méltán gondolt azon
ban az egyház népe régtől fogva arra. hogy a Megváltó szenvedésére és 
halálára való emlékezés magával hozza a komolyabb önvizsgálatot, 
bűneink meglátását, megbánását és a megújulást.

A  puszta „stációzás” , elmerengés a passió részletein, a meghatódat 
Jézus gyötrelmein — nem sokat ér, ha nem hatja át az a szándék, hogy 
Urunk szenvedését és halálát ne csak lássuk, hanem „okát is megértsük” . 
Komoly bűnbánat nélkül üres és hamis minden böjt és minden nagyheti 
emlékezés. Böjt éppen a keresztre nézve válik a megtérésnek és újjá
születésnek évről évre megismétlődő áldott idejévé.

Mert magában véve még a bűnbánat is kevés. Nem elég megKese- 
redni bűneink, mulasztásaink, elhibázott lépéseink miatt. Kevés annyit 
megérteni, hogy Jézus miattam szenvedett és halt meg a kereszten. Isten
nek a keresztről felénk áradó szeretete, ahogyan a bűnbocsánatban real;- 
zálódik számunkra, felszabadító erőt jelent megújult életben való járásra. 
Érettem történt mindez, hogy járhassak új életben.

Böjt sokkal inkább a lélek gyötrésének ideje, mint a testé. A  zsák, 
a hamu, a koplalás, a komor főhajtás elmaradhat. De semmiképpen sem 
belső emberünk meggyötrése. Mert a Krisztus keresztjének oka nem egy 
bizonyos kor eseményeinek rossz konstellációja, vagy néhány ember és 
embercsoport gonoszsága, hanem a mindegyikünkben uralomra jutott 
óember gonosz vágyaival és kívánságaival, melyek felszínre törve Isten 
és ember, ember és ember együttélését megrontja. A  kereszt célja pedig 
az a belső megújulás, mely boldog békés közösséget teremt Istenhez és 
emberhez való viszonyunkban.

*

Miért böjtölünk s te nem nézed? (Ézs. 58, 3—5.)

A böjti szokások és a mindennapi életfolytatás feszültségében tárja 
lel a próféta népe bűnének mélységét. Az ember lehajtja fejét és zsákot 
és hamut terít maga alá. Íme minden együtt van, ami külső megnyilvá
nulási formája a bűnbánatnak a kegyes gyakorlatban. De mi történik a 
kegyes helyeken és a kegyes órákon kívül. Megállít-e bennünket a böjt 
abban az életfolytatásban, melyben önzés és irigység, telhetetlenség és 
erőszakosság diktálják köznapi szavainkat és cselekedeteinket. Miközben 
hamuban és zsákban ülünk és lehajtjuk fejünket, megutáljuk-e magunk
ban azokat a bűneinket, melyek az emberi közösségben terhelnek ben
nünket.

Ha a prófétai üzenetet mai nyelvre, a mi viszonyainkra alkalmazva 
fogalmazzuk meg, akkor az általa ostorozott bűn így rajzolódik ki éle
tünkben: vétkezik, aki mások munkájából, kihasználásából akar élni — 
aki nem ragadja meg a munka kezéhez adott eszközét — aki nem végzi 
el becsülettel azt a részt, ami az emberi közösség együttes tevékenységé-
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bői, a közösség kenyerének, otthonának, előrehaladásának előteremtéséért 
folyó erőfeszítésből reá esik. Nemcsak az robotoltat mást, aki nyíltan ki
zsákmányoló, hanem az is, aki elmulasztja elvégezni a maga dolgát és 
engedi, sőt minden fortéllyal arra törekszik, hogy helyette mások hordják 
a munka terhét, a társadalom nagy családjában mások verítéke öntözze 
az ő és családja részére is felnövő vetest.

Vétkezik az, aki csak lelkileg is a viszálynak, a békételenségnek, 
a háborúnak oldalán áll — aki a gazság ököljogát igazságnak tartja — 
aki elmulaszt mindent megtenni azért, hogy béke és jóakarat hassa át 
az ember és ember, nép és nép egymáshoz való viszonyát — nem szólva 
arról, aki profitálni akar abból az ellentétből, ami emberek és népek 
között adódhatik.

Nem távoli kísértések és bűnök ezek. S ha így szembenézve velük, 
talán magunk is visszariadunk és azt mondjuk: így nem szabad élni, ilyen 
feszültségnek nem szabad lenni kegyességünk és hétköznapi életünk kö
zött — jó megvizsgálni, hogy e bűnök nem kísértenek-e ott a mi életünk
ben, gondolkodásunkban, magatartásunkban is. A  hitbeli megfáradás- 
nak, a megerőtlenedésnek, a közömbösségnek, vagy nehéz döntéseknek 
idején nem ejtettek-e meg?

Amíg ilyen mélyre nem nézünk, amíg észre nem vesszük és meg nem 
utáljuk ezeket a bűneinket és amíg komolyan nem harcolunk ellenük 
magunk és az emberi közösség életében — hiába böjtölünk. Isten nem 
nézi.

*

Nem ez-é a böjt? (Ézs. 58, 6—14.)

A  böjt pozitív, előrevivő vonósait tárják fel ezek a prófétai igék. 
A böjti bűnbónatból fakadó új élet világos jeleit. S itt megint kint ta
láljuk magunkat a hétköznapi élet lüktetésében.

Emberek rabsága vagy szabadsága, éhsége vagy megelégedése állnak 
egymással szemben ebben a mindennapi valóságban. S a böjtöt tartó hivő 
embernek ebben a feszültségben kell megbizonyítania élete megújulását. 
Ha azon az oldalon állt, ahol a rabság köteleit fonják és elveszik a mun
kástól megérdemelt kenyerét — meg kell szűnnie ezt tovább cselekedni. 
De nem állhat meg a hivő ember valahol középen sem a leigázók, éhez- 
tetők és a kizsákmányoltak, éhezők között. Az élet gyakorlatában ez 
egyébként is képtelenség. A  hivő embernek tudatosan kell odaállania 
azok pártjára, akik elnyomatásban, kizsákmányolásban, éhségben, mezí
telenségben sínylődnek. Egy oldalon kell felsorakozniuk azokkal, akik 
igát törnek, kenyeret szegnek, akik minden erővel harcolnak azért, hogy 
minden iga lehulljon, minden ember szabad legyen és munkájának gyü
mölcsét mindenki békében élvezze.

A  prófétai ige a mai élet világméretű kérdései közé sodor bennünket. 
K-.u'-'á Kongó, Algéria, Laosz, Dél-Afrika ügyei, gyarmati elnyomás és 
^eP®.+ .íüggftlenségi harca, béke és háború böjti kérdéseinkké lesznek. 
S bojtunk komolysága megkívánja tőlünk a mulasztások megbánását és 
a határozott egyirányú döntést. Az „Ecce Homo” megdöbbentő látványa 
melle odasorakozik a sok-sok kiéhezett, meggyötört, megcsúfolt fehér és 
tekete arc s arra figyelmeztet, ne engedjétek igazságtalanul szenvedni az 
embert. Az emberként szenvedő Jézus Krisztus látása arra ösztönöz, hogy 
é^dtíSben OZatla líeszelí tegyünk az emberi szenvedés megszüntetése

De itthoni dolgainkban is új életre buzdít a prófétai igehirdetés.
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Hiszen a kenyérkérdést nemcsak az éhség és jóllakottság viszonylatában 
kell látnunk, hanem a több vagy kevesebb viszonylatában is. Hogy hol
nap több vagy kevesebb kenyér kerül-e honfitársaink asztalára és az mi
lyen lesz — ez hitkérdés is a hivő ember számára. Böjtből megújuló éle
tünk' kérdése ez: mit tehetek még azért, hogy a közvetlen mellettem élő 
embernek nagyobb legyen a kenyere, melegebb az otthona, békésebb az 
élete.

A  böjti megújulásnak nagy ígéretei vannak! Megelégedés, megerősö
dés, romok felépítése, emberöltők alapjainak lerakása. Olyan perspektíva, 
amiért érdemes munkálkodni. S számunkra még többet jelent az a belső 
megnyugvás, hogy törekvéseink belesimulhatnak Isten emberboldogító 
akaratába. S ez már a földi élet perspektíváján is túlvisz. Oda ahonnan 
a feltámadt Jézus kormányozza és jó vég felé irányítja az emberiség 
útját.

*

Példát adtam nektek (Jn. 13, 1—17.)

Semmiképpen sem szabad elhomályosítanunk a nagyheti események 
krisztocentricitását, mint ahogy ez mindig nagy kísértésünk. Mindig az 
O szeretetének, áldozatának, ajándékainak kell áthatnia igehirdetésünket, 
így kell megértenünk a lábmosás példaadó történetét is. „Jézus szerette 
övéit a világban, mindvégig szerette őket.” Kereszthaláláig szerette őket, 
de nemcsak azzal. Minden szava, cselekvése szeretetből fakadt. Példa
adása is. Ezt erősíti meg a 17. v. „Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, 
ha cselekszitek ezeket.” Az utolsó órája előtt álló Jézus ezzel a végren
deletszerű példaadással is övéi boldogságát munkálja.

Az övéi boldogságának titka: a szolgálat. Az egyház népe akkor hor
dozhat magában belső békességet, ha szolgáló egyház akar lenni és ma
radni. A  lábmosás nem lehet ünnepélyes, ceremóniáiig szokás. Ha a pápa 
egy esztendőben egyszer körül is köti magát és megmossa bíborosainak 
kínosan tiszta lábát, aligha tudja ezzel bizonyítani maga és egyháza szol
gáló voltát. Ez a perc aligha felejteti a tiarát, a pápai bankot, a politikai 
machinációkat. A  szolgálat kétségkívül nem ilyen ünnepélyes aktusokból, 
ceremóniákból, dekrétumokból áll. Jézus példája egészen másfelé visz. 
Lelkülete nem az álszolgálat lelke, mely uralkodási vágyat hordoz a külső 
megnyilatkozások mögött. Nem a nagyság érdekében cselekszik valamit, 
hogy ezért felmagasztaltassék, hanem a küldetés jegyében, hogy folytassa 
és végrehajtsa, amit Ura kezdett ebben a világban.

Ebben a világban kell végeznünk szolgálatunkat, mint ahogy Jézus 
is e világban szerette övéit. Nem egy általunk elképzelt, vagy remélt 
világban, hanem abban a jelenlevőben és valóságosban, amelyben mi is 
benne élünk, amelyhez mi is hozzátartozunk. Számunkra ez a világ az. 
amely ma a béke vagy háború, kapitalizmus vagy szocializmus, gyarmati 
elnyomás, vagy népek szabadsága, éhség vagy kenyér, elmaradottság vagy 
kulturáltság nagy kérdéseivel viaskodik. Itt kell megtalálnunk a szolgálat 
lehetőségeit és becsülettel elvégezni azt.

Még közelebb ez a szolgálat odaköt bennünket, ahol a mieink élnek. 
Azok a hozzánk legközelebb állók, akik velünk élik az életet és akikkel 
együtt formáljuk az életet. Azokhoz, akiknek itt porosodik és olajosodik 
a lábuk velünk együtt a mindennapi munkában, egy jobb életért folyta
tott küzdelemben, ebben a „nagy menetelésben” sok ember boldogságáért. 
Csak akkor lehet nyugodt a lelkiismeretünk — az egyéni, meg az egy
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házi is —, csak akkor lehetünk boldogok, ha ezeknek az embereknek 
segítünk, ha velük dolgozunk, nékik szolgálunk.

Az örök igazság marad, hogy ezt a szolgálatunkat úgy tudjuk jól el
végezni, ha számunkra Krisztus Űr és Mester. Űr, akinek akaratát szí
vesen cselekésszük és Mester, akinek szüntelenül példájára tekintünk. 
Az Ö példája és akarata mindig a szeretet. Szeretet a keresztig, az előtt 
és azóta is. A  lábmosás mozdulata nemcsak példa, hanem a bűnbocsánat 
megtisztító eseménye is. Megtisztít, hogy életünk példája nyomán szol
gáló élet legyen.

Versengés a kereszt árnyékában (Lk. 22, 24—27.)

Az utolsó vacsorának vége. Jézus már készül, hogy tanítványaival 
elfogatása helyére, a Gecsemáné kertjébe menjen. S a kereszt árnyéká
ban versengés támad tanítványai között. Nem értik azt, ami nemsokára 
bekövetkezik és emberileg nézve nem is érthetik. Jézus bejelentése alap
ján, azt félreértve, másra készülődnek. A  hatalom megszerzésére. S itt 
osztozkodni kell. Rangsorolni és kiosztani a helyeket. Jézus pedig olyan 
közöttük, mint aki szolgál: kenyeret tör és szétosztja, megáldja a poharat 
és kezükbe adja. önmagát osztja szét.

Két ellentétes elképzelés Isten országáról, Isten uralmáról. S a két 
ellentétes felfogás és magatartás azóta is egymásnak feszül újra és újra 
az egyházban, sőt az egyes hivő ember életében is. Az egyik az emberi 
vágyból és önzésből táplálkozik, a másik Isten akaratának megértéséből. 
S ez utóbbinak kell győznie, megvalósulnia. Az uralkodni vágyó, vagy 
uralkodó egyház nem tudja mit cselekszik, hogyan homályosítja el a 
Krisztus keresztjének jótéteményét és dicsőségét. Mennyi gonoszság, 
mennyi irgalmatlanság, kegyetlenség történt a kereszt cégére alatt. Isten 
országának előrehaladásáról, uralma terjedéséről való téves felfogásnak 
mennyi könny, fájdalom, szenvedés, halál volt a kísérője. Pedig O azért 
szenvedett és halt meg, hogy mindenkit megmentsen ettől. Vajon nem 
fenyeget ma is ez a régi kísértés? Ha a modern kereszteshadjáratok, vagy 
az ökumenicitás leple alá bújtatott uralmi törekvés talán nem is tud cél
jához jutni, a keresztyénség rendeltetésének ez á tanítványok óta kísértő 
félreértése nem válhat-e milliók és milliók szenvedésének és pusztulásá
nak közvetett okává? A  kereszt és a kard kombinációja, a Péter-székének 
minden szék fölé emelésére törő igyekezet nem ugyanabból a lélekből 
fakad-e, mint a tanítványok versengése? A  Krisztus keresztjének titkát 
ismerőket is lázba hozhatja és megtévesztheti ez a versengés.

Urunktól egy más versengést tanulhatunk. Verseny a szolgálatban. 
Verseny minél többek szolgálatáért. Verseny, hogy minél több embert 
asztalhoz ültessünk, hogy minél több embernek szegjünk kenyeret. Annál 
inkább értettük meg az ő szándékát, minél inkább foglalnak le bennün
ket olyan ügyek, ahol sok ember kenyeréről, otthonáról, boldog életéről 
van szó. A kereszt árnyékában szabad, sőt kell versengeni ilyen szol
gálatért.

A  tusát először önmagunkban kell megvívni. Le kell győznünk min
den önmagunkból támadt, vagy rossz magvetésből gyökeret vert uralmi 
vágyat. Böjt idején az a Krisztus szolgál közöttünk, aki érettünk áldozta 
magat. S míg megtisztít bűneinktől, önös vágyainktól megtanít mélyre 
szállni es sokaknak szolgálni

Mezősi György
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Egymás között

Papok a böjti szószék alatt

— Részletek egy lelkipásztor naplójából —

Máté 23, 13-14, 23.
A csillagokról mondják, hogy azért olyan fényesek, mert örökké egy

mást világítják. Valahogy így élünk mi emberek is a földön, mint a csil
lagok: örökké egymást világítjuk, vagy örökké sötétítjük egymást. Nem 
mehetünk el egymás mellett anélkül. hogy ne vinnénk magunkkal vala
mit a másiktól: mosolyt, vagy könnyet, ütést, vagy biztatást.

Napja vagyunk minden embernek, akik fényünk melegében, vagy 
árnyékunk szomorúságában járnak. Úgy is mondhatnám, hogy közöttünk 
mindenki és rajtunk minden prédikál. Prédikál rajtunk a hitünk és a 
kétségünk, a jóságunk és a gonoszságunk, a panaszunk és az imádságunk

Jézusnak ma három böjti szava van hozzánk.

1 .
Az első szó így hangzik: f e l e l ő s  vagy!
Közöttünk senki se nézlhet magára úgy, mintha az élete magánügy 

lenne. Mintha úgy élhetne, ahogyan akar, a maga javára, vagy a maga 
bajára. Tudomásul kell vennem, hogy Isten úgy teremtett, hogy sorsomat 
összekötötte a mások sorsával. Ha elkárhozom, sohasem egyedül kár-, 
hozom el. Mindig egy csomó embert rántok magam után a bűneimmel. 
Ha üdvözülök, sohasem egyedül üdvözülök. Mindig egy csomó embert 
indít el és visz magával a hitem, az imádságom és a jóságom Isten or
szága felé. Felelősséggel tartozom az emberekért, akik között élek. Reám 
van bízva a barátom, a testvérem, a szerelmem és az ellenségem. Reám 
van bízva a műhelyem, az otthonom, a gyülekezetem és ia világom. Nem
csak a kenyerük, a jólétük, az örömük, ennél sokkal több —  az üdvös
ségük.

Vajon tudom-e, hogy milyen fontos és milyen felelős valaki vagyok 
én ezen a világon?!

A régi rómaiak pontifex-nek hívták a papot. Ami annyit jelent, mint 
hídépítő. Milyen szörnyű ellentmondás egy olyan híd, amelyik nem hajol 
rá szilárdan a másik partra és milyen szörnyű szerencsétlenség, ha a 
hidat elmossa az árvíz. Milyen szörnyű ellentmondás egy olyan papi élet, 
amelyik nem hajol rá minden pillanatban szilárdan Isten örökkévaló 
világára, Krisztusra. Milyen szörnyű szerencsétlenség, ha egy papi életet 
 elsodor a helyéről ,az árvíz, a bűnei szennyes áradata. Milyen szörnyű 
üresség, milyen szörnyű pokol sír fel erről a földről, amikor a' pap nem 
pap többé, amikor Isten és ember között, ember és ember között hiány
zik a híd.

Jézus böjti szava így szólít meg: felelős vagy — nemcsak magadért!
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2.

Jézus második szava így hangzik a böjti szószék alatt: p é l d a  vagy!
Spurgeon mondotta: „Ha valakinek elromlik az órája, legfeljebb 

saját maga nem tudja az időt. Legfeljebb maga késik le. De ha a torony
óra rosszul jár, megtéveszt egy egész várost!”

Ezért mondja Jézus az írástudóknak, hogy csak színből és nem szív
ből imádkoznak és ezzel a hazugsággal nem engedik be Isten országába 
azokat, akik be akarnak menni.

Jézus hozzánk is ezzel a kemény Igével közelit, a papokhoz, hogy 
megkérdezze és megnézze az életünket, hogy milyen példák vagyunk. 
Hogy a munkánk és az imádságunk, a hitünk és az életünk, az, ami lát
szik belőlünk mások előtt, az vajon színből, vagy szívből történik-e. Arc, 
vagy álarc csupán?!

M i sokszor szeretjük magunkat követeknek mondani, akik Krisztus 
követségében járnak. Egyszer majd ez lesz egyetlen jogcímünk, bemutat
kozásunk, egész életre szóló vallomásunk, hogy Krisztus követségében 
jártunk. A követet azonban mindig igazolja az országa, a küldője.

Itt érkezünk el nagy böjti kérdésünkhöz: vajon minket, az életün
ket egészében és részleteiben, vasárnapjaiban és hétköznapjaiban iaa- 
zolna-e Jézus?!

3 .
Jézus harmadik böjti szava így hangzik: p a p  vagy! Nemcsak fele

lős vagy, nemcsak példa vagy, hanem pap vagy!
Különös három papi arcról beszél ez az Ige.
Először is azt mondja, hogy az igazi pap arca h ű s é g e s  arc. Ez a 

pap Isten felé fordított arca. Annyit jelent ez, hogy a pap mindenkor 
Istenre néz. Akkor is, amikor hallgat, akkor is, amikor megszólal.

Vajon nincs-e valami baj, valami fáradtság ezen a papi arcunkon, 
amellyel Krisztusra nézünk.

A  második papi arcról azt mondja az Ige, hogy i r g a l m a s  arc. 
Ezzel az arccal néz az igazi pap az emberek felé. Ennek az arcának van 
megértése, bocsánata, szeretete és szolgálata mások felé. Ezzel az arccal 
áll meg és hajol le az irgalmas samaritánus arcvonásaival azokhoz, akik
nek valami Hiányzik, akiknek valami fáj.

Vajon nincs-e valami baj, valami hiba ezen a második papi arcun
kon, amivel az emberekre nézünk?! Nem vagyunk-e sokszor közönyösek, 
gőgösek, idegenek és könyörtelenek?!

A  harmadik papi arcról azt mondja az Ige, hogy az i g a z s á g o s  
arc. Ezzel az arccal néz az igazi pap önmagára. A  maga hiányaira, vét
keire és bűneire. Ezzel az arccal méri le mindennap önmagát. Keményen, 
objektíven, az Ige fényével.

Vajon nincs-e valami baj ezzel a harmadik papi arcunkkal? Vajon 
egyáltalán van-e ilyen arcunk? Nem mosódott-e el egészen és teljesen 
önvizsgálatunk és bűnbánatunk szent papi arca? Nem lett-e ebből az 
arcból kritikus arc, csak másokat néző, csak másokat bíráló farizeusi arc?!

Felelős vagy, példa vagy, pap vagy!
Hogy igazán ez lehess, Isten azért adja ezt a böjtöt és ezért adta —  

Krisztust!
Friedrich Lajos110



Könyvszemle

Juhász Gyula vallásos lírája
*  Részlet az író Juhász Gyuláról írott monográfiájából, mely a közeljövő

ben jelenik meg.

1933-ban egy nyitrai lapnak adott nyilatkozatában azt írja Juhász 
Gyula, hogy az ő vallásos lírája Szakolcán jött létre, ahol tudvalévőén 
két éven át, 1911 őszétől 1913 nyaráig, mint főgimnáziumi tanár műkö
dött. Valóban így van, s érdemes megállapodni a költő vallásos verseinél.

1911. október 15-én jelent meg a Vasárnapi Újságban a Rohateci 
Máriánál című Juhász-vers. Rohatec kis morva falu. A  Szakolcáról oda
vezető országút szélén fehérre meszelt, alacsony, sima oszlopon, téglalap 
alakú foglalatban egy primitív vonású Mária-kép állott, a Panenka Mária. 
Talán országúti szerencsétlenség emlékét őrizte, vagy fogadalomból, ex 
voto, emelte valamelyik jámbor parasztcsalád feje, ahogy ez szokásban 
van azon a vidéken. A  költőnek megtetszett a kép, gyakran felkereste, 
tűnődött felette, s a rohateci Mária bevonult a magyar költészetbe:

Morva határ és szeptemberi táj,
Oly kékek a hegyek.
Szívemben orgonái ma, ami fáj:
Máriához megyek.

Ó idegeni, boldog Szűzanya,
Te fekete-fehér,
A  születésed napja ez a nap 
S szívem már nem remél.

Idegen tájak gyermeke vagyok,
De hozzád jöttem én,
A  glória, mely fejeden ragyog,
Ragyogjon ma felém.

Elhoztam íme, szűz Virág, neked 
E táj virágait,
Kései, őszi mind, színükvesztett,
De szívem is avitt.

S nem kérek én, költő és idegen,
Tőled már földi jót,
Csak engedd, hogy törött tekintetem,
Mely fényeket ivott,

Rajtad legeljen, mint híves patak 
Vizén a szarvasok
S lehessek egykor én, fáradt gyerek,
Vidám és bölcs halott.
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Ilyen szimbólumban is talált a költő oldó erőt. Nem is a vallásos 
jelkép érdekli, inkább a lehetőség, hogy szólhat a jelkép kapcsán. Zsongó 
üteme van e versnek, Juhász megfigyelhette: a morva nép imádkozik 
így térdepelve, kórusban, akár a szegediek az Alsóvárosi Mária előtt. 
Erő és remegés egyszerre ez a vallomás, szépség áhítása halálvággyal: 
glóriát és vidám elmúlást kér Máriától. Feltűnő a vers hangütésének 
hasonlósága egy ismert Ady-verssel, A  pócsi Mária cíművel. Juhász 
Mária-verse azonban nemcsak rövidebb és töményebb Adyénál, líraibb 
is amannál. Ady a pócsi Mária ürügyén programmatikusan vall. Juhász
nak csak Mária külső színére van szüksége, amit mond, független a val
lásosságtól. A  jámborság hangulatában saját" izgalmait közli a költő, ön
magához hűséges nyugalommal, szép és világos arányokkal.

Áhítattal és hiedelmekkel mereng a szakolcai temetőben, nézdegéli 
a sok sírt, melyekben annyi Anna fekszik. Merengő reflexei óhatatlanul 
felfogják a városka más izgalmait is, például az elkerülhetetlen templomi 
hangokat és jelképeket. A  Mária-kultusz beszüremlik barokkos szemlélő
déssel a szerelmi csalódás élményei közé s a vallásos ritmus ilyen deka
dens érzékiséggel párosul:

Anna, szépséged hív oltározója,
Anna, szíved reménytelen hívője,
Ma újra áldozom, ó édes ostya.
Kiben keservek mérge él beszőve.

Oltáraid előtt áll ifjúságom 
És végzetem: tekints az áldozatra,
Ú Anna, vértanúk végére vágyom 
És üdvözít a vergődés malasztja.

Minden versemnek ünneplő palástját 
Magamra öltvén, aranyos selyemben 
Tört szemeim az üdvöt nyílni látják

S könnyek áldott borát áhítja lelkem,
Szép istennőm, ki híved nem szeretted,
S én bús papod, ki nem hisz már tebenned.

Ebben a litániás hangú, Ámor című, szép versben papként vissza
kívánkozik az istenné eszményített nő kegyeibe. Szembetűnő, milyen 
istenes hangja van Juhász Szakolcán írt szerelmi verseinek, nem mind- 
egyiknek, de soknak. Ezek a költemények vezetnek át a költő vallásos 
lírájához. Juhász vallásos versei templomi matériát szemléltetnek tehát 
félreérthetetlenek. A  szemlélet anyagában orgona, harang, glória, oltár, 
misekönyv, miseruha, szentek képe, tömjénfüst, kereszt, koszorú, ostya, 
kehely, bor. lélekharang keveredik Szűz Mária. Krisztus, Dávid, Szent 
Sebestyén, Izaiás próféta alakjaival. Papok, apácák, gyónók és áldozok 
szerepelnek e versekben. Gyakran emlegetett képalkotó szavai: menny- 
ország, pokol, éden, utolsó vacsora, processzió, stáció, gyászpompa és 

^sipkebokrát, az Olajfák Hegyét, Genezáret tavát említi át- 
vetitett erzelmei színhelyeként. Gyakran mondják e versek a Szűzanyát, 
ő tűnik fel a szakolcai határban s a morva faluvégen, mint a kegyelem 

anyja. Megénekeli  tehát szegedi alsóvárosi Boldogasszonyhoz hasonló
rohateci Maria-kepet. a szláv szegények oltalmazóját.
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Érdekes, hogy ez a vallásosság mennyire külsőséges. Komjáthy Jenő 
a Szakolcánál még kisebb Szenicén büszkén kitért előle tengeri hullá
mokat verő pantheizmusával. „Pogány vagyok. Nincs bennem semmi 
Alázatos, tömjénszagú. Zsolozsma, zsoltár, istenesdi nem ejti lelkem 
rabul” — írta Komjáthy. Juhászt mindez rabul ejtette. De a Szakolcán 
létrejött vallásos líra egészen más, mint Adyé vagy Balassié. Makkai 
Sándor helyesen magyarázta, hogy Ady és Balassi istenes költészete az 
őszinte bűntudat lírája, a személyes megrendítő tapasztalat vallomása 
egy élő hatalomnak, nem pedig hirdető, oktató, prédikáló isten-költészet. 
Juhász vallásos jellegű verseiből hiányzik ez a drámai bűntudat. Isten 
átélése nélküli, bűnöket nem sirató, bűnöktől nem szabaduló, hanem 
bűnökben megmaradó, ceremoniális sorsszerűség lírája az övé. Nem val
lásos, csak egyházias felfogás visszatükröződése ez modern lírai dekaden
ciával kereszteződve. Juhász nem viaskodik a személyes Istennel, mint 
Ady, nem is keresi Istent, Szűz Máriát keresi, vallomásait javarészt hozzá 
intézi, ez az ő istenszerelme. Ezt a szemléletet magával hozta Szakolcára. 
A szülői házban buzgó katolikusnak nevelték, Szeged, Vác és Pest is bizo
nyos mértékig a modem misztikus katolikusságot szemléltették vele. 
Szakolcán elkerülhetetlenül érzékelnie kellett a harangozó, miséző, te
mető, litániázó és zarándokló katolicizmust. A  templomi szertartás be
hallatszott hozzá, akár a gimnáziumban tartózkodott, akár odahaza dol
gozott. Jómaga is járt templomba, elmondtam, hogyan látogatta mind 
a ferenceseket, mind az irgalmas barátokat. Ez a környezet hatással volt 
rá, rárakódott az alapélményre, melyet magával hozott. Nézzük meg. 
hogyan 'tükröződik mindez verseiben.

Saját keserveiről szól a Bethóniában című versében. Lázár háza 
csupán szimbólum, nem a bibliai helyzet átélése. Régi emlékek viszik 
a hasonlathoz: „Emlékeim, utolsó vacsora, Ma magamat adom tinéktek 
által, Ily élők még nem voltatok soha” . Az első, igazi Isten-élményt a 
Munda cor meum-ban (később Űj szövetség címen jelent meg) észleljük. 
Ez a vers a magyar vallásos líra maradandó alkotásai közé tartozik:

Mint Izaiás prófétádnak 
Ajkát tüzes szénnel jelölted,
Égő szened lett a vágy és bánat,
Uram, így állok már előtted!

Jó volt, Uram, az égető szén,
Amelytől ajkam és a lelkem 
Hirdette, mily acél a törvény 
A szívben és a végtelenben. 

Most új az ajkam és a lelkem 
S így állok én vígan előtted 
S téged dalollak a jelenben 
És benned látom a jövőket.

A múlt tüzéből már kiforrott 
A múlhatatlan érc: a lélek 
S látom: bús vágyam angyalod volt 
S szerelmem áldás és dicséret.
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Itt nincs ceremoniális környezet, ez a monológ egy fiatal élet szám
vetése, merő líra, egy szó teologizálás nélkül, éppen ezért áraszt őszinte 
hitet. Evvel a hangulattal áll Juhász Gyula legközelebb Ady megrendü
léséhez, az istenkereső, tehát életigazságot kereső emberhez. Komjáthy 
Szenicén pantheista izzásba jutott, Juhász Szakolcán egy személyes, sza
bad Istent keres, hogy elmondja újjászületés^ örömét. A  föloldódást, a 
szenvedésből erőhöz Jutó csúcs-érzést embernek másként el nem mond
hatja, Istennek vallja meg, evvel teszi örökkévalóvá ezt a lírát. Isteni 
líra — mondja rögtön ezután írt versében e lelki állapotáról. A  szabadu
lás költői módja kétségbevonhatatlanul érdemes munka és igaz maga
tartás, emberfeletti visszhangot is ver, egekig száll:

Szegény, szegény vagyok! De zengj isteni líra 
S a távoli egek lényével homlokomra 
Tüzelj, ihlet tüze s elomló napjaimra 
örök fényt csalj, rímek és ütemék kohója!

E dalt magában egy magányos szív dalolja,
Magának zengi ő, de a daloknak sírja,
A  zengő temető, a föld az égi boltra 
Veri a dallamot. Ö zengj, isteni líra.

De nincs mindig ilyen biztonságban önmagával. Kis szobája estén
ként hiedelmeket suttog a fülébe, ilyenkor menten odahaza érzi magát, 
paraszti hiedelmű ifjúságában, s Szakolca és Szeged egybefonódik. Idegei, 
a hárfahúrok, külön-külön rezdülnek minden babonás ingerre:

A  régi óra úgy ketyeg fölöttem,
M int elfáradt szív a halálos ágyon
S a végtelenbe nő e zaj a csöndben 
S egy életet jelez verése fájón,

Egy életet zeng most és visszazengi 
Száz bánatát neki a csöndes élet 
S búcsúzni kell ma és mindent feledni.
Szerelmet és bort, verset, büszkeséget,

Halott apám megálló szívverését,
És születő öcsém első sírását 
És egyre nő a csönd és a sötétség

 S a telkemet nagy számadásra várják
És én lefekszem s mint a régi gyermek,
Fáradt kezekkel, úgy vetek keresztet.

Csak úgy ugrálnak itt a szavak közt a kötőszók, sűrűn, mint a félelem 
manói a sötét csendben. Szakolca népies temetői és sűrű temetései nem 
múlnak el nyomtalanul. A  költő észleletei összefutnak a véges emberi 
let borongos érzelmeivel:

Gondolj el nem múló zenékre, lelkem,
Szűz csillagokra fönn az égi kertben.
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Halottaim találkoznak velem,
És mondják halkan: Testvér, türelem.

És mondják némán: Gyermekem, vigyázat,
Elmúlnak lassan minden földi lázak.

És súgják: tűnő minden cifra pompa 
S vígan mutatnak békés csillagokba.

És rámhajolnak és siratnak ők itt:
Elfogynak boraid és szeretőid,

Nézz ránk, ölelj át mosolyogva minket.
Szeresd, keresd elrejtett kincseinket,

Reád is vár a nagy csodás örökség,
Töröld le vígan földünk balga könnyét,

A  Halottaim című verse szól így. Ez nem a tételes vallás, nem is az 
egyház világa, csupán a temetőé, a romantika kedvenc varázsköréé. Kom
játhy is szeretett sétálgatni a szenici temetőben, Szakolca temetői erősen 
táplálták Juhász Gyula borongó kedélyét. Számos versében beszél temetői 
élményeiről. Ezért érthető, hogy nagynénje haláláról értesülvén, megírja 
a Mári néném című versét. Mári néni ugyanis hiedelmes jelek közt 
hunyt el: „Mikor meghalt, megállt az óra, Az örök mécses kialudt” . Mert 
jámbor lélek volt Mári néni, Szent Ferenc harmadrendjének tagja, „szol
gálólánya volt az Ürnak” . Lakásának dísze egy Mária-kép, „Melyen a 
sarlós holdon állott — S az ős kígyó farkát tapodta — Mária, anyja ke
gyelemnek”. A  hűvös kultikus jelképek visszatérnek a halál hírével. ben~ 
nük fejeződik ki az emlékkép, Mári néni személyes arcképe hiányzik a 
rajzból. De itt nem fontos a személy, fontos a lírai élmény azonossága. 
A  keresztyénség Juhász lírájában a katolikus istentisztelet külső vonat
kozásaiban jelentkezik leginkább. A  költő békésen fogadja a halált, sza
bad képzelettel alakítja feltoluló képeit. Példa ró az Örök zene, ez a 
szomorúfűz-emyedtségű szép vers:

És éjszakára, melynek tükörében 
Elsápad minden árnyék földön, égen.

Ember Fiára, ki lenn járt e tájon,
Hogy minden szív eztán remélve fájjon.

Az ő hajára, mely szőkébb a holdnál 
És a halálra, mely békébe pólyái.

(E verset írtam messze költözőben,
Fekete márvány alján, temetőben.)
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Ez a dekadens hangulat jellemző Juhász Gyula vallásos képekkel és 
fogalmakkal átszőtt lírájára. Mások zordonan idézik a halált, félelemmel 
és borzongással, ő édes-kedves szókkal társítja hozzánk. Dekadenciája 
közvetlen és egyszerű, mint az antik bölcsé, aki végső felszabadulásnak 
érezte az elmúlást.

Néha eltűnődve, rajzoló kézzel mozog a Biblia körül. így jött létre 
a Jézus születéséről szóló Glória, mely Primitív idill gobelinre címmel 

. jelent meg ekkor. A  költő Jézus születésének csillagához hozzátársítja 
az Olajfákat, a dombot, ahol meg kell majd halnia az isteni gyermeknek. 
Ugyanez a gondolat-ív ez, mely Babits egyik versét, a Csillag után címűt 
teszi emlékezetessé. De Juhász verse formájával ad jelentőséget az ismert 
mondanivalónak, a finom rajzszerű első két strófa Rembrandt egyik 
híres rajzára emlékeztet:

Ott fekszik ő a lágy meleg alomba rejtve 
És nézi Vidoran, hogy az öreg tehén 

Párát fú csöndesen a néma, téli estbe 
S szőke szénán topog szelíden, feketén.

A  boldog bambino. a názáreti gyermek,
December gyermeke hallgatja vidoran,
A  csorda pásztorok milyen dalt énekelnek 

Az éji delelő nyugodt óráiban.

Ahogyan egy halk patak egyazon felszínen észrevétlen ömlik a fo
lyóba, olyformán vegyülnek a vallási jellegű versekkel Juhász Gyula 

filozófiai poémái. Az átmenet érdekes, de akárcsak más költőknél, Juhász 
lírájában sem jelentkezik a filozófia princípiumokat fejtegető bölcselke
désként. Filozófiai hangulatú életszemlélet ez a líra, egy élet példájában 
zártan, sejtszerűen ott az egész emberi élet értelme. A  költő természe
tes életpéldája saját benső világa. Ezt a világot elkerülhetetlenül körül
folyta az első világháború előtt értelmiségünket általában erősen foglal
koztató metafizika és művészi igényű misztika. Érmek hódolt az európai 
líra, a német éppúgy, mint az olasz vagy a francia. A  költészet természet- 
feletti inspirációból táplálkozik — hirdették a költők, lenézve a „barbár” 
valóságot. A  végtelenséget a fizikai érzékelés legmagasabb határának 
érezték, olyan területnek, amelyet csak filozófus vagy költő érhet el. 
Az ifjú Juhász Gyula is járt azon az úton, a filozófiai idealizmus útján, 
mint ahogy eleinte járt rajta Ady is. Nem tudjuk, olvasott-e Juhász Sza- 
kolcán modern misztikusokat, mindenesetre ismerte a középkoriakat, 
tehát az első forrásokat. Kempisre versben is utal, prózájában is említi. 
Voltak érzései, melyeket metafizikai bölcselkedéssel tolmácsolt, világosan 
szólva arról, ami nem világos. Mert aligha hitt e megismerésben igazánt 
divatként fogadta örök diák-lelke, mintegy pótlásként valamely hiányzó 
színért. Festők csinálják így . ..

Szalatnai Rezső

116



Barabás T ib o r :

MÁGLYÁK FI RENZÉBEN
Barabás Tibor könyvében Girolamo Savonarola tragikus életét 

mondja el.
1452-ben, Ferrarában született Savonarola. Nagyapjától hallotta, majd 

maga olvasta a bibliai történeteket, és érdeklődött a korabeli műveltség 
minden összetevője iránt. A  gondolkodó, tépelődő fiatalember Aquinói 
Tamás filozófiáján viaskodik, töpreng. A  léha élet helyett a misztika, az 
élettől való elvágyódás érdekli ezt a „félig papot, félig tudóst” . Hol a re
mény, hol a szeretet, mikor fordul jobbra az emberek sorsa, ki ad ke
nyeret a koldusoknak, árváknak, özvegyeknek — tusakodik Girolamo 
magában ...  Ezalatt egyidős társai elmerülnek a városállam vad baccha
náliáiban, karneváljaiban... Girolamo csalódik ifjúkori szerelmében és 
ez még jobban a magányosság felé taszítja.

Szakít a világi élettel, belép a bolognai dominikánusok közé. A  rend
ben a Hieronymus nevet kapja. Az aszkézis és az imádkozás mellett szí
vesen prédikál. Észreveszi korának társadalmi és politikai kérdéseit. Fel
emeli szavát a pápaság és a firenzei Mediciek uralma ellen. A pápák élet
módjukkal maguk csúfolják meg a pápaság intézményét, a Mediciek 
pedig kegyetlenkedéseiket, mint bőkezű mecénások sem tudják elfeled
tetni. Rádöbben arra. hogy az Egyház és az egész társadalom megújulása 
elkerülhetetlen.

Firenzében saját rendtársai közül is támadnak ellenfelei. Támadja 
a városi magisztrátus tehetetlenségét, a polgárok feslettségét, a diákok és 
katonák tobzódó életét. A  haldokló Medici Lorenzótól azt követeli, hogy 
adja vissza Firenze népének a köztársasági államformát. A  tehetetlen 
Fiero lesz a fejedelem, a hírhedt Rodrigo pedig a pápa, VI. Sándor néven.

Pisa és Bologna után Savonarola 1493-ban ismét Firenzében van. 
Forrong a lakosság, Medici Pierót elűzik és 1494. november 11-én az ál
lam és kormánya átalakul — Firenze népi köztársaság helyett „Krisztus 
királysága” lesz. Savonarola „az Ür helytartójának” tekinti magát. Ellen
ségei több ízben meg akarják ölni, de a dominikánus páter nem tágít. 
Az Igével akar kormányozni, szigorúan és nagy önkénnyel. A  nép, az egy
szerű hívek tömege egy darabig élteti, tapsolja, örül, de sem Savonarola 
nem érti meg a népet, sem a tömeg őt. Kolostori aszkézisét igyekszik rá
kényszeríteni a város tanácsán keresztül a lakosságra, a firenzeiekre. 
Üldözi a nála haladóbb gondolkodókat, akik nem Igével akarnak kor- 
mányozni._ Azok, akik kezdetben hívei voltak, elpártolnak tőle, mert dik
tátor akar lenni, ahelyett, hogy kenyeret adna a munkanélkülieknek. 
1496-ban komoly szervezkedés történik ellene. Üzenetváltások után a 
pápa kiátkozza.

A  pápa bnévéje olaj volt a tűzre. A  felizgatott firenzeiek elfogják és 
két társával máglyára kerül 1498 szép májusán. Hamvaikat az Amo 
folyóba szórják, írásaikat is elégetik. A  Dante városának kék ege alatt 
kigyúlt máglyák a középkori obskurantizmus sötétségében már a refor
mációt és a felvilágosodást jelezték. Az eszme és a szabadság nem tűri, 
hogy megbéklyózzák ...
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Méltán sorolhatjuk Savonarolát a reformáció előfutárai közé, mert 
hibái, tévedései ellenére is észrevette az egyház és a társadalmi rend 
hibáit, bár a kivezető utat nem látta világosan. Lázongó kor tragikus 
alakja volt.

Barabás Tibor regényében az elbeszélésanyag nem megy a törté
nelmi hűség rovására. Epizódszereplőivel — Medici Lorenzo. Leonardo da 
Vinci, Michelangelo, Benedetto — eleven, mozgalmas képekben ábrázolja 
azt a kort, és feladja a leckét: a XX. század emberének életében a sze
retet el tudja-e fedezni a gyűlölet lángját?

Barcza Béla

Az Ú js zöve tség  tanulmányozá
sához az i g eo lva sás  és i g e 
h i r d e t é s  munkájához a ján l juk  
a lább i  kiadványunkat

Kátdy Zoltán
BEVEZETÉS
AZ ÚJSZÖVETSÉGBE
ára vászonkötésben:  30 .-  P t .  
K a p h a tó  a S a j t ó o s z t á l y o n :  
Budapest, V I I I .  Puskin-u. 12. 
T e le fo n :  142-074.
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A z igehrdető műhelye

v i r á g v a s á r n a p

János 13, 1—17.

MEGJEGYZÉSEK A TEXTUSHOZ

Textusunk élesen különbözik a Virágvasámapján megszokott Igéktől. 
Nem is szólva arról, hogy az esemény, amit elbeszél, napokkal a virág- 
vasárnapi bevonulás után történt, a textus tartalma és mondanivalója 
homlokegyenest ellenkezik a pálmaágas bevonulás jellegével. Jézus arcán 
itt most nem annyira „Izrael királyának” a vonásai rajzolódnak ki. ha
nem sokkal inkább feltűnnek „Isten Bárányának” drága ismertető 
je le i. .. Mielőtt még önmagát egyszersmindenkorra szóló engesztelő áldo
zatul adná a világ, a mi bűneinkért a kereszten, a szeretetből fakadó alá
zatosságnak páratlan szép példáját hagyja tanítványaira. . .

Vannak keresztyén egyházak, amelyek fényes szertartás közben meg
ismétlik a lábmosás eseményét, nem nehéz azonban észrevennünk, hogy 
Igénk nem külsőséges utánzást követel tőlünk, hanem a lélek szeretet
ből fakadó hűséges szolgálatát.

RÉSZLETES VÁZLAT

a) Szolga, szolgáló, szolgaság.
Igen kellemetlen csengése van az emberi fülekben ezeknek a szavak

nak: „szolga”, „szolgáló” , „szolgaság” . Mondjuk meg őszintén: irtózunk 
minden szolgaságtól és az emberiság legjobbjai, évezredek óta azért küz
denek, hogy megszabadítsák az emberiséget a szolgaságtól. Ma különösen 
érezzük ezt, amikor egymás után szabadulnak meg népek és nemzetek 
a lealázó gyarmati szolgaságból. Nékünk is küzdenünk kell minden olyan 
törekvés ellen, amely az embert a másik ember szolgájává akarja tenni.

A  Biblia világában azonban egészen más jelentése van ezeknek a 
szavaknak. Amikor Mózes az Ú rhoz imádkozik, így könyörög: „Emlékez
zél meg a Te szolgáidról: Ábrahámról, Izsákról, Jákobról” (V. Mózes 
9, 27.). Pál apostol így mutatkozik be a római gyülekezeteknek: „Jézus 
Krisztusnak szolgája” (Róm. 1. 1.). Jakalb apostol „Istennek és Jézus 
Krisztus szolgájának” mondja magát (Jak. 1, 1,). Maga az Üdvözítő pedig 
Márk evangélista tanítása szerint így inti tanítványait: „aki nagy akar 
lenni közöttetek, az legyen a ti szolgátok; és aki közöttetek első akar 
lenni, mindenkinek szolgája legyen” <10, 43— 45.).

Igénk világosan megmutatja, hogy Jézus Krisztus ezt nemcsak má
soknak ajánlotta, hanem saját maga is példásan gyakorolta.

b) Jézus Krisztus szolgálata.
' Jézus szolgálatának megdöbbentő voltát Simon Péter szavaiból érez
zük meg legjobban. Tiltakozásán lemérhetjük, hogy emberileg milyen
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hihetetlen, páratlan és lenyűgöző volt az Üdvözítő cselekedete. És ha 
meggondoljuk, hogy Jézus tudta: „Az Atya mindent hatalmába adott és 
hogy Ö az Istentől jött és az Istenhez megy” (3. V.) teljes voltában kitárul 
előttünk ennek a szolgálatnak a szépsége. Egyszerre észrevesszük, hogy 
itt nem arról van szó, hogy valaki, aki már érzi a tragikus véget, meg
kísérli önmaga megalázásával magához kapcsolni ingadozó híveit, hanem 
arról, hogy kirajzolódik a prófétai jövendölés: „ím e az én szolgám, akit 
gyácmolítok” (És. 42, 1.) és az ámuló tanítványok megérthetik: így cse
lekszik a MESSIÁS .. .

Mégpedig szeretetből cselekszik így. Olyan szeretetből, amely nem 
ismer korlátokat. Nem ismer faji, nemzeti, vagy más különbségeket, nem 
szűkíti le csak a jókra, csak az övéire, hanem pazarul szórja mindenkire! 
Csak ilyen szeretet volt képes megmosni az áruló Judás lábát is.

Nyilvánvaló, hogy ennek a szeretetnek célja is volt, meg akar tisz
títani bennünket. Ha a tanítványok lábát Palesztina pora lepte b e ... ki 
az közülünk, akinek szívét és lelkét nem lepte be a mindennapok pora?! 
Hitetlenségünk, szeretetlenségünk, képmutatásunk és gyűlölködésünk 
nem igényli-e, hogy a mi Urunk tisztára mosson bennünket? Most, Nagy
péntek közeledtén nem érezzük-e megrendítő valóságban az apostol bol
dogító üzenetét: „A z ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől”  
(I. Ján. 1, 7.), és nem örvendezünk e Jelenések könyve üzenetének: „meg
mosott minket a mi bűneinktől az ő vére által” ?! (Jel. 1, 15.)

c) A mi szolgálatunk.
Jézus Krisztus szeretetből fakadó szolgálata bennünket is áldozatos 

szolgálatra figyelmeztet. Szolgálatra mindenekelőtt azok iránt, akik kö
rülöttünk élnek. Az élet mindennap bőséges alkalmat nyújt a szeretet
ből fakadó szolgálatra, csak legyen szemünk meg is látni ezeket az alkal
makat és ne szégyelljünk semmiféle szolgálatot, ahogy az Üdvözítőnk se 
szégyellte.

Drága szolgálatra vagyunk kötelezve magyar népünk iránt, akinek 
sorsával és egyre szépülő jövendőjével szíwel-lélefckel egynek valljuk 
magunkat. Egyházunk egésze, de tagjai is — és erre bizonyság történel
münk is — mindenkor kész elvégezni népünk javára, történelmi szol
gálatát.

És végül szolgálatra vagyunk kötelezve az egész emberiség iránt, 
amelyért Isten előtt felelősnek valljuk magunkat. Szolgálatunk célja, tar
talma és lényege: mint életünk legdrágább kincsét védelmezzük a békes-
séget! Halász Béla

M iért imá dk o zzu n k ?
Először is azt kell kérnünk, hogy Isten érintse meg 

Szentleikével a szívünket, adjon töredelmet, szakítson el 
a bűntől és oltalmazzon meg az elbizakodástól. Aztán 
gerjesszen szívünkben bűn elleni vigasztalást, Krisztus 
Urunk elégtevő áldozatába vetett bizodalmunkat pedig 
tegye erőssé. (Luther)
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N A G Y P É N T E K

Textus: Ján. 19, 1—7.

MEDITACIÓS v á z l a t

1. A  nagypénteki igehirdetéssel kapcsolatban két általános megjegy
zést kell tennünk': Az egyik az, hogy az evangéliumi textusok alapján 
könnyen beletévedünk „érzelgős prédikációkba”, melyekben — a gyüle
kezeti tagok érzelmeinek megindítása végett — Jézus szenvedésének 
egyes részleteit igyekszünk szemléletesen leírni. Pl. jelenlegi textusunk 
alapján a „megostoroztatás”-sal kapcsolatban beszélünk arról, hogy a 
korbácsban csontdarabok"voltak” . Vagy: milyen égető fájdalmat jelent
hetett Jézusnak, amikor a. „bíborköntöst megkorbácsolt hátára terítették” . 
Őrizkedjünk ezektől! Nemcsak azért, mert az így „felkorbácsolt érzel
mek” hamar el is múlnak, hanem elsősorban azért, mert nekünk evan
géliumot kell hirdetnünk és nem „csontdarabokat, korbácsot és égő 
hátat”. A  másik általános megjegyzésünk az, hogy nagypénteken sem 
elég a textus „dogmatikus részeit” prédikálni — mondván „nagypénteken 
hasson a gyülekezetre maga Jézus szenvedése, halála, a kereszt” , hanem 
e nagy ünnepünkön is meg kell szólaltatni a textus „etikai részei” -t is. 
Különben torzó marad az „igehirdetés” .

2. Textusunkban különösebb szöveg-kritikai probléma nincsen. János 
evangéliuma jellegére nézve jó szem előtt tartani, hogy fő témája: Jézus 
isteni méltósága. Arra ad feleletet, hogy kicsoda Jézus az Ö méltósága 
szerint. Amikor az evangélista Jézus személyéről és munkájáról ír, azt 
már úgy teszi, hogy Jézust és az ő cselekedeteit kezdettől fogva kihang- 
súlyozottan húsvét és a mennybemenetel felől nézi. Ezért kezdettől fogva 
a megdicsőült Jézus áll szemeink előtt, akinek még a szenvedését és ha
lálát is az Ö dicsősége ragyogja át. János nem hangsúlyozza, hogy Jézus 
szenvedése és halála borzalmas esemény, ellenben azt emeli ki, hogy 
Jézus szenvedésével és halálával is isteni küldetést teljesít. Szenvedésé
ben egyfelől fiúi engedelmessége nyilatkozik meg, másfelől Isten atyai 
szeretete.

3. A „megostoroztatás, töviskorona, arculverés” kétségtelenül ebben 
az összefüggésben prédikálandó: „Hátamat odaadám a verőknek és or
cámat a szaggatóknak . . . ” (Ézs. 60, 6.) és „ő megsebesíttetett bűneinkért. . .  
békességünknek büntetése rajta van és az ő sebeivel gyógyulánk meg” 
(Ézs. 53, 4—5.). De itt is legyen nyilvánvalóvá — ami János evangéliumá
nak sajátossága, hogy Jézus nemcsak „kapta” bűneinkért a büntetést, 
hanem engedelmesen vállalta is azt. Tehát „szenvedéséről és dicsőségé
ről” egyszerre prédikáljunk.

4. „Üdvöz légy zsidók királya!” Amikor Pilátus királynak öltözteti 
fel Jézust, ebben nyilván meg akarta csúfolni a zsidók messiási remé
nyeit: „nézzétek, ilyenek az általatok várt messiások!” . De ez csak az 
emberi oldal! Az evangélista egy másik oldalt is lát. A megcsúfolt és 
megkorbácsolt Jézus minden ellenkező látszat ellenére is: a zsidók K i
rálya! Ilyen értelemben helyesen üdvözölték a római katonák Jézust így: 
„Üdvöz légy zsidók Királya” . A  keresztyén gyülekezet' ennek a Király
nak uralma alatt él és neki tartozik engedelmességgel. A  Király pedig 
igéjével és Szendéikével kormányozza népét. Olyan Király ő, aki le
győzte bűnnek, halálnak, ördögnek hatalmát.

121



5. „Nem találok benne semmi bűnt’’ — mondja Pilátus háromszor is 
a kihallgatás során. E kijelentés megértéséhez szükséges tudni, hogy a 
zsidók mint lázadót, az államhatalommal szemben forradalmárt állították 
Jézust Pilátus elé. A  helytartó kijelentése nem arra vonatkozik, hogy 
Jézus általában „bűntelen” ember, hanem arra, hogy ő politikai szem
pontból nem találta bűnösnek. Vagyis az ő ítélete szerint szabadon lehet 
bocsátani, mert személye nem jelent politikailag semmi veszélyt. A  meg
korbácsolt és töviskoronás Krisztusnak a „papi fejedelmek előtt való 
megmutatása” is végeredményben azt a célt szolgálta, hogy a papi feje
delmek lássák: egy ilyen nyomorult embertől nincs mit tartam. Teheted 
len és jelentéktelen! Mindezzel az evangélista azt hangsúlyozza, hogy a 
római államhatalom nem talált okot az ítélet kimondására.

6. Textusunk leghangsúlyosabb mondata: „íme az ember!” Első ér
telme minden valószínűség szerint ez: ez a töviskoronás ember, veszély
telen, elbukott ember. De az evangélista ennél többet lát Pilátus mon
datában. Tulajdonképpen illusztrálását vagy még inkább dokumentálását 
látja annak, hogy „az Ige testté lett”. Az a Krisztus, aki az embeíség' 
szörnyű nyomorúságait hordozza magán, nem más, mint a „testté lett 
Ige” . Ő az, aki „kezdetben az Istennél volt” , de aki annyira emberré lett, 
hogy eljutott az emberiét mélypontjáig: itt áll bíborköntösben, tövis
koronával. A  nagypénteki prédikációban erőteljesen kell kiemelni, hogy 
Pilátus által bemutatott „ember” 'az isten Egyszülöttje. Isten Fia! Ezért 
Jézus szenvedésében Isten véghetetlen szeretete nyilatkozik meg. „Ügy 
szerette Isten a világot, hogy az Egyszülött Fiát adta . . . ” De Jézus Krisz
tus „emberré” létele azt is hirdeti, hogy Ö vállalta az emberi sorsot egé
szen a halálig. Ebben a tényben az emberiséggel való szolidaritás is ki
fejezésre jut. Meg kell mondanunk nagypénteken a gyülekezetnek, hogy 
nem elég e nagy ünnepen elszemlélődni Jézus szenvedésén, hanem Isten 
szeretetéből élve a keresztyén embereknek is és általában a keresztyén 
egyháznak is szolidaritásban kell élnie az emberekkel. Vagyis hordoznia 
kell az emberiét valamennyi terhét és feladatát.

7. Amikor a papi fejedelmek látták, hogy Pilátus politikai szempont
ból nem találta Jézust bűnösnék, azt mondották a helytartónak, hogy. 
Jézusnak a „törvény szerint” , vagyis az ószövetségi törvény értelmében 
meg kell halnia, „mert Isten Fiává tette magát” . E törvény szerint 
(3. Móz. 24, 16.) Jézus istenkáromlást követett el és ezért „megkövezés” 
jár néki. A zsidóság vezetőinek magatartása több mindenre fényt vet: 
a) A  papi fejedelmek vallásos fanatizmusból követelik Jézus halálát. 
Ezért Jézus halála egyben ítélet minden vallásos fanatizmus felett. Ha a 
keresztyénséget bárhol a világon elfogná valami „vallásos fanatizmus” , 
tudnia kell, hogy Jézus ezt a bűnt is a keresztre vitte, hogy így meg
szabadítson belőle, b) A  zsidó nép vezetőinek magatartása egyik legjel
lemzőbb példája az embertelen kegyességnek. Amikor Pilátus kiviszi 
Jézust a papi fejedelmek elé és azt mondja: „íme az ember” — akkor 
ebben a cselekedetében és szavában szinte ezt mondja: eleget szenvedett 
ez az ember, ne tagadjátok meg tőle ezek után emberségének tiszteletben 
tartását. Azonban a papi fejedelmekről visszapattan az emberségre való 
hivatkozás. Isten — ez a jelszó, sőt harci kiáltás. Isten tiszteletét kell 
megvédeni. Isten törvényét kell érvényesíteni! Meg kell halnia annak,

' . . , steJn, e ,en vétkezett. Így aztán Isten iránti tiszteletből — halálra 
adjak Jézust az embert. Ez embertelen kegyesség. Ezért az embertelen 
kS^ ^ e?ert hordozta. Jézus a keresztet. Ez juttatta közvetlenül Jézust 
a keresztre. A  mi időnkben is kísérti világszelte á keresztyén egyházat
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ez az embertelen kegyesség, amely kimerül az „Uram, Uram ’-ozásban, 
de eltekint az emberek valóságos szükségétől és nem tesz meg mindent 
az ember, az „emberség” megmentéséért. A  nagypénteki kereszt megítél 
minden kegyes látszatot, hazug és embertelen kegyességet.

Nagypénteken úgy hirdessük az evangéliumot, hogy a gyülekezet 
tagjai szívében hit ébredjen a bűnbocsátó Istenbe és ez a hit munkál
kodjék a szeretetben, az embertelen kegyesség levetkőzésében és az igazi
kegyesség felöltözésében. _

* Kaldy Zoltán

H Ú S V É T  1. Ü N N E P E
Textus: Ján. 20, 1—10.

EXEGETIKAI MEGJEGYZÉSEK

Szövegkritikai szempontból nincs semmi jelentősebb megjegyeznivaló. 
A  szöveg megértéséhez azonban szükséges néhány kisebb megjegyzést 
tenni. 1—2. v. Mária Magdaléna már korán reggel a sírhoz ment. Ezzel 
alkalom nyílott a számára, hogy meglássa: üres a sír. A  hírt, hogy üres 
a sír, Péterhez és a „szeretett tanítvány’bhoz, Jánoshoz viszi el. Nyilván 
azért ment először hozzájuk, mert e két tanítvány a tanítvány! körben 
fontos szerepet töltött be. Mária Magdaléna még nem tudott semmit sem 
hirdetni Jézus feltámadásáról, csak az ő gondolatát tudta mondani: „El
vitték -az Urat a sírból.” 5—8. Ezen a részen szinte ragyog Jánosnak, a 
„szeretett tanítványnak” első, személyes megtapasztalása húsvét csodájá
ról. Mária Magdaléna híradása szinte hajtja Pétert és Jánost az üres sír
hoz. Milyen szemléletesen írja le János „együttfutását” Péterrel. János 
.„megelőzte” Pétert. Talán azért, mert fiatalobb volt mint Péter, de talán 
azért is, mert erősen hajtotta a vágy látni az üres sírt. (Egyes exegeták 
bizonyos „rivalizálás”-t is kiéreznek itt a szövegből, de az igehirdetés 
szempontjából ez nem fontos!) János megérkezése után behajolt a sírba, 
de nem ment be. Talán azért, mert valami nagy megindultság vett rajta 
erőt, amikor látta azt a helyet, ahol az Űr feküdt és amelyet most eb 
hagyott. Péter megérkezése után azonnal bement a sírba. Ez is jellemző 
Péterre! Mindig hirtelen cselekszik. Péter különben sem akart az ajtó 
előtt maradni, mindent pontosan meg akart tudni. Péter a sírban nem 
tapasztalt semmi olyat, ami arra engedett volna következtetni, hogy itt 
akár tetemrablás, akár a holttestnek másik sírba való áthelyezése tör
tént volna. A  ruhák ott voltak a sírban, mint amikre nem volt többé 
szüksége annak, aki elhagyta a sírt. Ha Mária Magdaléna gyanúja lett 
volna igaz, hogy „elvitték az Urat”, akkor ezeket a kendőket is elvitték 
volna vele. Ezután belépett a sírba János is. És ő magáról mondja: „lá
tott és hitt” . Hitt Jézus feltámadásában, anélkül, hogy látta volna a Fel- 
támadottat. Erre mondja Jézus később Tamásnak: „Boldogok, akik nem 
látnak és hisznek” (János 20, 29.). — 9. v. János még nem az Írás bizony
ságtétele alapján hitt, „mert nem tudják még az Írást, hogy fel kell tá
madnia a haléiból”. Az bizonyára emlékezetükben maradt a tanítványok
nak, hogy Jézus a halálon át az „Atyához” megy. De azt nem tudták, 
hogy mint Feltámadott még itt a földön is közöttük lesz. Ugyan olvasták 
az írásban, többek között a 16. Zsoltárban, hogy „nem engedi, hogy a té 
szented rothadást lásson” — de azt csak később látták, hogy ez Jézus 
feltámadására vonatkozik.
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VAZLAT:

A  textus alapján többféleképpen lehetne prédikálni. Legkézenfekvőbb 
az volna, ha arról beszélnénk, hogy az üres sír tényére, hogyan „reagált”  
Mária Magdaléna, János és Péter. Mindegyik végeredményben egy típust 
képvisel és elég könnyű volna ezeket a típusokat a mai gyülekezetben 
is megkeresni és nekik a húsvéti evangéliumot hirdetni. Lehet, hogy több 
gyülekezetben erre lesz szükség. Ebben az esetben Mária Magdalénáról 
lehet úgy beszélni, mint aki elment ugyan a sírhoz, de csak azt tudta 
mondani: „elvitték az Urat” . Ezek a húsvét nélküli keresztyének. Péter 
olyan típust képvisel, aki „mindent lenyomoz” , mindennek utána jár, 
mégsem lehet azt hallani róla, hogy „hitt” , ö  az intellektuális keresztyén 
típust képviseli. János viszont azt a keresztyént, aki bár „nem lát, mégis 
hisz” .

Ennél a vázlatnál azonban jobbnak tartom a másikat. Sokkal jobb 
a Feltámadottról és feltámadás tényéről prédikálni. Hiszen az az igazi 
húsvéti evangélium, hogy Jézus feltámadott. Ezt kell meghirdetni és azt, 
ami ebből a tényből következik. Ennek megfelelően a következő vázlat 
adótyk:

1. Mária Magdaléna, János és Péter üresnek találták a sírt. Az üres 
sír ezt prédikálja: Jézus feltámadott. Nem tudta fogva tartani a halál. 
Legyőzte azt. Jézus tehát él. De nem pusztán a szelleme, hanem Ö maga! 
Vele mindig úgy kell számolnunk., mint Élővel, aki ténylegesen munkál
kodik.

2. Az üres húsvéti sír igazolja, hogy a golgotái kereszt nem tragikus 
sorsfordulat, nem kudarc, hanem Krisztus megdicsőülése. Jézus halála 
váltsághalál. Jézus a kereszten bűnbocsánatot, életet és üdvösséget szer
zett. A  keresztről mindezt csak húsvét felől mondhatjuk el.

3. Az élő Krisztus építi az Ő egyházát. Ébreszti és munkálja a hitet. 
Azt cselekszi, amit Jánossal is cselekedett: hitre viszi azokat, akik kere
sik őt. El tudja végezni, hogy „akik nem látnak”, azok is higgyenek. 
Gondoskodik róla, hogy legyenek mindig új Jánosok, akik beépülnek az 
Ő Anyaszantegyházába.

4. A  feltámadott Úr ezt a húsvéti hitet ma az íráson keresztül mun
kálja. Vagyis az evangélium által. Hirdetted a húsvét örömhírét és Szent
lelke által a hirdetett igén keresztül hitet ajándékoz. Ennek az evangé
liumnak a hirdetése az Anyaszentegyházra bízatott. Ez az -evangélium 
az Anyaszentegyház legdrágább kincse, mert benne maga. az Élő Űr jön 
és cselekszik.

5. Ahol a húsvéti hitet a gyülekezet tagjai elnyerik, ott a világra,
egyházra, emberekre, munkára azonnal másképpen néznek. A világot 
nemcsak egyszerűen „bűnös világnak” látják, hanem olyannak, amelyért 
meghalt és feltámadott a Krisztus és amelyben benne él az Élő Krisztus. 
Az. egyházra úgy tudnak nézni a gyülekezet tagjai, mint amelynek fun- 
dámentuma az Élő Űr, akire lehet jelent és jövendőt építeni. Az embe
rekre úgy lehet nézni, mint akik megváltattak és mint akiknek örökélet 
készíttetett. A  munkát láthatjuk húsvét után úgy, mint aminek van ér
telme hiszen az Élő Ür velünk együtt munkálkodik. Szabad így nézni 
nemcsak az evangélium hirdetésének a munkáját,, hanem az evilági mun- 
í h békésebb világért, jövendőért. Ezen belül — mert Jézus él —
lehet hinnem bűneim bocsánatában, az új élet lehetőségében és valósá
gában.

Nézzen azért mindig húsvét felől a gyülekezet az életre, a halálra, 
a világra, az emberekre, a munkára és a jövendőre.

Káldv Zoltán
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H Ü S V É T  M Á S O D IK  Ü N N E P E

Ján. 11, 21-27.

A HÜSVÉTI HIT TEREMTÍÍJE

Húsvét két ünnepe között a homiletikai feladatot mór az óegyházi 
perikoparend óta úgy osztotta meg az egyház, hogy az első ünnep evan
géliumi igéje a húsvéti történeten keresztül Jézus Krisztust, mint a halál 
legyőzőjét hirdette, míg a második ünnep a húsvéti hitet teremtő Urat 
mutatta be. Az óegyházi perikoparend az első ünnepen a Márk szerinti 
húsvéti történetet, mostani perikoparendünk a János szerinti húsvéti ese
ményt prédikáltatja, a második ünnepen az óegyházi perikoparend az 
emmausi tanítványok között megjelenő Urat, mostani perikoparendünk 
pedig Jézus és Márta feltámadásról szóló párbeszédét tárja elénk. Az 
óegyházi és a jelenlegi perikoparend közötti párhuzam világos: húsvét 
másodünnepén az egyház a húsvéti hit teremtőjéről akar prédikáltatni.

Textusunk megszabja a homiletikai feldolgozás mikéntjét is. Igénk 
drámai párbeszédből áll, amely lépcsőzetesen emelkedik Jézus Krisztus 
feltámadáshitet teremtő cselekedetéig. Ez ia textus önként kínálja a ver
senként elemző homilia módszerét.

21: „Márta ekkor így szólt Jézusnak: Uram , ha itt lettél volna, nem 
halt volna meg a testvérem.”

A  négy napja sírban nyugvó Lázárhoz elhívott Jézus Krisztus felé 
hangzik Márta szava. Finom szemrehányás is van ezekben a szavakban. 
Hiszen amikor Lázár beteg lett, üzentek Jézusért: „Uram, íme, akit te 
szeretsz, beteg” . (II, 3.) És Jézus mégsem ment. Megállt ugyan két napra 
vándorlása során (11, 6.), de nem sietett Lázárhoz. Miért? Azért, mert 
félt? Voltak ugyan, akik óvták: „Mester, most akartak a zsidók meg
kövezni és újra odamégy?” (11, 8.) De nem félelemből nem ment Jézus, 
hiszen pár nap múlva ott lesz Lázár sírjánál, ö  maga így okolja meg 
tettét: „Lázár meghalt. És örülök, hogy nem voltam ott, tiérettetek, hogy 
higgyetek.” (11. 15.) Jézus Krisztus tervszerűen cselekedett, tudta mi fog 
történni. Márta halkszavú, bánatos szemrehányásáért Jézus nem haragu
dott meg, még csak el sem hárította. Hiszen Márta úgysem láthatott bele 
az Űr isteni tervébe. Szavában a hangsúly különben is a Jézus iránti 
bizodalmon van: Jézus jelenléte megoltalmazta volna Lázárt a haláltól. 
Hogy hogyan, azt nem tudhatja, de szilárd a meggyőződése, hogy Jézus 
közelében nem arathat a halál, az ő jelenlétével nem férhet össze a gyász.

22: „De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja 
neked az Isten.”

Jézus maradt Márta reménysége és vigasztalása, Lázár halála elle
nére is. Lázár halálánál nagyobb tény Márta számára a Jézusban meg
talált erő. Erre épít, nem a halálra. Hiszi, hogy Jézus imádságos kérésé
nek mindenre elegendő ereje van. Nem a pogány mágiának vagy varázs
szavaknak tulajdonít erőt, hanem annak a ténynek, hogy Jézusban Isten 
jelent meg testben, páratlan viszonyban van az Atyával, előtte semmi 
sem lehetetlen, osztozik az Atya mindenhatóságában, amit csak kér vagy 
kíván Jézus, az meg fog történni. Ez Márta számára teljesen bizonyos.

Márta az igazi hivő ember. Nem értheti, hogy miért halt meg Lázár, 
csak az elvesztése feletti mély fájdalmat érzi. Nem értheti, miért nem 
jött Jézus Lázár betegágyához, csak a minden ember felett kérlelhetet
lenül bekövetkező halál hatalmát látja. De nem ezék a „miért”-ek töltik
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be az életét, hanem a Jézusban való rendíthetetlen bizodalom. Ebben a 
Lázár halála sem tudta megtántorítani. Hite Jézuson csüng. Tudja, hogy 
néki mindenre van lehetősége, Ö a mindenség ura.

23—24: „Szólt neki Jézus: Feltámad a te testvéred. Márta ezt mondta 
neki: Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon.”

Bármennyire szilárdan hisz Márta Jézusban, mégsem foghatja fel 
Jézus szavainak igazi értelmét. A  hívő ember is csak ember lehet, ez 
minduntalan kiderül Márta Jézussal való párbeszéde során. Márta nem 
gondol arra a különleges kegyelemre, ami Jézusnál készen van mind 
Lázár, mind a környezet hitének növelése számára. Elképzelhetetlen 
előtte az az egyéni feltámadás, ami majd be fog következni. Jézus sza
vát, mintha kissé letérten venné tudomásul: igen, majd feltámad Lázár, 
de csak az utolsó napon, a halottak feltámadásakor, de hát hol van még 
áz? Neki most kellene a segítség.

A  mi gyülekezeteinkben is szépen hangzik a feltámadás ígérete, a 
bibliai Mártával együtt nálunk is sokan tudják és vallják ezt az igazsá
got! De ez magábanvéve még csak egy hittételnek az ismerete és elfoga
dása. Jézus ennél sokkal többet akar.

Ö a hittételt helyesen és szabályosan idéző Mártát most vezeti a be
szélgetés tetőfokára, a drámai párbeszéd most éleződik ki hitet és életet 
teremtő eseménnyé.

25,/a: „Én vagyok a feltámadás és az élet.”
Jézus Krisztusban ott állt Márta előtt maga a feltámadás és az élet. 

Ami eddig távoli jövőbe vesző reménység volt, az most jelen idejűvé lett. 
Hiszen Jézus Krisztusban Isten világa közelített el az emberekhez. Ott 
pedig nincs halál és gyász, hanem Istenben való örvendező élet. „Mert 
amint az Atyának élete van önmagában, úgy a Fiúnak is megadta, hogy 
élete legyen önmagában.” (Jn. 5, 26.) .Ilyen értelemben tud Jézus ön
magára mutatni: „Én vagyok” az, akiben Isten jelent meg, aki Ura élet
nek és halálnak, aki véghez viheti a halálból az életre hozásnak a csodá
ját. aki nemcsak az utolsó napon, a halottak feltámadásakor, hanem már 
a jelenben is életet adhat Lázárnak.

25/b—26: „Aki hisz énbennem, ha meghal is él; és mindenki, aki él 
és hisz énbennem, soha meg nem hal. Hiszed-é ezt?”

Aki Jézus Krisztusban hisz, a halál bekövetkezte után is él, mert a 
halál sem tudja a benne való élettől elszakítani. „Bizony, bizony mondom 
néktek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, átment a halál
ból az életre.” (Jn. 5, 24.) A  Jézus Krisztusban való hit szabadít meg a 
bűntől, haláltól, kárhozattól, és adományoz üdvösséget, örök életet. Ezért 
nem tragikus a halál bekövetkezte a hivő ember számára.

Hangsúly van azon is hogy mindenki, aki hisz, elnyeri az örök életet. 
Jézus Krisztus maga mondta, hogy ő a mennyből alászállott kenyér, min
denki, aki őbenne részesedik, örök életet nyer (Jn. 6, 47—51.). Máskor 
pedig arról szólt, hogy mindenki, aki megtartja az ő beszédét, nem lát 
halait soha (Jn. 8, 51.). Mindezt pedig egyedül hit által cselekszi Ö. aki 
bitnek is, a feltámadásnak is, az örök életnek is az ajándékozója.

a legdöntőbb kérdés: „Hiszed-é ezt?” Ezen múlik minden, a fel- 
támadás is, az örök élet is. Jézus Krisztus, a húsvéti hit teremtője a döntő 

kérdés ele állítja Mártát: ennyi kinyilatkoztatott ajándék után. kész-e el
tagadni a felkínált kegyelmet, van-e húsvéti Krisztus-hite?
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27: „Szólott neki: Hiszem Uram; , én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, 
az Is te n  Fia, akinek el kell jönnie e világra.”

Márta bizonyságtétele a hit gyönyörű himnusza. Mintha csak Peter 
apostol cézárea-filippi vallomását hallanánk. Azzal a hitbizonyossággal 
szól hogy az előtte álló Jézusban megtalálta az örökkévaló Istent, az élet 
és halál Urát, akivel nem lehet meghalni, mert Ö az élet fejedelme, aki 
benne hisz, örök életre jegyezte el magát.

Mindez nemcsak akkor és abban az egy esetben volt érvényes, .hanem 
örök értékű tanítás.. Mindenki, aki él és hisz Jézus Krisztusban, feltáma
dást és örök életet nyer. Senki sem marad ki ebből az ajándékból, ma 
sem A  húsvéti hitet teremtő Ú r szava ma is úgy hangzik, hogy aki hisz 
benne, aki részesedik az élő kenyérben, annak mindnek feltámadása és 
örök élete van. Dr otUyk Frnö

HÚSVÉT UTÁNI ELSŐ VASÁRNAP
Ján. 5, 24—25.

Húsvét után vagyunk. Ismét meggyőződtünk Krisztus feltámadásáról. 
találkoztunk a feltámadott Krisztussal és boldogan tudjuk, hogy Krisztus 
élő valóság az életünkben. Valljuk, hogy az élő Krisztus kíséri, élteti, for
mába és irányítja a mi pusztíthatatlan életünket. A  feltámadott és örök
életű — tehát ma is velünk élő — Krisztus által van nekünk is örök
életünk.

A  sokféle, az életet jelentő és az élet tényéhez nélkülözhetetlen 
tényező közül, amellyel Jézus magát azonosítja, szemlélteti és „érthetővé 
teszi” — kenyér, víz, út, igazság, élet stb. — a legtöményebb: az Élet. Ezt 
igazolja az ige. Jézust „birtokolva” (a meghallás, azaz: a hit által), nem 
leendő, nem a halál utáni életről, hanem a jelenről van szó.

„Most van (hogy) a halottak hallják az Isten Fiának szavát és akik 
hallják, élnek!”

Tehát nem az orvosi értelemben halottakról, hanem a bibliai érte
lemben halottakról van szó. (Jelenések 3, 1. v.; Máté 8, 22. v. stb.) Nem 
a néhány feltámasztottról (Jairus leánya, naini ifjú. Lázár stb.), hanem 
rólunk: rólam, aki ezt most mondom és rólad, aki ezt most hallgatod. 
Ez a jelentős feltámadás és ez a húsvét és a feltámadás jelentősége.

A  biblia számos ilyen feltámadásról beszél. A  tékozló fiúról, Zákeus- 
ról, a bűnös asszonyról, a filippi-i börtönőrről, a megtérő latorról, Saul
ról stb. Felvetem a kérdést: vajon a tékozló fiú „feltámadása” kisebb 
értékű és jelentőségű-e, mint a naini ifjúé? ...  Zákeusé vagy Saulé nem 
olyan értékes mint Lázáré? ... Lázár mindössze negyednapja volt hulla. 
Hát aki negyven év múltán támad fel bűneiből a Krisztus által? ... Az a 
tény, hogy Jairus leánya Krisztus iránti hitre és szeretetre támad fel, 
sokkal több, mint hogy újból táplálkozni tud. Ez az igazi feltámadása!

A feltámadás számtalan esetben évekig, évtizedekig tartó lassú, foko
zatos „fejlődési” folyamat eredménye, lassú és fokozatos emberi „elhalás” 
arányában. Még akkor is, ha a tényleges „halál és feltámadás” , egy 
ugrás, egy pillanat, egy „robbanás” mint Saulnál és másoknál. Isten
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türelmes. (A  terméketlen fügefa!) Neveik nem szerepelnek a bibliában, 
de az égben vannak felírva. (Lukács 10, 20. v.) És ez a lényeges.

Egy bizonyos: mindnyájan csak a feltámadott Krisztus által támad
nak fel, aki hozzánk hasonlóvá, emberivé, csak a kereszten és a sírban 
lett és csak általa lehetünk hozzá hasonlóvá; élővé.

Ez a feltámadott és élő Krisztus számtalan „halott” leánynak mondja 
ma: „Leányzó, mondom néked: kelj f e l ! . . . ” Számtalan sírban fekvő 
ifjúnak: „Lázár, mondom néked: jöjj k i ! . . . ” Számtalan Sault „terít le” 
és támaszt életre. Számtalan igazolását láthatjuk az ige (24. vers) állí
tásának.

Akinek van füle a „meghallásra” , annak van szeme ennek meg
látására is.

S a Krisztus általi „Életnek” is számtalan az igazolása. Türelmes 
keresztviselők, bátor bizonyságtevők, engedelmes szolgálattevők, mind 
az élő Krisztus erejének mozgatottjai. A  „Márta-természet” , a készség a 
szeretetszolgálatban, s a „Mária-természet” az elmélyülésben, az imában, 
mind a feltámadott Krisztust s a Krisztus által feltámadott embert bizo
nyítják.

Problémám ezek után csupán az lehet: vajon mi valósul meg mind
ebből az én életemben? Feltámadtam? ... Élek? ... Ti konfirmandusok, 
akik ma fogadtatok hűséget a Krisztusnak, hallgassátok, halljátok meg 
Krisztus megelevenítő szavát, azaz: higgyetek! S akkor nem az ifjúkorba 
mentetek át s nem a felnőtt egyháztagok kebelébe csupán, hímem a halál
ból az Életre! Akkor meggyőződéssel fogjátok nem csupán vallani és 
hinni, de megtapasztalni és élni „testnek feltámadását és az örökéletet” .

Bogya Géza

H úsvét
-  I. Kor. 15, 55-57.

Rendkívüli és hallatlan ige ez, melyet ésszel felfogni 
soha, hanem csak hinni lehet, hogy Krisztus halott és 
mégis él. Úgy halott, hogy Benne a halál hal meg min
den hatalmával együtt. Mindez pedig vigasztalásunkra 
szól, hogy higgyük és megértsük: a halál elvesztette min
den hatalmát. Mert íme egyszer akadt Valaki — örök 
hála érte Istennek — , akit a halál éppen úgy előfogott és 
megfojtott, mint más halandót, ámde a nagy tusában 
maga a halál kénytelen meghalni, a megölt Krisztus pe
dig győz örök életre. (Luther)
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