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Csendben Is te n előtt

„VAGYOK, AKI VOLTAM"
így mondta ezt valaki.
Ez a mondat azonban nem hangzik jól. Mindenekelőtt azért, 

mert önigazságot takar. Aki ezt mondja, abban a hitben ringatja 
magát, hogy ő bizonyos kérdésekben olyan megdönthetetlen és meg
fellebbezhetetlen „igazságokéra jutott el a múltban, hogy azokat 
minden további nélkül ma is képviselheti. Nincs szükség javításra. 
De van ebben a kijelentésben valamiféle tiltakozás is. Valahogy így: 
egyesek ugyan azt akarják, hogy változtassam meg korábbi álláspon
tomat bizonyos kérdésekben és én magam is legyek mássá, de én 
egyáltalában nem érzem ennek szükségességét. Nincs miért eddigi 
álláspontomat feladnom. De van e mondat mögött hallgatólagos 
támadás is azokkal szemben, akik „más véleményre szeretnének 
bírni” és azzal szemben, „amire el akarnak vinni” . Ebben a vonat
kozásban a mondat legmélyén valami ilyesféle gondolat mozog: „nem 
nekem kell álláspontomat megváltoztatnom, hanem azoknak, akik 
ezt tőlem kérik”. De leginkább van egy nagy teológiai tévedés is 
ebben a kijelentésben: annak a tagadása, hogy a keresztyén ember
nek eddig kialakított álláspontját naponként az Isten elé kell vennie 
és újra és újra meg kell kérdeznie az Istent, tartható-e az tovább 
vagy pedig véleményét bizonyos kérdésekben meg kell változtatnia. 
Másszóval: a tegnapi „igazságáéból nem kell-e m egtérnie egy jobb 
igazságra. A „vagyok, aki voltam” felfogással szemben inkább annak 
a keresztyén embernek van igaza, aki hálát tudott Istennek adni 
azért, hogy „ma már nem ott van, ahol tegnap volt” és tudott könyö
rögni azért, hogy „holnap előbbre legyen, mint ma”. Mi, lelkészek 
elég gyakran prédikáljuk ez utóbbit gyülekezeteink felé, de sokszor 
mi magunk nemigen hallgatunk erre a „szép szóra”. Pedig olyan 
nagy szükségünk volna mind a magunk, mind a gyülekezetünk, mind 
egész egyházunk szempontjából ennek az igének komolyan vételére: 
„Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki a csalárd, gonosz 
kívánságok miatt megromlott és újuljatok meg a Lélek által elmé
tekben és öltsétek fel az új embert, aki Isten szerint teremtetett a 
megigazultságban és igazi szentségben” (Ef. 4, 22— 24).

Ugyanakkor, amikor örvendezve látjuk, hogy sok lelkésztest-
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vérünk bátran felszámolta teológiai és egyházpolitikai vonatkozásban 
régebbi helytelen álláspontját —  és ez jelentősen érezhető a Lel
kész! Munkaközösségben is — , szomorúan kell látnunk azt is, hogy 
egyesek erőnek-erejével, tudatosan és szívósan kitartanak a „vagyok, 
aki voltam" vonalán.

Hogy miből következtetek erre? Csak néhány dolgot említek.
Lapozgatom a Lelkipásztor igehirdetési rovatát. Hála Istennek 

több jó igehirdetést is találok. Jó exegetikai alapon jó prédikációk ol
vashatók itt, melyék helyes feleletet adnák azokra a kérdésekre, me
lyek gyülekezeti tagjainkat mozgatják és amelyek egyházunk mai út
jának járása köziben felvetődnek. De a prédikációk másik részéből, 
arra kell következtetnem, hogy azoknak írói felett úgy elment az 
utolsó tíz év hasznos eszm ecseréje az igehirdetésekkel kapcsolatban, 
mint a tavalyi hó. Mintha nem is vették volna részt egyesek teológiai 
konferenciákon, munkaközösségi együttléteken, melyeken sokszor 
órákig vagy napokig vitáztunk az igehirdetés problémájáról, mintha 
nem is olvastak volna számtalan cikket és tanulmányt idevonatko- 
zólag egyházi lapjainkban! Mintha semmit sem tanultak volna! Tele 
vannak ezek az igehirdetések általánosságokkal melyekkel a gyüle
kezeti tagok semmit sem tudnak kezdeni és  még csak véletlenül sem 
érintik egyházunk és gyülekezeti tagjaink legégetőbb kérdéseit. 
Egyik-másik igehirdetés olyan, mintha azt valaki mondjuk Ausz
tráliában egy nagy teológiai könyvtár dolgozó szobájában írta volna 
és húsz évi távoliét után hazaérkezve mondta volna el Magyarorszá
gon valamelyik evangélikus templom szószékén. Vagyis élettelen, 
könyvtárszagú, „ausztráliai viszonyok”-hoz szabott, egy szóval nem 
igehirdetés vagy olyan igéhirdetés, amelyre áz a német megjegyzés 
áll: „es  predigt” =  „prédikálgatnak”.

Hallgattam az egyik lelkésztestvéremet valamelyik vasárnap. 
Egyébként tartalmas prédikációjának visszatérő refrénje ez volt: 
„Vigyázzunk, hogy el ne kerüljük a keresztet egyéni, családi és egy
házi vonatkozásban” . De egyetlen szóval nem magyarázta meg, hogy 
mit jelent a „kereszt", mit jelent a „kereszt m egkerülése” . így min
denki gondolhatott arra, amire akart. Egyeseknek támadhatott olyan 
gondolata, hogy itt valami „martírság”-ra való felhívásról van szó, 
mások arra is gondolhattak, hogy valami baj lehet itt talán egy
házunkkal, mert „el akarja kerülni Krisztus keresztjét", de olyanok 
is lehettek, akik a „gond, a bánat, a könny, a halál” zokszó nélküli 
viselésére éreztek felhívást. Pedig hányszor mondtuk és írtuk: ne 
„fogalmakat" prédikáljunk, amivel a mai ember igen sokszor nem 
tud semmit kezdeni, hiszen nem két ezer évvel ez előtt, hanem ma 
él. Azt is mondottuk, hogy igyekezzünk elkerülni minden homályt és 
titokzatosságot, a prédikációban. Ügy látszik néhány lelkész testvér 
nem akar hallgatni a jó szóra. Biztos abban, hogy ő prédikál helye
sen és azok a „hamis tanítók", akik őt el akarják téríteni eddigi 
igehirdetésének módjától. Erre azonban nem mondhatjuk azt, hogy 
„legyen az ő hite szerint” , hanem csak ezt úgy nem lehet prédikálni!

A lelkészi magatartás vonalán több esetben ugyanezt lehet meg
figyelni: „vagyok, aki voltam". Néhány lelkészünk viszonyulása
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egyházunkat és nemzetünket mozgató kérdésekhez: maradt a régi. 
Inkább kritizál mint segít, inkább megmondja, hogy a „haladó lel- 
készek“ milyen „teológiai tévedéseket” követnek el a Lelkipásztor és 
az Evangélikus Élet hasábjain, mint hogy írna jobb cikket, inkább 
megakad a szeme a kisebb hibákon, semmint észrevenné a jelentős 
eredményeket, inkább lehangolt, mint vidám. Szóval: megmaradt 
annak, aki a múltban is volt. Az idő azonban halad és aki önmagát 
konzerválja, az önmagát felejti a múltban. Nekünk pedig most első 
sorban a jelennel és a jövővel van dolgunk. Azért egyre inkább azzá 
szeretnénk lenni, amire az Isten a jelenben és a jövőben elhívott!

Személyes vallomással kell kezdenem. Talán így: én is voltam segéd
lelkész. Összesen több mint 9 évig voltam segédlelkészi állományban. 
Ehhez hozzávehetem, hogy már elsőéves teológiai hallgató koromtól 
fogva ünnepek és nyári vakációk alatt sokszor segítettem különböző 
helyeken idősebb paróchus lelkészeknek. Azt is megemlíthetem, hogy 
voltam olyan paróchus is, akinek segédlelkésze volt. Mindezt nem panasz
ként, nem is dicsekvésként említem meg, hanem azért, hogy az elmon- 
dandókat ezzel támasszam alá: tapasztalatból beszélek, s nem valami el
mélet alapján.

Megvallom, szívesen gondolok vissza segédlelkészi szolgálatom éveire. 
Nem azért, mintha akkor a jövőt valamiféle ifjonti optimizmus rózsaszín 
szemüvegén szemléltem volna. Előadásom elején nem is tudnám meg
okolni, miért nézek vissza örömmel lelkészi szolgálatom első évtizedére. 
De lehet, hogy ez előadásom folyamán később ki fog derülni.

Sok reális okom nem volt arra, hogy örüljek segédlelkészi munka
köreimnek. Harminc évvel ezelőtt volt. Már diák-koromban és teológiai 
tanulmányaim alatt is rengeteg különös dolgot észleltem az egyházban. 
Sopronban kezdtem megismerni a teológia rejtelmeit, s tulajdonképpen *

* Előadás. Elhangzott az 1961. március 22-i budapesti országos segéd- 
lelkész-konferencián.

Káldy Zoltán

T a nulmányo k

Segédlelkészi szolgálataink
— Tapasztalatok és tanulságok —
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evangélikus tanárok. Úgy, hogy a kommün leverése után kettőt közülük 
az egyházi életet is közelebbről. Ez egy egészen más világ volt, mint 
amihez Szarvason szoktam hozzá, ebben a nagy-alföldi evangélikus hely
ségben, ahol nyolc évig voltam a Vajda Péter nevét viselő evangélikus 
főgimnázium diákja, s ahol érettségiztem is. Ennek a „nagy múltú” evan
gélikus gimnáziumnak a szellemét szememben nemcsak a szabadság
szerető és felvilágosult író, Vajda Péter neve szimbolizálja, hanem egyik
másik akkori tanárom is. Érdemes visszagondolnunk ma arra, hogy 1919- 
ben, a magyar tanácsköztársaság évében hogyan viselkedtek a szarvasi 
evangélikus tanárok. Úgy, hogy a kommün leverése után kettőt közülük 
bebörtönöztek, majd végleg nyugdíjaztak, noha fiatalok és kiváló szakem
berek voltak. Vallastanárom (fia ma egyetemi tanár Budapesten), a kom
mün kitörése után a vallásórákon olyanokat hangoztatott, hogy tulajdon
képpen a vagyonközösség a keresztyénség lényege. Történelemtanárom 
pedig a kommün leverése után is óráin hónapokig foglalkoztatott ben
nünket a nagy francia forradalom történetével, s Tessedik Sámuel sze
mélyének és munkájának megismertetése terén úttörő tudományos tevé
kenységet fejtett ki. Amikor nyolcadikos diák voltam, s érettségire 
készültem, az ótemplom akkori segédlelkésze principálisa megbízásából 
többször felkeresett és igyekezett rábeszélni arra, hogy menjek lelkészt 
pályára. A szarvasi egyházi életet bizonyos hazafias protestantizmus 
jellemezte. Március 15-én lelkesen ünnepelt az egész gimnázium, sza
valtunk a Habsburgok ellen, akkor is, amikor még Ferenc József Volt 
a király, a tápintézetben az ebéd is hazafias jellegű volt: gulyás-leves, 
fánk s a felsőbb osztályok diákjai egy-egy pohár vörös bort is kaptak. 
Mindez akkoriban hozzátartozott iskolánk evangélikus, protestáns jel
legéhez.

Sopronban éppen hogy elkezdődött a teológiai fakultás élete, amikor 
elsőéves hallgatóként odakerültem. Nagyon szegényesen voltunk el
helyezve. A tantermek, a dékáni, tanári irodák a liceum legfelső emele
tén voltak (fele akkora helyen se, mint a mostani Lendvay utcai épület). 
A szegényebb hallgatók az árvaházban laktak, heten-nyolcan egy terem
ben. Akinek több pénze volt hazulról, az családnál bérelt privát szobát. 
Már többször elmondtam és megírtam, hogy milyen volt a szellem a teo
lógiai fakultáson. Most röviden csak annyit, hogy a horthysta Magyar- 
országnak megfelelően ellenforradalmi, soviniszta, irredenta, reakciós 
szellem volt ez, mely egyházi téren abban jelentkezett, hogy a szarvasi 
gimnázium hazafias protestáns szellemének nyomát sem lehetett fel
fedezni. Soproni professzoraim egyébként nagyon csodálkoztak azon, 
hogy a hit által való megigazulás elvével én éppen a szarvasi gimná
ziumban ismerkedtem meg, s már szarvasi diákkoromban ez volt evan
gélikus mivoltom alapmeghatározója.

Bocsánatot kell kérnem azért, hogy mindezeket ilyen részletesen 
mondottam el. A továbbiak megértését azonban megkönnyíti. Az, amit 
Szarvas és Sopron különböző, sőt ellentétes szelleme gyanánt tapasztal
tam, azért fontos témám szempontjából, mert azt kellett később, mint 
s'egédlelkésznekJs tapasztalnom, hogy ahány helyen csak megfordultam, 
mindenütt más és más volt a szellem, de ez a szellem mégis a szarvasi 
hazafias protestáns és a soproni konzervatív reakciós szellem között 
foglalt helyet valahol. Persze ezt még színezte is az, hogy volt olyan 
principálisom, aki titokban spiritiszta volt, s ez elmondta, hogy akkori
ban a vezető-lelkészek között ki volt még spiritiszta, és volt olyan, aki 
meg nyíltan bethánista volt. Teológuséveim alatt kezdett egyházunkban
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az „ébredés”  jelentkezni. Ennek soproni professzoraim túlnyomó többsé
gükben ellenségei voltak. Ezt a szót, hogy ébredés és evangelizáció csak 
a fakultáson kívül lehetett hallani és használni. Ehhez vegyük hozzá, 
hogy itthoni tanulmányaim befejezése után két évet a berlini egyetemen 
töltöttem, melynek olyan volt a teológiai szelleme, hogy egyházi ösztön
díjat („Gotteskasten”) az nem kaphatott, aki a berlini teológiai fakultá
son akart tanulni. Itt különben olyan tanáraim voltak, mint Deissmann, 
Lietzmann, Lütgert, Reinhold Seeberg és Erich Seeberg, Titius és persze 
Werner Gruehn, hogy csak a legfontosabbakat említsem. A filozófiai 
fakultás professzorai közül Nikolai Hartmannt és Edward Sprangert hall
gattam. De volt alkalmam Albert Einstein egyik előadását is meghall
gatni a világegyetem szerkezetéről. Harnack abban az évben halt meg 
Berlinben, amikor ottani tanulmányaimat elkezdtem, de szelleme még 
erősen érezhető volt.

Ennyiféle szellemi hatással a lelkemben és a környezetemben kezd
tem lelkészi szolgálatomat, s végeztem annak első évtizedét, segédlelkészi 
szolgálatomat. Németül, angolul és szlovákul tudtam annyira, hogy a 
szakirodalmat aránylag könnyen olvastam és értettem. Még teológus 
koromban az angliai Manchesterben részt vettem a keresztyén diákok 
világszövetségének világkonferenciáján. Így már korán voltak nemzet
közi tapasztalataim is.

Mit lehetett ilyen előképzettséggel, ilyen környezetben tenni? Jelesen 
érettségiztem, kitüntetéssel végeztem teológiai tanulmányaimat, ismertem 
Európa több világvárosát, s most valamelyik gyülekezetben segédlelkészi 
szolgálatot kell vállalnom, értékesítenem kell, amit addig tanultam és 
tapasztaltam.

Berlini tanulmányaim előtt egy évig voltam segédlelkész két gyüle
kezetben, mind a kettő a Nagy-Alföldön van. Legalább ebből az időből 
hadd említsem meg kiemelkedő emlékeimet.

Az első gyülekezetben szolgálatomat azzal kezdtem, hogy már más
nap két csecsemőt kellett temetnem. Akkoriba!? falun még nem sokat 
törődtek a gyermekhalandósággal. Rövid három hónap alatt ebben a gyü
lekezetben körülbelül 20 gyermeket temettem el. Valami járvány volt. 
Temetések tekintetében a munkabeosztás ugyanis az volt, hogy princi
pálisom temette a felnőtteket, én a gyermekeket. A 6000 lelkes gyüleke
zetben majd minden nap temettünk, néha háromszor is. Persze még en
nél is több volt a keresztelés. Sok volt az esketés is, a beteg-úrvacsoráz- 
tatás, egyházkelő asszony avatása, stb. Vallástanítással a tanítók foglal
koztak, de nekem is jutott belőle. A tanonciskolái tanulókat kellett taní
tanom és az egyik majorban az uradalmi iskolában az elemistákat. 
Káplán-elődöm úgy elrontotta az ipariskolai tanulók és az egyház közötti 
viszonyt, hogy hittanóra alatt csendőrnek kellett állnia a tanterem ajta
jában. Hogyan csinálta ezt káplán-elődöm, ma sem tudom elképzelni, 
mert amikor én eleinte meglehetősen eltérve a tantervtől, szabad elő
adásokat tartottam a tanonciskolái vallásórákon, a fiúk csupa fül és 
csupa figyelem voltak, s rendetlenkedés egyáltalán nem fordult elő. 
Tény, hogy emberi hangon, emberi problémákról beszéltem nekik és kér
déseket is szabad volt feltenni. Egy majorba is kijártam vallástanítást 
végezni. Lóré vitt ki, amin a cukorrépát szokták szállítani. Az uradalom 
tulajdonosa katolikus volt, s a plébánossal szoros volt a kapcsolata, állí
tólag vérségi kapcsolat is volt köztük. Mintagazdaság volt, saját villany
teleppel, betonozott istállókkal és ólakkal, folyóvízzel. A béresek azon
ban, akiknek a gyermekeiket tanítottam, ma már elképzelhetetlep nyo



morúságban éltek. Több népes család lakott egy-egy földes szobában. 
Villanynak, vízvezetéknek természetesen nyoma sem volt, hiszen a tan
teremben és a tanítói lakásban sem volt villanyvilágítás és vízvezeték. 
A tanterem különben szememben azért volt nevezetes, mert eredetileg 
dohánylevélszárító pajta volt, amelyet még Petőfi Sándor, nagy költőnk 
István öccse létesített annak idején, aki ott valamikor uradalmi intéző 
volt. Mondom, itt sem volt villany, a sertésólakban azonban volt. Sőt 
korszerű fűtés sem volt. A tanteremben boglya-kemence állt, amelyet 
kívülről, az udvarból fűtöttek szalmával, kukoricacsutkával. A gyerekek 
rongyosak, piszkosak s csenevészek voltak. Ilyen volt a mintagazdaság 
úgynevezett uradalmi iskolája. Persze a falusi egyházi iskolák és tanítói 
lakások se néztek ki különbül sok faluban abban az időben. Az uradalom 
nem szívesen vette, hogy evangélikus vallásórák vannak, mert tűzzel- 
vassal igyekezett katalizálni. A lórét is úgy kellett mindig kikunyerálni. 
Az egyik kasznár, vagyis uradalmi intéző igen buzgó evangélikus volt, 
régi evangélikus családból. Egyszercsak megjelent principálisomnál és 
zokogva jelentette be, hogy kénytelen katalizálni, mert különben menesz
tik állásából. Principálisom napokig lelkibetege volt ennek a kitérésnek 
és sokat beszélt arról, hogy a katolikus uraság milyen kíméletlenül 
igyekszik minden evangélikust, aki nála dolgozik, katolikussá tenni. 
A templomban minden vasárnap három istentiszteletet tartottunk, kettőt 
délelőtt, egyet délután. Hétköznap is minden reggel volt írásmagyarázat 
és könyörgés a templomban. A nép szorgalmasan látogatta a templomot, 
főleg a parasztság. Principálisom biblikusán és közvetlenül prédikált. 
Az én prédikációimat rendszerint egy oszlop mögül figyelte, úgy, hogy 
sose tudtam, mikor van bent a templomban, mikor nincs. Istentisztelet 
után pedig megbeszélte velem észrevételeit. Beszédeimmel általában meg 
volt elégedve, de három kifogása mégiscsak volt ellenem. Az egyik ki
fogása az volt, hogy prédikációimat nem suspiriummal, magam csinálta 
versi kével kezdtem, hanem úgy, ahogyan ma általában írévé szokás az 
igehirdetést kezdeni : „Kegyelem néktek és békesség.. .” Azt mondtam 
neki, hogy én nem vagyok költő, nem tudok verset írni. Principálisom 
dühbe gurult és azt kiabálta: „Érettségizett ember ilyet nem mondhat, 
miért tanult káplán úr poétikát, nekem többé ne kegyelmezzen, tessék 
suspiriumot írni” . Ettől fogva megpróbáltam prédikációim tartalmát 6—8 
sorba foglalni, a sorok végét pedig úgy kialakítani, hogy rímeljenek. 
Nagyon sajnáltam az időt az ilyen munkától, valamit azonban mindig 
összehoztam, valamilyen klapanciát. A nagytiszteletű úr szerfelett örült, 
amikor a templomban prédikáció előtte elmondtam az ilyen suspiriumot. 
A másik kifogása az volt, hogy nem vagyok elég gyakorlati. Ezt úgy 
értette, hogy beszédeim applikációja nem volt elég hatásos. Például, 
amikor a na ind özvegv fiának a feltámasztásáról prédikáltam, s egy özvegy 
a gyülekezetben elkezdett sírni, principálisom szerint kár volt nem kitérni 
arra, hogy a naini özvegy mennyire hálás volt fia feltámasztásáért, s 
hogv a mai özvegyek is milyen jól tennék, ha vagyonkájukat az egyházra 
hagynák, vagy harangot öntetnének stb. A harmadik kifogás már nem 
direkt az igehirdetésemre, hanem papi magatartásomra vonatkozott. 
Az volt a baj, hogy elrántottam a kezem olyankor, ha asszonyok kezet 
akartak csókolni. „Vegye tudomásul, káplán úr, hogy az a kézcsók az 
eevháznak szól, s különben is nagyon megsérti népünket, ha az ilyen 
ősi szokásoktól eltér s nem engedi megcsókolni a kezét. Maguk, fiatalok, 
persze nem tudják, micsoda munkába került nekünk, amíg a népet az 
egyház ilyen megbecsülésére neveltük.” így oktatott ki, amikor egy asz-
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szony, akit negyedik gyermekének születése után megimádkoztattam az 
oltár előtt, kezet akart csókolni, de én a kezemet ijedten visszarántottam.

A másik gyülekezetben, ahol berlini éveim előtt segédlelkészkedtem, 
baj volt a vasárnapi istentiszteletekkel. Itt ugyanis a hetipiacot évtizedek 
óta vasárnap délelőtt tartották a templomunk előtti nagy téren. A heti
piac nagy eseménye volt akkoriban a falunak. Templomba kevesen jöttek, 
főleg csak az öregek. A templomba behallatszott a piaci lárma, különö
sen prédikáció és imádság alatt. Principálisom szerint ez azért volt így, 
mivel az uradalmakból a béresek egész héten nem tudtak időt szakítani 
maguknak arra, hogy piacra menjenek. Hiába volt minden tárgyalás a 
falu vezetőivel, ezen változtatni nem lehetett. Vasárnap délután 2-kor 
is tartottunk istentiszteletet. Ezen többen voltak, mint a délelőttin, de 
nem sokkal. A vasárnap délutáni hangulat sem olyan az alföldi falvak
ban, hogy ilyenkor az emberek templomba menjenek. Ha a vasárnapi 
istentiszteletek ilyen rosszul mentek, gondolhatjuk, mi volt hétköznap 
Minden reggel volt a templomban egy tizenötperces könyörgés (ének, 
imádság, olykor hirdetés, enek). Ezeket principálisom végezte reggel 7 
órakor, aki ezután egész nap nem csinált semmit, hacsak temetés, keresz
telés, esketés vagy beteg-úrvacsoráztatás nem volt. Ilyen pedig ritkán 
fordult elő. Az adminisztráció a lelkészi hivatalban úgyszólván a nullával 
volt egyenlő. De principálisom még azt se intézte el időre, az esperes sze
rint emiatt nálunk akadt el minden körlevél. A körlevél akkor még mást 
jelentett, mint ma: az esperes elindított egy levelet az összes lelkészeknek, 
úgy, hogy azt egyik lelkész a másiknak továbbította ábc-rendben. Az 
utolsó visszaküldte az esperesnek. Ezért volt körlevél. Igazi körlevél volt. 
Principálisom eléggé a névsor elején volt s miután nála akadt el minden 
körlevél, gondolhatjuk, hogy az esperesnek mennyi bosszúsága volt s 
milyen nehéz volt valamiről értesíteni ilyen körlevél-rendszerrel a lel
készeket, illetve a gyülekezeteket. És mit csináltam én? Az összes vallás
órákat én tartottam több száz gyereknek, több iskolában, két nyelven. 
A vasárnap délutáni prédikációkat is én tartottam. Hétköznap a gyüle
kezet számára csak néha tartottunk valamilyen esti összejövetelt elő
adással. Principálisom mit csinált, ha ilyenkor neki kellett beszélnie? 
Volt neki egy vastag, fűzött, vagyis kötetlen prédikációs kötete, amely
ben az év minden vasárnapjára az óegyházi evangéliumról és epistoláról 
volt egy-egy hosszú prédikáció szlovákul. Principálisom ezt a könyvet 
vitte fel a szószékre minden vasárnap, úgy kihajtva, ahogyan előző 
vasárnap maradt szószéki szolgálata után. Nem is kellett kikeresnie a 
következő prédikációt. Folytatta ott, ahol előző vasárnap elhagyta. 
Tulajdonképpen valamennyit tudta kívülről, mert vagy 20 év óta min
dig ugyanazokat a beszédeket mondta el a gyülekezetnek, akár magyarul, 
akár szlovákul prédikált. Most, amikor megbeszéltük, hogy majd hét
köznap is rendezünk összejövetelt a gyülekezetnek, tekintettel a vasár
napi piacokra, principálisomnak semmilyen problémát nem okozott, hogy 
miről beszéljen. Mivel vasárnap délelőtt abban az egyházi esztendőben 
az epistolákról prédikált, vasárnap délután meg én prédikálgattam, a 
hétköznapi összejöveteleken a fűzött prédikációs könyvéből elmondta az 
előző vasárnapi evangéliumi prédikációt. A vallástanítással principáli
som semmit nem törődött. Az volt az álláspontja, hogy „abba a büdös 
iskolába” be nem teszi a lábát csak tavasszal, a tanév legvégén, vizsgán, 
amikor minden ablak, ajtó nyitva van s a tanterem tele van virággal. 
Én hát eléggé el voltam foglalva vallástanítással. Principálisom, pedig 
tavasztól késő őszig kertészkedett s meg kell adni, valóban csodálatos
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gyümölcsöse volt. Télen meg, ha együtt voltunk, ettük a kitűnő befőtte
ket és kockáztunk. Szabad időm volt így is elég, amit olvasásra fordí
tottam, mert olyan, hogy híveket látogatni, bibliaórát tartani stb. isme
retlen fogalom volt. Csak egy-két családdal jártunk össze. Néha az egy
házközségi felügyelő is meghívott, ez egy gazdag ügyvéd volt, s akkor 
még csak neki volt a faluban rádiója.

Érdekes, hogy ilyen egyházi munka mellett azért semmi baj nem volt. t 
Nem volt reverzális-harc se, mert principálisom jóban volt a plébános
sal, aki különben is a szomszéd faluból járt a mi falunkba misézni, az 
itteni kis katolikus templomba. Ez a plébános közismerten iszákos em
ber volt, ilyenformán semmi missziói hatást nem fejtett ki. Különben 
is a két pap, ez a plébános, meg az én principálisom olyan jóban voltak, 
s úgy ápolták a felekezetközi békét, hogy amikor először voltunk hár
masban együtt, megmagyarázták, hogy ebben a faluban felekezeti béke 
uralkodik, ezt ők továbbra is biztosítani akarják, s ezt vegyem tudo
másul, mert ha elkezdek a katolikusok ellen izgatni s felborítom a fele
kezeti békét, ők ketten meg fognak pofozni engem.

A konfirmációt mindenesetre lelkiismeretesen végezte principálisom. 
Nagy ünnepeken rengetegen jöttek templomba, és nagyon sok volt az 
úrvacsorázó is. Nagypénteken reggeltől déli egy óráig osztottuk ketten 
az úrvacsorát. Szekták nem voltak. Csak titokban működött néhány spi
ritiszta kör. Miután azonban principálisom rokonszenvezett a spiritiz- 
mussal, s egyik legfőbb olvasmánya az akkori spiritiszta havi folyóirat, 
az „Égi Világosság” volt, mely főleg „szellem-nyilatkozatokat” közölt, 
így a spiritisztákkal sem volt baj. Általában mindenki természetesnek 
tartotta, hogy mivel evangélikusok a szülei, hát ő is evangélikus.

Első segédlelkészi élményeimhez tartozik az is, hogy két berlini ta
nulmányi évem között a nyarat egy felvidéki gyülekezetben töltöttem, 
mint kisegítő segédlelkész. Lélektani tanulmányomhoz itt és akkor gyűj
töttem anyagot. Ezt a gyülekezetei, illetve itteni principálisomat az elő
zőkkel ellentétben lázas aktivitás jellemezte. Principálisom és felesége 
„megtért” bethánisták voltak és elődjük is az volt. Míg az előző nagy 
gyülekezetekben az egyházi élet központja az egyetlen templom volt, 
ebben a negyedrész akkora gyülekezetben 5—6 helyen volt istentisztelet 
és hétköznap is voltak családi istentiszteletek. Vasárnap állandóan úton 
voltunk, s hétköznap is igen gyakran. Vasárnaponként legalább három 
helyen tartottunk személyenként istentiszteletet. Itt már volt bibliaóra, 
imaóra, imahét, nőegylet, leányegylet, vasárnapi iskola, Luther-kör, ének
kar, evangélizáció stb. De azért általában itt se jártak többen istentiszte
letre, mint az előző helyeken, 5 nagyjából ugyanazok jártak el az 
összes rendezvényekre, itt nagy volt a reverzális körüli harc s nemcsak a 
katolikusokkal, hanem még a reformátusokkal is rossz volt a viszony. 
Intrika, nyugtalanság, gyűlölködés, pletyka, lótás-futás és fanatizmus 
jellemezte az egyházi életet. Principálisom szigorú egyházi életet igye
kezett teremteni és fenntartani, s a másvallásúak tengerében ez hallat
lanul nagy munkával és küzdelemmel járt. Mint doktori értekezésemben 
megállapítottam, ennek a munkának az eredménye lutheri hitelveink 
mércéjén nem találtatott valami súlyosnak. A lelkészek utánjárása, rá
beszélése, agresszív viselkedése, állandó személyes kapcsolata tartotta 
össze a gyülekezetei, nem pedig valamiféle elvi meggyőződés, vagy lelki
erő.

Még sok mindent el kellene mondani arról, hogy miket tapasztaltam

200



addig, amíg önállóan kezdtem lelkészkedni. De legyen elég ennyi is 
ebből, mert most még néhány tanulságot szeretnék levonni.

1. Azóta sokat változott a világ, s benne egyházunk is. Akkora kü
lönbségek lelkészek és gyülekezetek között nyilván nincsenek, mint 
amilyenek 30 évvel ezelőtt voltak. Akkor még gyülekezetenként más
más fajta istentiszteleti szokások léteztek. Ha új gyülekezetbe küldött 
ki bennünket a püspök, vágy vendégszolgálatot kellett végeznünk, ott elő
ször meg kellett tudakolnunk az istentisztelet menetét. Most egységes 
az istentiszteleti rend magyarországi evangélikus egyházunkban. Nincse
nek meg az egyházkerületi határok se olyan merev formában, mint 
akkoriban voltak. Akkoriban egyik kerületből a másikba átkerülni lel
készként szinte lehetetlen volt (például a Tiszakerületből a Dunántúlra, 
vagv megfordítva). A kerületi elszigeteltséget értéknek tartották, a kü
lönleges sajátosságokhoz nagyon ragaszkodtak, külön énekeskönyvet is 
használtak. Az egység ezen a téren is nagyobb ma, mint akkor volt. 
Semmi akadálya, hogy egyik kerületből a másikba kerüljenek át lelkész
testvéreink. A püspökök egymásnak készségesen segítenek lelkészek és 
segédlelkészek átengedése tekintetében is. Remélhető, hogy lelkészi szol
gálatunk még egységesebbé lesz a készülő új Agenda következtében. 
Elmondhatjuk, hogy egyházunk egysége tekintetében sok történt az el
múlt 30 évben. Az ilyen külső egység az egyházban nem tartozik ugyan 
az üdvösséges dolgok sorába, de mégis nagyon jó, fia már a kezdő segéd
lelkész is úgy kerülhet bárhová egyházunkba, hogy ott különösebb tanul
mányok nélkül azonnal tud istentiszteletet végezni. Ehhez az egységhez 
fegvelmezetten ragaszkodjunk s azt igyekezzünk tőlünk telhetőén min
denütt előmozdítani. A jó rendhez és a fegyelmezettséghez tartozik ez is.

2. Segédlelkészi szolgálatunk során is ragadjuk meg tapasztalatszer
zésre az alkalmakat. Ennek későbbi szolgálatunk alkalmával nagy hasz
nát látjuk. Segédlelkészi éveinkben ez a legfontosabb feladatunk: tapasz
talatok és a gyakorlat elsajátítása. Ehhez nyitott szemre, nyitott szívre 
és nyitott agyra van szükség. Annak idején az egyik Békés megyei espe
res-lelkész a teológiáról hozzákerült új segédlelkészeknek jelentkezésük 
alkalmával rögtön egy hónapi szabadságot adott azzal, hogy előbb igye
kezzenek mindent elfeledni, amit a Teológián tanultak, mert annak nem
csak hogy hasznát nem vehetik a gyakorlati életben, hanem az inkább 
akadályozza őket szolgálatukban. Ez a különbség a gyakorlat és a teo
lógiai lelkészképzés között, úgy hiszem, ma már szintén kisebb, mint 
30 évvel ezelőtt volt. Ilyen teológiát feledtető szabadságolásra ma nincs 
szükség. De a gyakorlatot és aTapasztalatot semmiféle akadémiai lelkész- 
képzés nem nyújthatja és nem pótolhatja. A gyakorlat és a taoasztalat 
azonban nem arra való, hogy a Teológiai Akadémián tanultakat feled
jük, hanem hogy megtanuljuk őket alkalmazni és értékesíteni. Elmélet 
és gyakorlat (között ma is találunk különbségeket, sőt, éles ellentéteket 
is. Régen is így volt. Én például már úgy kerültem ki segédlelkészi 
szolgálatra, hogy hallottam, nem helyes, ha a temetésen búcsúztató 
van. Viszont az akkori öreg papok meg voltak róla győződve, hogy 
a búcsúztató az egyik legfontosabb eszközük arra, hogy az embereket 
az egyházzal kapcsolatban tartsák. A cura pastorális leghatásosabb 
faitájának tekintették. Mert mégis csak nagy dolog az — magyarázták 
nekem —, hogy egy nagy temetésen, az egész falu színe előtt a lelkész 
megemlíti név szerint a rokonokat, hozzátartozókat, ismerősöket, szom
szédokat, néhány szót is szól hozzájuk és róluk, meg persze az egész 
csalódról, rendszerint többet az élőkről, mint a halottakról. Aki ezt vers
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ben jól tudta csinálni, azt népünk szerette és becsülte. Nagyon méltat
lankodtak az öreg papok, hogy én se magyarul, se szlovákul nem tudok 
rögtön fejből verses temetési búcsúztatókat mondani, s nem is voltam 
rá hajlandó. Az is bizonyos, hogy se a dogmatikából, se az egyháztörté
netből, se az egzegézisből egyetlen fejezetet se mondhatunk el prédiká
ció gyanánt, nekünk viszont szüntelenül az igét kell hirdetnünk. Ez az 
igehirdetés pedig legyen alkalmi és személyekhez szóló. Nagyon nehéz 
művészet ez. Ezt akartam érzékeltetni a búcsúztatóval kapcsolatban mon
dottakkal is. Valóban jól kell ismernem a gyülekezetei, annak tagjait, 
az egyes családokig és az egyénékig menően külön-külön is, hogy csak 
megközelítően is gyakorlatilag, alkalmazottan, építően és vigasztalásul 
hirdethessem az igét.

3. Az őszinte emberszeretet a legnagyobb segítséget jelenti lelkészi, 
segédlelkészi szolgálatunkban is. Isten-szeretetünket, Jézushoz való hűsé
günket ez méri le és ezzel mérik le gyülekezeteink és annak tagjai is. 
Ez az emberszeretet legyen bennünk erős, semmiképpen sem hamis, ha
nem valóban őszinte, igaz és mély. Ez az emberszeretet legyen általános 
is és különös is. Szeressük egész népünket, az egész emberiséget, min
denkit, aki Isten képét hordozza, de szeressük a falun a népet, egy-egy 
családot, egy-egy hittestvérünket konkrété is. Különösen a bajbajutotta
kat, betegeket, szenvedőket, gyászolókat. Ne urai akarjunk lenni gyüle
kezeteinknek, hanem valóban testvéri szeretettel segíteni kész pásztorai, 
akik törődnek a rájuk bízottakkal, akik nem ítélgetnek, nem vádaskod
nak, nem zúgolódnak, nem panaszkodnak, nem áskálódnak, nem intri
kálnak, hanem szorgalmasan tanulnak, tanítanak, nevelődnek és nevel
nek. Ne legyen probléma számunkra, hogy az embereket látogassuk, s 
őket szívesen lássuk, velük szívesen elbeszélgessünk. A korlátlan ember
szeretet legyen bizonyságtételünk Krisztus-hitünk mellett kifelé, a világ 
felé, az emberek felé. Jézus fontosabbnak tartotta az emberszeretetet a 
vallásos ünneplésnél is. Mózes és a próféták, az egész törvény, vagyis 
az ótestamentomi vallás lényege Jézus szerint az emberszeretet. Ez az 
Ö küldetésének is tartalma, célja, értelme. Ne fogadjunk el, ne mond-   
junk, ne hirdessünk soha semmit, ami ellentétben áll az emberszeretet
tel, vagy nem szolgálja, nem viszi előbbre az emberszeretet ügyét. Igen, 
ezen a mérlegen mérjük le öröklött mondanivalónkat, amikor bibliai, 
vagy hitvallásbeli igazságokat akarunk a mai embernek tolmácsolni. Ha 
emberszeretet van bennünk, akkor járunk a tökéletesség útján, akkor 
hasonlatosakká válunk a Mennyei Atyához, aki napját felhozza a jókra 
is és a gonoszokra is és esőt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak. 
Akkor a szeretet kisugárzik belőlünk, rólunk, mint a Nap fénve s be- 
ragvogja azokat is, akik távol állnak tőlünk anélkül, hogy szaladnánk 
utánuk. Ha emberszeretet van bennünk, olyanok vagyunk, mint a mág
nes: vonzzuk magunkhoz a lelkeket, mert az emberek jól érzik magukat 
ott, ahol őszintén szeretik őket. De ez a szeretet ne legyen tettetett, ne 
mozgassák érdekek, még egyházi érdekek sem, s lelkészi előrehaladá
sunk érdekei sem. Emberszeretetünk legyen őszinte és természetes. Ne 
utánozzunk tehát senkit lelkészi szolgálatunkban. Sokat tudnék elmon
dani arról, hogy kiket utánoztak, vagyis kik voltak papi eszmények egy
házunkban az elmúlt 30—40 esztendő alatt. Sajnos, főleg külsőségekben: 
hanghordozásukban utánozták őket. Önmagunkban legyünk erőközpont, 
a szeretetnek és a világosságnak forrásai. Ne a lótás-futásban, a borsó
nak szorgalmas falrahányásában keressük érvényesülésünket a lelkészi 
pályán. „Nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené” — Pálnak ez a
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mondása érvényes lelkészi szolgálatunkra is. Segédlelkésznek lenni ép
pen olyan nagy dolog lényegileg, mint lelkésznek lenni: jogunk van 
Isten igéjét hirdetni, a szentségeket kiszolgáltatni, Isten szeretetéről 
Krisztust követő evangéliumi élettel bizonyságot tenni. Ennek legyünk 
tudatában lelkészi szolgálatunk minden fázisában és minden fokán. 
Segédlelkészi szolgálatunkban is. Az igazi kincset megtalálják és viszik, 
ha el van rejtve valamelyik vidéki, falusi gyülekezetben is. Á hiú törte- 
tésnek pedig soha sincs jó vége.

4. Becsüljük meg szolgálati helyünket, a válogatásnak úgy sincs sok 
értelme. Mindenütt vannak emberek, s az emberek mindenütt emberek. 
Szolgálatunkat mindenütt végezhetjük. Igazi emberszeretetre mindenütt 
és mindig szükség van. Mindenütt lehetünk mágnes és fényforrás annál 
az erőnél és világosságnál fogva, mellyé Krisztus-hitünk tesz bennün
ket. Ha a legkisebb faluban nem tudunk ezekké lenni, a nagy fővárosi 
gyülekezetben sem. „Könnyű ezt a püspöknek mondani, de nehéz ne
künk, segédlelkészeknek elhinni” — hallom a szótlan ellenvetést. Nos, 
azt mondtam beszédem elején, hogy most örömmel gondolok vissza 
segédlelkészi éveimre. Ezek vidéki szolgálatok voltak, különféle értékű 
principálisok mellett. Miért gondolok vissza rájuk örömmel és hálával? 
Mert tapasztalhattam, tanulhattam, a pozitívumokból és a negatívumok
ból is, s ennek később mindig nagyobb hasznát vettem, mint amit kül
földi és hazai egyetemeken tanultam. A legnagyobb tanulság pedig az 
volt, hogy szeretetben, szeretettel kell szolgálatunkat végezni. Ebben 
van igazi öröm és ezen van áldás is.

5. Kívánatos, hogy már legyen határozott hitbeli állásvontunk, ami
kor segédlelkészi szolgálatunkat elkezdjük. Az a legtermészetesebb, ha 
kifejezetten lutheri álláspontunk van: az ember egyedül Krisztus-hit 
által üdvözül, a törvény-vallás cselekedetei nélkül. Ebből induljunk ki, 
ehhez tériünk vissza, ez vezessen és irányítson minden gondolatunkban 
és megnyilatkozásunkban. A hit legven alapvetően fontos lelkészi mun
kánkban -s egyéni keresztyén életünkben. Ugyanakkor minden vallásos 
törvényeskedést állandóan támadjunk először önmagunkban, de mások
ban is. így tartsuk tisztán szívünket Isten szeretetének elfogadására s 
ígv tisztogassuk embertársaink szívét is a kegyelemben gazdag hitre. 
Minél igazibb és mélyebb • a hitünk, annál inkább leszünk mágnes és 
fényforrás. Hitünk fényénél látjuk meg tisztán feladatainkat s tudunk 
eligazodni. Igv látjuk meg azt is, ami hiba van gyülekezetünkben, 
embertársainkban, önmagunkban. így tudunk jövőt éoíteni. így terem
jük a jó gyümölcsöket népünk és embertársaink életében. Az ember
szeretet gyümölcseit. Hitünk tisztasága érdekében és jó szolgálatunk 
határozottsága céljából jól kell ismernünk a hit és a cselekedetek dolgát. 
Amikor teológai értelemben van szó cselekedetekről, sose felediük, hogy 
Luther korában a megromlott egyházban cselekedetnek a vallási csele
kedet számított és nem a hasznos munka, amelyet az előkelőek, az egy
házi emberek is akkoriban lenéztek. Amikor Luther a vallási cselekede
teket a Krisztus-hit kizárólagosságának hangsúlyozásával támadta, s 
majd lehetetlenné tette Pál apostol nyomán, ugyanakkor tudatosan a 
hasznos emberi munkának, éspedig mindenféle hasznos munkának az 
értékét olyan magasra emelte, mint előtte senki. Büszkén és szerényen 
jelentette ki egyszer: Az apostolok korától fogva Isten különös, kegyel
méből senki sem nyugtatta meg, tanította ki és vigasztalta meg a világi 
foglalkozásúak lelkiismeretét úgy, mint ő,
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Bizony semmi különös nincs abban, ha mi, evangélikusok, a dolgo
zók államának belső, hitbeli meggyőződésből is lelkes és hűséges polgá
rai vagyunk. Ebben is legyen világos és határozott a magatartásunk.

*

Nagyon sok mindent lehetne még elmondani kápláni éveim tapasz
talataiból és tanulságaiból. Azzal, amit elmondtam, tulajdonképpen csak 
el akartam indítani ezt a konferenciát, melyet azért hívtunk össze, hogy 
tapasztalatainkat kicseréljük és megosszuk, s így tanuljunk. Nemcsak 
segédlelkész testvéreink, hanem mi is. Mi püspökök is. Mert ma is igaz 
a régi szólás-mondás: .A jó pap holtig tanul.

Dr. Vető Lajos

OLVASÓINKNAK AJÁNLJUK  
ALÁBBI KIADVÁNYAINKAT:

Biblia —  —  —  —  —  —  —  —  —  60,—  Ft
Biblia (pegamoid kötés) —  —  —  -— —  80.—  Ft
Biblia (bőrkötésben) —  —  —  —  —  —  100,—  Ft
Családi biblia —  —  —* —  —  —  —  150,—  Ft
Énekeskönyv —  —  —  —  —  —  —  40,—  Ft
Énekeskönyv {műbőrkötésben) —  —  —  50,—  Ft
Jávor: Imakönyv —  —  —  —  —  —  —  20,—  Ft
Groó: Imakönyv —  —  —  —  —  —  —  12,— Ft
Káldy: Bevezetés az Újszövetségbe —  —  —  30,—  Ft
Pálfy: Krisztus tanúja —  —  —  —  —  5,—  Ft
Groó: Az élet kenyere —  —  —  —  —  5,—  Ft
Színes fali tábla igével —  —  —  —  —  8,—  Ft -
Luther rózsa jelvény —  —  —  —  —  —  5,—  Ft

Kapható a Sajtóosztályon, (Budapest, VIII., Puskin u. 12.
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A békéről szóló tanításunk
A lelkészi munkaközösségek országos választmánya 1961. január 

16-iki ülése megbízott azzal, hogy az 1960. évi országosan kötelező lel
készi munkaközösségi témák közül legalább egynél végezzem el az ösz- 
szesítő kiértékelés munkáját.

Ennek a megbízásnak az alapján „A világbéke és az egyház” című 
témának a feldolgozását szeretném az alábbiakban elvégezni, az elhang
zott lelkészi munkaközösségi előadások alapján. A munkát végző lelkész
testvéreim iránti tisztelettel vettem kézbe a dolgozatokat; azzal a szán
dékkal, hogy egyáltalában nem valami fölényes, kioktató hangon, hanem 
szerény véleményem szerint végezzem el a fenti témáról elhangzott elő
adások anyagának összefoglalását, az eredmények kiértékelését, ahol 
szükséges, vitatkozzam a megállapításokkal, és a lehetőségek szerint 
némi előremutatást is végezzek jövő feladataink számára.

I. A béke teológiája

Jóllehet lelkészeink tisztában vannak azzal, hogy a béke-világmoz- 
galomban való egyházi részvétel minden lépése nem vezethető vissza 
egy-egy szentírási idézetre, mert hiszen nem lehet a Szentírástól minden 
korra érvényes szentencia-gyűjteményt várni, mégis természetes, hogy 
a békemunkában való részvétel tekintetében is kinyitják lelkészeink 
bibliájukat és onnan várnak eligazítást az alapvető kérdéseket illetően, 
hogy azután a keresztyén lelkiismeret szava tudjon útmutatást nyújtani 
a mai konkrét kérdésekben is.

Ezért természetes, hogy a legtöbb dolgozat bibliai alapvetést is végez. 
Itt némelyik lelkészünk megelégszik a szentírási locusok felsorolásával, 
mintegy egybegyűjti a békére vonatkozó igéket. Ez az eljárás kétség
telenül leegyszerűsítése a feladatnak. Más dolgozatoknál viszont a Szent
írás egészének tanítása szólal meg, s ebből látjuk azután a békére vo
natkozó következtetések levonását. Anélkül, hogy a teljességre igényt 
tartanának a dolgozatok, nagyjából a következő szentírási alapvetést 
nyújtják.

Mikor AZ ÓSZÖVETSÉGBEN Isten Mózest arra tanította, hogy ho
gyan áldják meg Áron és fiai Izráel népét, az áldásba belevette, mert az 
emberi szív és az emberi élet legdrágább kincsének tartotta, a békessé
get is. (4. Móz. 6, 26. k.) Hogy milyen drága kincs a békesség nemcsak 
Isten tanítása szerint, hanem a hivő ember szemében is, azt nagyon szé
pen fejezi ki Ezekiás király. Amikor Ezsaiás próféta megjövendöli neki, 
hogy kincsei, sőt gyermekei is a babilóniai király udvarába hurcoltat- 
nak, a beteg fejedelem szelíden így válaszol: „Nem merő jóság-é, ha 
békesség és hűség lakozik napjaimban?” (2. Kir. 20, 16—19.) Dávid iránti 
nagy kegyelmét Isten -így fejezte ki: „Békességet szereztem néked min
den ellenségeidtől!” (2. Sám. 7, 11.) Dávid maga pedig így magasztalja 
Istent: „Megáldja népét békességgel”. (Zs. 29, 11.)

Izráel népének Isten így ígéri áldását: „Békés lesz a te időd, gazdag 
boldogságban, bölcsességben és tudományban; az Ür félelme lesz kincse.” 
(Ezs. 33, 6.)
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i. Móz^9, 8—Í7. a béke szövetségéről beszélj amit isten kötött Noén 
keresztül a világgal. Ennek lett jelévé a szivárvány. Isten — továbbá — 
az 5. parancsolatban határozottan kijelenti megmásíthatatlan akaratát, 
amikor ezt mondja: „Ne ölj!” 1. Móz. 26, 28. beszél arról, hogy Izsák és 
Abimelek Beérsebában békét kötnek, hogy ne legyen többé viszály a 
kutak miatt pásztoraik között. Ugyancsak Jákob és Lábán is békét köt
nek Gileádban. (1. Móz. 31, 44.)

Jer. 1, 14. beszél arról, hogy a békétlenség nem Istentől való. Nem 
felel meg Isten akaratának, tehát: bűn!

Amit Isten a Sinai hegyen és a Golgotán adott, az abban megjelent 
békesség az egész világé!

AZ ÚJSZÖVETSÉGBEN olvassuk, hogy Jézus születése alkalmával 
az angyalok kórusa békességre intette az emberiséget. Feltámadásakor 
pedig a békesség szavával köszöntötte tanítványait. Hegyibeszédében 
pedig, hol szíve legszebb gondolatait fejtette ki, sokat beszél a békesség- 1 
ről. Boldogok a békességre igyekezők, mert ők Isten fiainak mondatnak. 
Mt. 5, 9. Továbbá: „Méltó az ítéletre nemcsak az, aki öl, hanem az is, 
aki ok nélkül haragszik atyjafiára (Mt. 10, 11.). „Előbb békülj meg atyád
fiával, azután hozd az oltárra a te ajándékodat” (ÍJt. 5, 22—23.). Beszé
dein kívül Jézus cselekedetei, egész életé a békesség jegyében telt le.

Jézus tanítását, etikáját, ebben a kérdésben vitathatatlanul Mt. 19, 
16-ban találjuk, illetve Mt. 22, 37—40-ben, ahol az Isten és emberek 
iránti szeretetet parancsolja.

Ehhez kell csatolnunk Mt. 7, 12-t is. „Amit akartok azért, hogy az 
emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek, mert 
ez a Tóra és a Próféták.” Innen érthetők Jézus erkölcsi követelményei 
és az ún. „boldogságok” is. Jézus Mt. 3, 9-ben a „békességszerzőket” 
(eirénopoi) mondja boldogoknak. Helyesebbnek tartja elszenvedni az 
igazságtalanságot, mint megtorolni, jobb szenvedni, még ha ártatlanul 
is, Mt. 5, 10—12. szerint rágalmaztatva, mint szenvedést okozni. Meg
torlás helyett az ellenség szeretetét kívánja tanítványaitól, imádkozni kell 
értük és jót tenni velük. (Mt. 5, 44.) Keresztet vállaló szeretete, egész 
életútja ennek gyakorlati bizonyítása. Ez az etikája istengyermekségünk 
hitére alapozódik. Minden földi ellenségeskedés békésen rendezendő 
(Mt. 5, 25.), s a megbocsátásnak nincsen határa (Mt. 18, 21.). Nem kétsé
ges, hogy itt a keresztyéneket minden más felekezettöl megkülönböztető, 
hangsúlyozottan jézusi „nóta hominis christiani”-ról van szó. „Én azon
ban azt mondom néktek: szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, 
akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek és 
imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket.” (Mt.
5, 43—44.)

Jézus szerint a gonoszt nem lehet gonosz módszereivel legyőzni, 
hanem csak a jó cselekvésével.

Jézus halálának oka — tisztán immanens történeti tényezőket figye
lembe véve — az volt, hogy a messiási felszabadító háború kérdésében 
szembeszáll kora váradalmaival: egész etikája erőszak- és háborúellenes 
volt, a tűrő szenvedés és a megalázkodó szolgálat, a rosszért jóval fize
tés, az ellenség szeretetének etikája volt. Korának zsidó és pogány jog
filozófiája a jogos háborúnak minden casus belli-kellékét megtalálhatta 
a rómaiak elnyomó uralmában. Ezzel szemben Jézus megoldása Jeruzsá
lem megmentésére ez volt: Izráel ne nyúljon erőszak eszközéhez, ne 
kívánja Róma és a pogányok pusztulását, hanem szeresse ellenségeit és 
imádkozzék értük. Izráel legyen az Ür szolgája a nemzetek között, ami-
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iyennek Ezsaiás rajzolta 40—45. fejezeteiben^ Az Ő mintája a szenvedő 
„Ebed Jahve” volt.

Jézus elutasította a háborús megoldást, mint a legnagyobb paran
csolat megszegését.

Éppen ez a politikai háttér adja meg Jézus szavainak igazi lelki 
tartalmát. Nem üvegbura alatt élő embereknek vagy rajongóknak adta 
ezeket, hanem olyan embereknek, akik ebben a világban éltek. Világo
san mondotta: ne álljatok ellene a gonosznak. Nem a bűn elleni lelki 
harc eltiltására gondolt, hanem arra a jus tallionis-ra, amely az emberi 
megtorlás egyetemes jogelve. Jézus a megengesztelődés politikáját aján
lotta kortársainak.

PÁL APOSTOL is megőrzött egy eredeti jézusi logiont, feltehetően 
az ősgyülekezeti hagyományból Róm. 12, 17-ben: „Senkinek gonoszért 
gonosszal ne fizessetek . . .  Magatokért bosszút ne álljatok, szerelme
seim.. .  mert meg van írva: Enyém a bosszúállás... Ne győzettessél 
meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg.” Közvetlenül ezután 
beszél Róm. 13-ban a pogány hatalom diakóniájáról és liturgiájáról.

Az egész Újszövetség logikája a „kereszt bolondsága”. Ezért a ke
resztyén ember Jézus tanításai alapján minden körülmények között' csak 
egyet mondhat: Minden megoldás közül, bármennyire is csábítson, bár
mennyit is ígérjen, a háború a legrosszabb megoldás, és mindig rossz 
megoldás. Ellentétben áll Jézus egész útjával a keresztre és nem fér 
össze a kereszten szerzétt engesztelődés evangéliumával sem.

A Tolna-baranyai dolgozat helyesen idézi Barth Károlyt, aki a Szent
írás tanítását a mi korunkra alkalmazva, a következményeket is levonja:

„Barth Károly azt mondja, hogy az állam normális, állandó, lényegi 
elemei közé nem lehet sorolni a háborút. Mert az államnak nem feladata, 
hogy háborúzzék, hanem hogy békés életet építsen. Ezért az ismert római 
mondást így fordítja meg: si non vis bellum, para pacem. Így folytatja: 
Ha egy állam normális feladatát nem tölti be, előbbutóbb szükségét fogja 
érezni annak, hogy a háború abnormális feladatát vegye magára és ezzel 
más államokat is abnormális feladatokkal terheljen meg. Ha az állam 
az ország belső szükségleteit nem elégíti ki, az ez által keltett nyugta
lanságból kifelé keres szabadulást és azt a háborúban véli megtalálni. 
Ahol nem az ember, hanem a profithozó tőke az, aminek megtartása és 
gyarapítása a politikai rend értelme, ott már megindult egy automatikus 
folyamat, amely egy napon az embereket gyilkolni és elpusztulni a harc
mezőre küldi.”

Mindebből kitűnik, hogy az egyháznak és a keresztyén embernek 
csakis a béke biztosítása lehet az egyetlen feladata. A Szentírás tanítá
sából nem is következhet más, mint a békéért való fáradozás.

2. Az egyházi békemunka múltja

A legtöbb dolgozat rövid egyháztörténeti visszatekintést is nyújt. Ez 
azért jelentős, mert kitűnik, hogy a keresztyénség tanításából más nem 
is következhet, mint a békének következetes védelme és a háborúnak 
következetes elítélése. Az egyik lelkésztestvér kívánja az egyházi béke
munka történetének összeállítását és megírását. Addig is azonban, amíg 
erre valaki sort kerít, tanulságos annak az anyagnak az összesítése, amit 
a dolgozatok idevonatkozóan összeállítottak.
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Jézus Krisztus goigotai kereszthalálának egyenes következményé, 
hogy Isten népe is megbékélt az egész világgal és testvérnek ismeri fel 
a földkerekség minden lakóját, népét vagy faját. Ez a felismerés álta
lános érvényű az őskeresztyénség első századaiban. A 2. század végén a 
keresztyén egyház számára nem probléma a háború és béke kérdése, 
mert annyira világos és magától értetődő a háború elutasításának állás
pontja. A 3. század nagy teológusai is általános érvényűvé tették a tételt, 
hogy a háború összeegyeztethetetlen a militia Christi-vel. Így tekinthe
tők az egyházi békemunka első tudatos képviselőinek olyan nagy keresz
tyén egyéniségek, mint Tertullianus, Origenes, vagy Cyprianus. Justinus 
mártír például azt írta, hogy a keresztyének a békesség harcosai.

A NAGYKONSTANTINUSZI KORSZAK azonban sajnálatos módon 
véget vetett ennek az egyértelmű keresztyén állásfoglalásnak. A töme
ges betérés felhígította ezt a hitből fakadó keresztyén álláspontot. Az 
érdekből tömegesen áttért pogányok harcos szellemüket magukkal hoz
ták és így jött létre az egyház érdekében végzett háborúviselés gondo
lata. A szent háború annak a látszatnak volt a fedője, hogy így újabb 
népeket vihetnek Krisztus uralma alá. Megszületett a birodalmi hadi 
teológia. A birodalmi hadi jelvényekre rákerült a kereszt. Keresztyén 
császárok és királyok, keresztyén hadseregek és keresztes háborúk lép
nek az egyház és a történelem porondjára. Ez nyitotta meg azt a kor
szakot, amelytől kezdve az egyháztörténelem sokszor nem volt más, mint 
annak a kornak teológiai vetülete, amelyben élt az egyház. Ennek jegyé
ben a legkülönbözőbb háborúkat, barbár hadi módszereket, sőt az ellen
fél kegyetlen elpusztítását is szentesítette az egyház. Sőt az inkvizíció 
szörnyűségei túltettek minden világi módszeren.

A skolasztikus teológia rövidesen egyeduralkodóvá teszi az Aquinói 
Tamás által kifejtett kettős tételt a jogos és jogtalan háborúkról, s ez 
a felfogás nyomja rá a bélyegét, egy-két próbálkozástól eltekintve, az 
egész keresztyén középkorra.

Igaz, voltak ennek az átalakulásnak ellenző is, a Rómával szemben 
fellépő oppozíciós mozgalmak, ún. eretnekségek ellent mondtak az egy
ház nagyarányú elvilágiasodásának. De a hivatalos egyház kegyetlen 
üldözése következtében nem tudták megállítani azt a folyamatot, hogy 
az egyház ne térjen le a Krisztus rendelte szolgálat útjáról és ne váljék 
hatalmaskodó, elnyomó, uralkodó egyházzá. Évszázados harcokban a 
pápaság a világi hatalom feletti uralmat akarta megszerezni. A pápa 
azt hirdette magáról, hogy ő a császárok és a királyok királya. A pápa
ság keresztes háborúkat szervezett, a fegyver hatalmához nyúlt és nem 
akart tudni arról, hogy az egyház Ura nem a kardforgatást, hanem kizá
rólag az evangélium hirdetését bízta rá.

A REFORMÁCIÓ a pápaságnak ezt a világi hatalomra törő ambíció
ját elvetette és az egyházat a reformáció által Isten visszavezette eredeti 
feladatához, az evangélium hirdetéséhez és a szentségek kiszolgáltatá
sához.

Luther megítélésében szűkmarkú az egyik dolgozat. Mivel itt lénye
ges kérdésről van szó, érdemes itt egy pillanatra megállni. A dolgozat 
Luther két birodalomról szóló tanítását erőteljes lépésnek tartja abban 
az irányban, hogy az egyház újra visszatérjen eredeti feladatához és 
rendeltetéséhez, de a továbbiakban Luthert elmarasztalja: „Ö sem jutott 
el a háború és a béke kérdésében a középkori teológia újraátgondolá- 
sával az újszövetségi gondolkodás felújításáig. Lényegileg csak annyi
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történt, hogy megpróbálták az evangélikus etikusok a „bellum iustum” 
fogalmát tisztázni. Luther szerint a védekező háborúnak van ilyen „igaz
sága” , de ugyan melyik hadviselő fél nem állította valamikor is magáról, 
hogy őt támadták meg?”

Ez a beállítás igazságtalan Lutherrel szemben. Valószínűnek látszik, 
hogy itt nem-evangélikus befolyás érvényesüléséről van szó. Az anakro
nizmus azt is jelenti, hogy haladottabb kor mértékét állítjuk fel köve
telményként régebbi korszakok embereivel szemben. Régi történész alap
elv, hogy mindenkit a saját kora mértékén keresztül kell lemérni. Ezen 
a téren pedig Luther igen nagy haladást jelentett a középkori egyházzal 
szemben. Elítélte a pápás egyház világi hatalomra törő egész rendszerét. 
Műveiben számos helyen elítélte a keresztesháború lelkületnek minden 
megnyilvánulását, az \ eretnekek tűzzel-vassal való irtását, s mindig 
hangsúlyozta, hogy az egyház ereje és legfőbb kincse egyedül Isten igé
jében van. Amikor Sickingen és egyéb lovagok feljánlották katonai segít
ségüket a reformáció védelmére, Luther azt határozottan visszautasí
totta. S bár harcos élete folyamán többször állt igen rosszul a reformáció 
ügye, s lehetőség is kínálkozott a reformációnak katonai erővel való 
támogatására is, Luther minden ilyen próbálkozást csírájában elfojtott 
s békére intette a kardcsörtetőket.

Ha Luthert az akkori történelmi helyzet mértékével mérjük, feltét
lenül pozitív képet nyerünk róla a béke kérdésében is. Mind világtörté
nelmi, mind egyháztörténeti jelentősége van annak, hogy rajta keresztül 
Isten megállította az egyházat a hatalmaskodás útján és visszavezette 
az egyházat eredeti újszövetségi rendeltetéséhez.

A reformáció korának keresztyén humanistái (mint pl. Erasmus), 
vagy a mennoniták mozgalma a 17. században megalakult a Fox György 
által alapított, ma is működő quáker mozgalom, amely többek között 
olyan iratban is kikristályosodott, mint a Fox tanítványa, Penn Vilmos 
által 1693-ban megírt „Essay on the Present and Future Peace of Europe” . 
Quáker hatásra születtek meg az első béketársaságok is 1815-ben, az 
akkor még haladó Amerikában, New Yorkban.

Az újkor kezdetén jelenik meg Comenius (Komenszky) Ámos János, 
akit békeszolgálata nyomán méltán neveztek „a béke angyalának”.

Maguk a hivatalos egyházak nem álltak azon a színvonalon, amin 
egyes kiváló egyházi személyiségek. Az evangélikus egyházak is több
nyire államegyházi keretben éltek, s a „trón és oltár” szövetségében 
gyakran kerültek a háború és béke kérdésében a dinasztiák érdekeinek 
járszalagjára.

A modern értelemben vett első békekongresszus most 110 éve ült 
össze először a németországi Frankfurtban, 1850-ben. 1889-ben az orosz 
cár kezdeményezésére folytatódott ez a mozgalom, amely azután a hágai 
állandó nemzetközi döntőbíróság megalakulását eredményezte.

AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ szörnyű pusztításainak kellett bekövet
keznie ahhoz, hogy végre az egyház is feleszméljen. Sok század óta 
ekkor lett hivatalos egyházi körökben először problematikus az addig 
oly természetes igen a jogos háborúkhoz. Ekkor lépnek előtérbe olyan 
keresztyén-szociális mozgalmak (mint pl. Ragaz svájci mozgalma), ame
lyek az ekkortájt születő ökumenikus mozgalommal karöltve kezdenek 
hangadók lenni a háború és béke kérdésében. A világ különböző pont
jain élő kiemelkedő írók, gondolkodók és államférfiak, mint- Tolsztoj 
Leó, Rabindranath Tagore vagy Gandhi kétségtelenül hozzájárultak
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ennek a mozgalomnak a sikeréhez. Közvetlenül az első világháború 
kitörése előtt, 1914-ben jött létre Konstanzban a „World Alliance fór 
Promoting International Friendship through t,he Churches”, amely a 
háború befejeztével Hollandiában ülésezett tovább. Ugyanekkor jött 
létre Cambridge-ben a felekezetközi jellegű „International Fellowship 
of Reconciliation”, valamint az Amerikában alapított „Church Peace 
Union”, amelyben először fogtak kezet az emberiség létkérdéséért tuda
tosan keresztyén körök s nemkeresztyén csoportok.

Több lelkész kiemeli azt a világtörténelmi jelentőségű eseményt, hogy 
a Szovjetunió a Nagy Októberi Szocialista Forradalom napját, követően 
békedekrétummal lépett a világ elé. Erről pl. a Nyugat-békési dolgozat 
ezt írja: „1917. november 8-án a forradalmi Oroszország élénLenin meg
lobogtatja a béke zászlaját híres békedekrétumával, amit Európa akkori 
vezető hatalmaihoz intézett „az igazságos béke megkötése ügyében”. 
Ettől kezdve a Szovjetunió mindvégig a béke ügyének legfőbb zászló
vivője.

A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT érdekes fejlődés, majd vissza
fejlődés figyelhető meg egyházi körökben a béke ügyét illetően. Az első 
világháború után határozottan erősödik a békét kívánók tábora. Kiemel
kedő szerepet játszott Söderblom Nátán svéd evangélikus érsek, valamint 
az 1925-ös stockholmi konferencia. Az egyházi békemegmozdulások 
sorában jelentős az 1924-es holland Kerk en Vrede mozgalom, az 1926-os 
International Commettee of Antimilitarist Clergyman bizottság, s nem
rég meghalt Heering holland író világhírű könyve 1928-ból: „Dér Sün- 
deníall des Christentums”, majd az 1929-es híres „Eisenachi Határozatok”, 
amelyek a háborút összeegyeztethetetlennek nyilvánították Krisztus szel
lemével. — 1933 után azonban szemmelláthatóan visszafejlődött az egy
házak békemozgalma. A semleges országok egyházai kevéssé tudták 
hallatni figyelmeztető hangjukat, a fegyverkezési hajszában élő totális 
államok pedig eleve lehetetlenné tették ezeket a próbálkozásokat. Egye
dül az ökumenikus mozgalom egyik gyökérhajtása, a Life and Work- 
mozgalom tett erőfeszítéseket ezen a téren, 1937-es oxfordi konferenciá
ján azonban nem tudott túlsúlyra jutni a leszerelésért és békéért küzdők 
csoportja.

MAGYARORSZÁGON a Horthy-korszak torzította el az egyház sza
vát a háború és béke kérdéseiben. Az egyik lelkésztestvér a saját tapasz
talatai alapján korhű jellemzést ad erről a korszakról, amikor így ír:

„A  dömsödi református parochián vagyunk. 1930-at írunk. Az öre
gedő lelkipásztor nyugdíjba vonulására gondol és egyben utódjának kér
désére is. Fia segédlelkész mellette. Ót szeretné utódjának. Közeledik 
a hősök vasárnapja. Az ünnepi beszédet rábízza. Ott lesz mindenki, aki 
számít. Ennél jobb, szívekbe férkőző alkalmat nem is találhatna. Ifjú 
segédlelkész barátunk vállalja is a megbízatást. Elérkezik az ünnep nagy 
napja. A hősök szobra körül ott szorong az egész község népe. Meg
jelenik a helyi előkelőség, élén a főszolgabíróval. Az ünnepség előszámai 
után a szobor elé lép az ifjú segédlelkész. Meghajtja magát, majd a 
szobor felé fordulva, olvasni kezdi annak arany betűs feliratát: „Dulce 
et decorum est pro Patria móri!” Elismétli ezt magyarul is: ,Édes és 
dicső dolog a hazáért meghalni!” Ezután szinte elemi érövéi kiáltja: 
„Atyámfiái, ez a legnagyobb hazugság, amit valaha leírtak! Élni, élni, 
élni! édes és dicső dolog a hazáért!” — Tovább nem folytathatta. A fő
szolgabíró intézkedett és az ünnepségnek vége szakadt. Ifjú segédlelké
szünkből pedig sohasem lett dömsödi pap.”
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Ez az emlék egy korkép. A harmincas évek korképe, amikor min
dent átszőtt és fojtogatott a fanatizált nacionalizmus, amelyik a nemzet 
jövendőjének útját nem tudta másképp elképzelni, csak amelyik lövész
árkokon, halottak sírjain keresztül, a háború borzalmain át vezet. Emlék
szünk iskoláink szellemére? Ennek jegyében iskolai dolgozatainkat leg
többször így fejeztük be: „Nem, nem, soha!” Vagy ha mélyebben merí
tettünk nemzetünk múltjából, akkor így fejeztük be mondanivalónkat: 
„El magyar, áll Buda még!”

Háború ellen beszélni, a másik népet emberként nézni egyenlő volt 
a hazaárulással. Pacifista megjelölés egy ember számára egyenlő volt 
az erkölcsi halállal. A lelkipásztortól is nemzeti színű beszédet követelt 
ez a kor. Nem-baj, ha a háborút és halált is dicsőítette!

De kevesen'voltak, akik akkor mertek másképpen gondolkozni, más
képpen látni és másképpen szólani! Az a pár író és gondolkodó, aki 
nyíltan vallotta, hogy a háború bűn és hogy a népek kérdéseit más 
úton is meg lehet és meg kell oldani — leprásnak számított. Emlék
szünk, hogyan fogadta a hivatalos közvélemény Remarque Nyugaton a 
helyzet változatlan c. regényét? Vagy hogyan reagált Kunz: A fekete 
kolostor c. regényére? Azokra az írásokra, amelyek a maga borzalmában 
tárták fel a háborút és a maguk emberiességében kiáltottak nemet a 
háborúnak?! Vagy mi volt Ady Endre háborút támadó írásainak és ver
seinek a visszhangja, amelyek hirdették az igazak vallomását: „Ember 
az embertelenségben” akarunk maradni, ahogy ezt ilyen című versében 
olyan megrázóan kiáltja a háború borzalmai ellen a költő. Vagy miért 
kezelte a hivatalos Magyarország kitaszítottjaként a nyugatosokat, a 
jövendőt új utakon kereső írók csoportját? Mert ezek tudták és merték 
másképp látni a nagy kérdések megoldásának útját, mint a háború vér- 
özönén át.”

A sötét helyzetben is voltak, akik felemelték szavukat a béke érde
kében. Említést érdemel pl. Gyurátz Ferenc: „A háborúról” és dr. Masz- 
nyik Endre: „A háború és vallás” c. kisebb dolgozata.

1934-ben az Evangélikus Elet 52. számában megjelenik egy cikk, mely 
bátran hangoztatja, hogy a nemzetközi kérdéseket nem vérontással, de 
tárgyalások útján kell elintézni. Ez világos beszéd volt, keresztyén lelkű
iéiből fakadó, s egyben pedig a nép akaratának is hű kifejezője.

Egyházunk egy volt továbbá a háború elítélésében az „ökumenikus 
Tanács Végrehajtó Bizottságával” is. Nevezetesen a Végrehajtó Bizottság 
1935. augusztus 22-én táviratot küldött a Népszövetséghez Abesszíniának, 
Angliának, Amerikának, Franciaországnak, Olaszországnak és a pápának, 
amelyben kifejezésre juttatta, hogy egyházunk mélyen átérzi a gyarmati 
háború szégyenét. „Fájdalmasan nézzük a megindult háborút és szégyen- 
kezünk keresztyénségünk gyengesége miatt!”

Ezeknek a jószándékú, de szórványos próbálkozásoknak azonban 
semmi hatásuk sem volt. A veszprémi egyházmegyei dolgozat jól jellemzi 
a továbbiakat:

„A  második világháború minden eddigit felülmúló borzalmait nem 
tudta megakadályozni senki. Népek és fajok, államok és egyházak egy
aránt áldozatul estek a fasizmus esztelen dühének. Ha a világ hallgatott 
volna a fenti mozgalmak intő figyelmeztetéseire, nem pusztultak volna 
milliók a frontokon, Dachau, Auschwitz, Bergen-Belsen vagy Buchen- 
wald gázkamráiban, sem Hirosima és Nagasaki atompoklában.”
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3. A  békevilágmozgalom

MINDEBBŐL KIDERÜL, hogy az ősi keresztyén tanítást és az 
egyéni jószándékot semmibe vették az egyes korok népeket elnyomó 
hatalmasai, akik nyerészkedtek a háborún. Hiába volt a jószándék, az 
intő szó, kisebbkörű összefogás is, a népek mégis változatlanul szenved
tek, mert elnyomó uraik beletaszították őket a háborúk szörnyűségeibe. 
Ez az oka annak, hogy sohasem szűnt meg a békevágy, és nem szűnt 
meg az egyes korokban egyes egyházi személyek fáradozása sem a béke 
érdekében, végeredményben azonban így nem lehetett kiküszöbölni a 
háborúkat. Találóan fejezi ezt ki a Kelet-békési egyházmegyéből be
érkezett dolgozat:

„Ma már azonban egészen más a helyzet, mint akárcsak egy fél
évszázaddal ezelőtt is volt. Két világháború tapasztalatai nyomán ma 
már az emberiség nagyobbik része tudja, hogy a háborúknak soha sin
csenek győztes népei, csak nyertes urai! Nincs ma már józanul gondol
kodó ember, aki ezt ne tudná és nincs becsületes ember, aki ezt az igaz
ságot bátran ne hirdetné!”

A HELYZET AKKOR VÁLTOZOTT MEG DÖNTŐEN, amikor a 
szocialista tábor és annak legerősebb hatalma, a Szovjetunió vezetésével 
megindult a békevilágmozgalom, mint az egész világ minden békeszerető, 
becsületes embere vágyának és követelésének az érvényesítője. A 
Csongrád—szolnoki egyházmegyei dolgozat hűen fejezi ki azt a változást, 
ami a béke gondolatának érvényesülése terén végbement:

„A béke gondolatának ilyen világot átfogó diadalma a Szovjetunió 
érdeme. A szovjet nép és kormánya volt az, amelyik az elmúlt világ
háború vérözöne után kiadta jelszót: békét, békét, békét a világnak. 
Ezen az úton is követi vezérét, Lenint, aki 1917. november 8-án kiadott 
békedekrétumával elsőként hívja fel a világ akkori vezető hatalmait 
„az igazságos béke megkötése ügyében”. Ezzel az elhatározással kereste 
volt ellenségeinek kezét és ezzel a határozott szándékkal indította el a 
világ békemunkáját.”

A Szovjetunió békemunkájának hatására ült össze 1949-ben Párizs
ban a béke híveinek első világkongresszusa, 72 ország 2000 küldöttével. 
E számos ország számos küldöttét egy vágy fűti és sarkallja: mindent a 
békéért!

1950-ben, annak novemberében, Varsóban ül össze a második béke
világkongresszus. Sok fontos határozatot hozott, de legfőképpen arról 
nevezetes, hogy ezen a kongresszuson szervezik meg a békeharc egységes 
irányítása és vezetése céljából a Béke Világtanácsot, melynek 300 válasz
tott tagja a világ valamennyi országát képviseli.

A Béke Világtanács éberen őrködik a világ békéje felett és felemeli 
szavát, mint a világ lelkiismerete mindenütt, ahol az agresszió felüti 
fejét és lángba akarja borítani a világot. E szervezet nem politikai szerv. 
Nincsenek követei és megbízottai az egyes kormányok mellett. És mégis 
hatékony szerv. Egész bizonyossággal állíthatjuk, hogy újabb vérözön 
borította volna el a világot, ha e szerv nem élt volna organizmusként 
a világban. Felvilágosító munkája, tiltakozó szava, háborús mesterkedé
seket leleplező nyilatkozatai olyan szellemi és erkölcsi erővé tették, 
amelyiknek hatása alól a felelős kormányok sem tudják kivonni magu
kat és kénytelenek megállni a kardcsörtetés útján.

A háborús és imperialista köröknek természetesen nincs ínyükre
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a béke híveinek mind erősebb előtérbe nyomulása. Mi a védekezés esz
köze? A rágalom! Ugyanaz, mint ami a 30-as évek nyomorát és bűnét 
meglátó, az ellene szavát felemelő emberé volt: kommunista! — A béke 
híveinek e világszervezetét és munkáját egyszerűen azzal szeretnék sem
legesíteni, hogy azt hirdetik róla, hogy ez nem más, mint egy kommu
nista szerv. Trójai faló, amelyikben tulajdonképpen kommunizmus akar 
előretörni! Aki azonban ismeri a Béke Világtanács szervezetét és mun
káját, az tudja, hogy ez az állítás merő rágalom! Vajon csak kommu
nisták alkotják e szervezetet? A tudománynak, művészetnek, irodalom
nak és vallásoknak azok a kimagasló személyiségei, akik e világszerve
zetben aktív szerepet vállalnak, nevezhetők kommunistáknak? E világ- 
szervezet munkája vajon politikai munka? Egy rendszer propagálója? 
— Aki figyelemmel kíséri e világszervezet munkáját, az tudja, hogy 
akik benne helyet foglalnak, istenfélők és hitetlenek, szocialista és kapi
talista világfelfogású emberek — azok csak egy célért küzdenek: a világ 
békéjéért!”

A lelkésztestvérek dolgozatai kiemelik a Szovjetunió nagy szerepét 
az atomenergia békés célokra való felhasználása tekintetében. A Szovjet
unió a világon elsőként 1954. júniusában atomenergiájú villanyerőművet 
helyezett üzembé. Majd kibocsáthatta az atommeghajtású „Lenin” jég
törőhajót. A világűrben szputnyikok keringenek és a Venus felé suhan 
a szovjet világűrrakéta. Mindebből a lelkésztestvérek azt a következte
tést vonják le, hogy a Szovjetunió óriási tudományos és technikai fel- 
készültségét az emberiség életének békés céljaira fordítja, s ezzel, vala
mint a leszerelés követelésének programjával az egész világon meg
nyeri a békét kívánó becsületes emberek rokonszenvét és őszinte tisz
teletét. 

HRUSCSOV SZOVJET KORMÁNYFŐ békéért való fáradozásáról 
meleg hangon szólnak a dolgozatok, s gyakran idézik emlékezetessé vált 
szavait. A Nyugat-békési egyházmegyei dolgozat erről pl. így ír:

„A fentiekkel kapcsolatosan legyen szabad egy-két mondatot idéz
nem Hruscsovnak 1959. szeptember 18-i ENSZ-közgyűlésen tartott beszé
déből. Többek között ezeket mondotta: „A 20. században már nem lehet 
a középkori fanatikusok módjára hadjáratokat indítani a máshitűek 
tűzzel-vassal való kiirtására, mert ez az emberiség történelmének leg
nagyobb katasztrófáját okozná. Most egy dolog szükséges: megszüntetni 
a háború kirobbantásának lehetőségét. A szovjet kormány javasolja: 
4 év leforgása alatt, valamennyi állam hajtson végre teljes leszerelést és 
ne rendelkezzék több hadviselési eszközökkel!”

Hruscsov amerikai körútján egy ebéd alkalmával ezeket mondotta: 
„Hálásan köszönöm azt az imát is, melyet a lelkész mondott itt ebédünk 
elején. Mint a tolmácstól megtudtam, azért fohászkodott, hogy kapcso
lataink javuljanak és béke legyen az emberek között. — A mi országunk
ban a lelkészek, a mullahok, a rabbik ugyanígy, mint az önök lelkészei 
is Istenhez fohászkodnak, hogy béke legyen a földön és barátság a 
népek között!”

A veszprémi egyházmegyei dolgozat az amerikai vezetés alatt álló 
ún. keresztyén nyugat felé hangoztatja Hruscsov szavát: „Ugyanaz az 
ember nem szorongathat egyik kezében keresztet, a másikban atom
bombát!”

Mindebből az a tanulság vonható le, hogy a lelkésztestvérek egyrészt 
világosan látják, hogy a béke megőrzésének ügye szorosan összefügg a 
szocialista világrendszer erejével, másrészt, hogy az egyház és a keresz
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tyén ember ebben a világrendszerben megbecsült helyet tölthet be a 
béke biztosításáért folyó küzdelemben. Ezt garantálja a kommunista és 
munkáspártok képviselőinek 1960. novemberben megtartott Moszkvai 
Értekezletén egyhangúlag elfogadott Nyilatkozat, amely szerint: „Manap
ság fontosabb, mint valaha, hogy minden országban harcoljanak azért, 
hogy városon és falun, vállalatoknál és hivatalokban állandóan fokozód
jék és terjedjen a békemozgalom. A béke híveinek mozgalma korunk 
legátfogóbb mozgalma, amely különféle társadalmi osztályokhoz tartozó, 
a legkülönbözőbb politikai és vallási meggyőződést valló embereket 
egyesít soraiban, akiket összefűz az a nemes törekvés, hogy megakadá
lyozzák az újabb háborúkat és biztosítsák a tartós békét.”

A dolgozatokból az is kitűnik, hogy a lelkésztestvérek véleménye 
szerint nincs az emberiségnek halaszthatatlanabb feladata, mint az, hogy 
harcoljon a rakéta- és atomháború ellen, az általános és teljes leszere
lésért, a béke fenntartásáért. Ebben a nemes kötelességteljesítésben 
vagyunk egyek mi, magyarországi evangélikus lelkészek a világ minden 
békeszerető becsületes emberével. Így találjuk meg helyünket és felada
tunkat — mint evangélikus lelkészek — a békevilágmozgalomban.

4. Az atomháború veszélye

AZ ATOMKORSZAK tulajdonképpen két emberöltővel ezelőtt kez
dődött. Akkor fedezte fel a sugárzó testeket Röntgen, és néhány év múlva 
a Curie-házaspár felfedezte a rádiumot. Nevezetesen rájöttek arra, hogy 
az atom átalakulhat. A két világháború között azután felvirágzott az 
atomfizika. A tudósok ebben a munkában megdöbbenve tapasztalták, 
hogy nem mindent szabad megtenni, ami lehetséges. Keresték a határt, 
ahol meg kell állni. Az első atombombát az amerikaiak eredetileg a 
németeknek szánták. Valószínűleg a Ruhr-vidék iparközpontjára dobták 
volna le. Mivel azonban a háborúnak nyugaton vége lett enélkül is, 
Ázsiában dobták le: Japánban. A színes népeken próbálták ki az új 
fegyvert, s ezzel mély szakadékot húztak a fehér és színes népek között.

A HIROSIMÁRA felszálló gép útját egy amerikai tábori lelkész 
imája kísérte. Az ázsiaiak ezt nem tudják elfelejteni. Ezek az események 
elzárták az utat, az európai és amerikai misszió előtt. Bár még ezzel 
nem lett vége az ott élő keresztyénségnek, de vége lett az ún. „keresztyén 
nyugat” erkölcsi tekintélyének.

Egy harmadik, ATOMVILÁGHÁBORÜBAN azonban még ennél is 
sokkal messzebb jutunk el a pusztulásban. Hiszen nemcsak azzal kell 
számolni, amit az atomrobbantással, mint romboló erővel egy-egy ilyen 
bomba pusztítása jelent, hanem a robbanás alkalmával keletkező rádió
aktív anyagok szétszóródása igen messze vidékekre is elviszi a robbanás 
erőit és okoz olyan betegségeket, amelyek még évek, sőt évtizedek múlva 
is újabb áldozatokat szednek akár a semleges, akár a saját nép polgárai 
közül is. A szétszóródott rádióaktív anyagok pedig eső vagy hó formá
jában hullanak le a földre. Beivódnak a növényekbe és itt maradnak. 
Az így rá dioaktívvá vált növények vagy a tengeri halak fogyasztása is 
további fertőzést okoz. Ismeretes, hogy a legveszélyesebb ilyen anyag 
a stroncium 90, csak a csontjainkban rakódik le és okoz ott szörnyű rom
bolást a piros és fehér vérsejtek megtámadásával. Ugyancsak nagyon 
érzékenyek a nemzősejtek is az ilyen sugárzásra és már aránylag gyenge
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sugárzás is végzetes következményekkel jár. A torzszülöttek szomorú 
sorsa az ilyen fertőzés következménye. Sőt olyan korcsosulások is fel
léphetnek, amelyeknek eredményeként az egyik tekintélyes tudós felveti 
a kérdést, egyáltalán embernek lehet-e még tekinteni az így létrejött 
lényt. így értjük meg, hogy egy adódó atomháború nemcsak a kortár
sakat, a hadviselőket és semlegeseket, katonákat és civileket fenyegeti, 
hanem kihat következményeiben az eljövendő, még meg nem született 
generációkra is és az egész emberi faj pusztulásához vezethet. Ezt a 
veszélyt pedig nemcsak egy kirobbanó háború, hanem az atomfegyverek 
„tökéletesítéséért” folytatott kísérleti robbantások is jelentik. Egyik atom
tudós azt mondotta, ha a kísérleteket ebben az ütemben folytatják, 
1983-ban négyszeres, de 2010-ben már hatszoros lesz a rádióaktív fertő
zés erőssége.

Egy atomháború lehetősége nemcsak a pusztulás mértéke miatt meg
döbbentő, hanem azért is, mert a pusztulás gyorsasága, a támadás várat
lansága is mintegy állandó fenyegetettséget jelent. A mai interkontinen
tális rakéták sebességé mellett már nem elég a figyelő radar hálózat, 
illetve a bekövetkezett támadást a radar ernyőjén észlelő ember gyors 
ellenintézkedése ellenrakéták kilövésére, hanem arra van szükség, hogy 
a radar által észlelt felénk repülő rakéták ellen, még a tizedmásodper- 
ceket is igénylő gyorsasággal egy ún. elektromos agy adja ki a paran
csot az ellenrakéták kilövésére. Oda jutottunk tehát, hogy sorsunk ki van 
szolgáltatva egy elektromos agynak, azaz egy mechanizmusnak és az 
általa elkövethető hibáknak. Ez az elektromos agy természetesen nem 
rendelkezik az emberi értelem józan megfontoló képességeivel. Döntései 
nagyon gyorsan bekövetkeznek, de az emberi értelem alapossága és meg
bízhatósága nélkül. Működése egyedül alkatrészeinek tökéletességére van 
bízva.

MINDEZEK SZINTE DÉMONI TAVLATAI EGY ATOMHÁBORÚ
NAK. S ez a veszély olyan nagy, hogy a legsürgősebben kell felvetni az 
egész világ emberiségének épsége és jövendő egészsége érdekében, de 
egyszerűen fizikai léte érdekében az atomfegyverek azonnali betiltásá
nak szükségességét.

így értjük meg GOLLWITZERNEK a szavát, aki az atomháborús 
veszedelem kérdését „centrális keresztyén kérdésnek” mondotta. Keserű 
iróniával veti a német teológusok szemére, hogy a hirosimai atombomba 
robbanása óta eltelt tizenkét év alatt többet foglalkoztak a vasárnapi 
munkaszünet és a tánctilalom kérdésével, mint ezzel a végzetes világ- 
problémával. Ez a helyzet, mondja, hasonlít ahhoz, mintha valaki Pom- 
peiben a Vezúv kitörésének délelőttjén legfőbb gonddal a szobai nippek 
gondos leporolását sürgette szolgálóival. Így veti fel az atomháború a 
keresztyén ember felelősségének kérdéseit, amelyekkel látva, hogy hová 
rohan ez a világ, nem-et kiált az esztelen háborús uszítás, a háborús 
propaganda, a hidegháború, az atomkísérletekkel és a fegyverkezés foly
tatásával szemben.

A Csongrád—szolnoki dolgozat szerint: „Ezért kell mind aktívabb
nak és abtívabbnak lennie a békeharcnak, mert itt a világ megmara
dásáról vagy megsemmisüléséről van szó! Ezért csak köszönet illetheti 
a Szovjetunió felelős vezetőit, mindenesetre Hruscsov miniszterelnököt, 
hogy éjt nappallá téve küzdenek az atombomba megsemmisítéséért és 
végső fokon a teljes leszerelésért.”

Valóban az új világháború veszélye elleni harcot most kell kibonta
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koztatni, mert nem várhatjuk meg azt, amikor már hullanak az atom- 
és hidrogénbombák. Ebben a harcban nekünk, lelkészeknek is napról- 
napra kell fokoznunk erőfeszítéseinket, hogy elejét vegyük a háború 
kitörésének, megfékezzük az agresszorokat és elhárítsuk a háború veszé
lyét a világ felől.

5. A gyarmatrendszer bukása

A háború és béke kérdésével a gyarmatrendszer bukása annyiban 
függ össze, hogy az agresszív erők, ha nem is merik világháború kirob
bantását vállalni, de külön elméletet gyártottak a HELYI HÁBORÚK
RÓL. Ezeket elsősorban a gyarmati rendszert lerázni akaró népek ellen 
alkalmazzák. Az utóbbi időben példa az ilyen háborúkra az, amit a 
vietnami néppel és az algériai néppel folytatnak az imperialisták. Mind
addig, amíg fennáll a gyarmatrendszer, addig a népek forradalmi háborúk
kal fognak küzdeni szabadságukért, minthogy a gyarmatosítók önként 
nem adják meg a függetlenséget a népeknek. Ezért a népek csak harc
cal — sok esetben csak fegyveres harccal — vívhatják ki szabadságukat 
és függetlenségüket. AZ ELNYOMOTTAK RÉSZÉRŐL FOLYTATOTT 
FELKELÉSEKET természetesen nem szabad az államok közti háborúk
kal, a helyi háborúkkal azonosítani, mert ezekben a felkelésekben a nép 
önrendelkezési jogának megvalósításáért, társadalmi fejlődéséért és füg
getlenségéért harcol. Könnyebben tudjuk megérteni ezeknek a küzdel
meknek a mibenlétét, ha azokra a magyar szabadságharcokra gondolunk, 
amelyeket legjobbjaink, Bocskai, Bethlen, II. Rákóczi Ferenc, Kossuth 
Lajos és az 1919-es proletárdiktatúra zászlaja alatt folytattak. így értjük 
meg a szabadságharcok és felszabadító háborúk értelmét. A világ rop
pant területein diadalmaskodtak a nemzeti felszabadító forradalmak. A 
második világháború utáni időszakban Ázsiában és Afrikában 38 szuve
rén állam' jött létre. A kubai forradalom győzelme pedig nagy erővel 
serkentette a latin-amerikai népeknek a teljes nemzeti felszabadulásért 
vívott harcát.

Ma már világos, hogy A GYARMATI RENDSZER TELJES ÖSSZE
OMLÁSA ELKERÜLHETETLEN. Ezzel a ténnyel természetesen az egy
háznak is számolnia kell. A lelkésztestvérek dolgozatai külön kitértek 
a háború elhárításával kapcsolatban a gyarmati rendszer elleni küzde
lem kérdésére, s abban az egyház helyét természetesen a népek felszaba
dításának oldalán jelölték meg. Például a veszprémi egyházmegyei dol
gozat a következőket írja:

„A szociális helyzet feszültsége magában rejti azt a problémát, hogyan 
foglal állást az egyház döntő társadalmi és gazdasági kérdésekben, 
amelyeknek elintézetlensége oly könnyen forradalomhoz vagy háborúhoz 
vezethet. (Zárójelben jegyzem meg, hogy ha az egyház ezt a történelmi 
leckét jobban megtanulta volna és tudott volna politikai beágyazottság 
nélkül, egyedül az Igére figyelve a nép oldalán állni, nem került volna 
a kínai forradalom idején szükségszerűen az imperialisták oldalára és 
nem kellett volna missziónknak hanyatt-homlok elmenekülnie a népi 
Kínából!) Állásfoglalásra kényszeríti itt Isten a keresztyén egyházat a 
népsűrűség megoldatlan problémájával (gondoljunk csak Kína 680, India 
400, Indonézia 82, Pakisztán 83 vagy Japán 90 milliós lakosságára és
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viszonylag kicsiny területére!), állásfoglalásra kényszerít Isten a hiányos 
táplálkozás, sőt sokhelyütt éhínség félelmetes és megdöbbentő adataival.

Nemcsak MAO CE TUNG megállapítására gondolok, hogy ti. a 
„keleti szél el fogja fújni a nyugati szelet”, hanem elsősorban arra, hogy 
a „keresztyén” Nyugat hirosimai és nagaszakii szörnyűséges atombűne 
után ugyan ki csodálkozhat azon, ha a keleti népek fiai „nyugati impor
tot” látnak az egyházban és óvakodnak annak befogadásától? Most 
döbbenti rá Isten az egyházat arra, hogy a maga eredeti formájában 
nagyon is „keleti” arculata volt a keresztyénségnek és történelmi sors
fordulók kellenek ahhoz, hogy szakítson a szekularizált Nyugat sok 
bűnös örökségével. Ez pedig gyakorlatban azt jelenti, hogy egyértelmű 
igent mondani a békére és nemet a háborúra, igent a népek testvérisé
gére és nemet az egyházi hidegháborúra is. Csak ezzel a felismeréssel 
maradhat meg a keresztyén egyház a polytheizmus világában.

A hajdan „sötét” kontinens ma valóban ÉBREDŐ AFRIKA, s ezt a 
jelenséget pozitivan kell értékelnie a keresztyén egyháznak. Nem állhat 
azok mellé, akik a yéres algériai háború folytatását kívánják és kímé
letlenül gyilkolják le a népükért vérző hazafiakat. Nem helyeselheti a 
szaharai atomrobbantást, amely halálos szennyel fertőzi meg a kontinens 
levegőjét és indítja újabb gyűlöletre a népeket a fehér ember iránt. 
Nem helyeselheti a nyasszaföldi kínzásokat és a Délafrikai Unió búr 
Verwoerd-jainak apartheid-politikáját. Mert ha ezt cselekedné az egyház 
Afrika földjén, akkor saját magát kiáltaná ki azok örököseivé, akik a 
múlt században könyörtelenül levágták a kényszermunkából elmenekülő 
belga kongói férfiak kezét, akkor az egyház azonosítaná magát azokkal, 
akik Tanganyikában csak különkocsikban engedik ma is utazni a fekete- 
bőrűeket, s akik helyenként a templomokból nemcsak a kutyákat, ha
nem a bennszülötteket is kirekesztik . . .

Ehelyett örömmel kell üdvözölnie a keresztyén egyházaknak a füg
getlenség útjára lépett Afrikát, amely egyetlen óriásként rázza le sze
münk láttára a megítélt imperializmus rabbilincseit. Szemben a második 
világháború kitörésének időpontjával, amikor mindössze Libéria és a 
Délafrikai Unió voltak függetlenek, alig 15 év alatt kivívta önállóságát 
Marokkó, Tunézia, Líbia, Egyiptom, Szudán, Etiópia, Szomália, Belga- 
Kongó, Kamerun, Nigéria, Ghana, Guinea és Togo. Ha testvéreknek vall
juk az egész emberiséget, akkor nekünk, keresztyéneknek segédkezet kell 
nyújtanunk a hajdan magas kultúrájú, de azóta analfabetizmusba szo
rított, elnyomott népeknek.”

6. A béke cselekedetei

A  mostani világhelyzetben a béke ügye központi kérdése lett egy
házunknak is, de egyre inkább azzá válik a világkeresztyénség köré
ben is. 

A PRÁGAI KERESZTYÉN BÉKEKONFERENCIÁT az egyház béke
munkájának minél erősebb aktivitása érdekében hozták létre. E konfe
rencia munkájában részt vesznek az egész világ- keresztyénségéből mind
azok, akik a béke ügyét exisztenciális ügynek ismerték fel és szüksé
gesnek tartják, hogy a béke ügyét az egyházak különféle világszerve
zetein kívül egy külön szerv is képviselje. Mi tette szükségessé és mi 
teszi indokolttá azt, hogy a keresztyénségnek legyen egy szerve, amelyik 
kizárólag e kérdéssel foglalkozzék és e cél érdekében munkálkodjék?
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Annak felismerése hozta létre, hogy ma az atomkorszakban a béke és 
háború kérdése egyenlő az élet vagy a teljes megsemmisülés tényével.

Az 1960. év folyamán készült dolgozatok különösen a Prágai Konfe
rencia szeptemberi ülésszakának anyagával foglalkoztak. Erre nézve a 
Csongrád—szolnoki dolgozat többek közt ezt írja:

„A most szeptemberben megtartott konferencia teljes felelősséggel 
hordozta ezt a feladatát. Az ott elhangzott előadások és az ott hozott 
határozatok és az abból megküldött felhívások a vezető államok kor
mányfőihez világosan mutatják az egyház felébredt lelkiismeretét a világ 
békéjéért! Külön is hálásak vagyunk azért, hogy egyházi folyóirataink 
mindannyiunk számára ismertté tették az ott elhangzott előadásokat és 
az ott hozott határozatokat, és ezzel további tisztázódáshoz segítettek és 
nagy segítséget nyújtottak mindennapi békemunkánkhoz.”

AZ EGYHÁZI REAKCIÓ nemzetközi vonatkozásban is jelentkezik. 
A Tolna—baranyai dolgozat teológiai alapon száll szembe az egyházi 
hidegháborús elméletekkel, amikor ezt írja:

„Olykor azt is látnunk kell, hogy a hidegháború az egyházakban is 
folyik. A Német Evangélikus Egyház zsinatain olykor teológai argumen- 
tálás is folyik a hidegháború mellett. Nekünk világosan kell tudnunk, 
hogy sohasem vállalhatjuk azt a feladatot, hogy rosszat rosszal viszonoz
zunk. A hidegháború ellen folytatott harcban egyetlen fegyverünk a 
felebaráti szeretet és a segítő készség, ezzel egyidejűleg a gyűlölet és 
gyanúsítás határozott elutasítása. Újra meg kell tanulnunk az apostol 
intelmét: A rosszat jóval győzd meg. Ezen a vonalon az újabb időben 
egv egészen határozott indulást láthatunk, amit a Prágai Keresztyén 
Békekonferencia képvisel.”

Konkrét tennivalóink bőven akadnak. Ezek sorában a dolgozatok 
kiemelik mindenekelőtt azt, hogy a keresztyén embernek a világ békes
ségéért való tevékeny fáradozását át kell fognia a békéért való imádság 
szolgálatának. A ránk bízott legnagyobb lehetőség és kiváltság az imád
kozás közbenjáró szolgálata Isten és az emberiség között. Minden olyan 
világoroblémáért, amely a keresztyének felelőssége körébe is tartozik, 
imádkoznia kell nemcsak a lelkésznek, hanem a gyülekezet közösségé
nek is. A konkrét tennivalók jellemzésére két dolgozatból vett szemel
vényen keresztül mutatom be lelkészeink világos látását. Az első a 
Tolna—baranyai dolgozatból, a második a Csongrád—szolnoki dolgozat
ból való: -

„Harcolnunk kell a földi igazságosságért és a földi békességért is. 
Békességért, amelyben a földi élet társadalmi rendezésében, az etnikai 
feszültségek feloldásában, a békés egymás mellett élés ügyében tevé
keny részt vegyünk. Ez elkötelez minket arra, hogy minden emberrel 
szemben érezzük ezt az adósságunkat és ez siettessen is, hogy mielőbb 
nyerhesse el minden ember ebben a világban a maga egyéni és nemzeti 
függetlenségét és szabadságát, hogy szabaduljon meg az imperializmus 
kizsákmányolásától. Az egyház elköteTezése, hogy Urának engedelmes- 
kedve reménységben vívja meg a világ békességéért a harcot. S ahol 
szót emel a népek békéje és barátsága, a háború elkerülése vagy a 
leszerelés ügyében, ott elvégezte a szeretet szolgálatát.”

„A béke megvédésének kérdése mindenekelőtt felvilágosító és meg
győző munka. Helyet kell hogy kapjon a szószéki szolgálatunkban, mint 
Isten 5. parancsolatának hangsúlyozásában. Ott kell lennie presbiteri 
üléseink beszélgetési témájaként és ott a lelkipásztori beszélgetésben,



ahol kettesben ülünk hívünkkel, mint Jézus Nikodémusszal és az élet 
kérdéseiről beszélgetünk. Meg vagyok győződve arról, hogy ha a háború 
rettenetes voltát az atomháború borzalmaival feltárjuk előttük, egy sem 
lesz található, aki ne az életet akarná és ne szegülne szembe minden 
háborús kísérlettel.

Mi a feladatunk? Legyünk a béke apostolai!”

7. Összefoglaló megjegyzések

NAGY UTAT TETTEK MEG LELKÉSZEINK a békéről szóló taní
tásunk terén. A béke biztosítását nem valami idő- és térfeletti formában 
képzelik el, nem az élettől elszakadt elméleti pacifizmus álláspontjáról 
gondolkodnak, hanem konkrétan látják a béke megvédésének problé
máit, ami azt jelenti, hogy együtt gondolkoznak, küzdenek a békevilág- 
mozgalommal. Világosan látják, hogy a szocializmus jelenti a békét. Ez 
azt is jelenti, hogy amikor mi a békét akarjuk, és a béke korszakának 
megvalósításán fáradozunk, ezzel együtt az igazságosabb társadalmat 
akarjuk, vagyis a szocializmust, amelynek rendjében egyházunk már 
megtalálta helyét. Ez ugyanakkor szembenállást jelent a reakcióval, 
annak mindenfajta egyházi vetületével is. Szembenállást jelent azzal a 
politikai reakcióval, amely nemzetközi téren mint agresszor, mint a 
gyarmati rendszer fenntartója, mint a hidegháború folytatója jelentke
zik. Kétségtelen, hogy lelkészeink igen sokat fejlődtek az elmúlt évtized
ben a békéért folytatott harc távlatainak felmérése terén.

HIÁNYOSSÁGAI IS VANNAK egyházi békemunkánknak, amiket a 
jövőben le kell küzdenünk.

Ezek sorában először is azt említem meg, hogy szakszerűbben kel
lene tanulmányoznunk a béke kérdéseit. Ma már nem elegendők az álta
lános kijelentések és a béke ügyét elnagyoltan, szólamszerűen emlegető 
megnyilatkozások. Jobb lenne, hogyha a békére vonatkozó nagy iroda
lomból és gazdag tematikából részletkérdéseket ragadnánk ki, s azokat 
szakszerűen dolgoznánk fel. így mélyebbre tudnánk evezni és közelebb 
kerülhetnénk ahhoz, hogy az egyházi békemunka terén szakemberekké 
váljunk. Ezt a követelményt a gyorsan rohanó élet tárja elénk. Ma már 
nem elegendő azokat ismételgetni, amiket régebben élenjáróink újdon
ságként mondtak.

Másik megjegyzésem az, hogy több figyelmet kell fordítanunk a 
Prágai Konferenciára. Ezt azonban alkotó módon kell tennünk. Félre
értése lenne a Prágai Konferencia anyagához való viszonyulásnak, ha 
mindig csak arra várnánk, hogy azt dolgozzuk fel, amit ott elénk tártak. 
Lelkesítsenek minket az ott felbukkanó problémák, és ezután dolgozzuk 
fel azokat szabadon, teológiai meggyőződésünknek megfelelően. A Prágai 
Konferenciának különben sem az a rendeltetése, hogy az valami szűk 
csoport ügyévé váljék, hanem az a célkitűzése, hogy f elmelegítse a szí
veket a világkeresztyénség minden pontján az egyházi békemunka iránt 
érzett felelősség jegyében. Ennek megfelelően az eddiginél gazdagabban, 
merészebben vegyük elő a Prágai Konferencia témáit és tegyük azokat 
lelkészi karunk teológiai munkája egyik döntő kérdésévé. Erre amúgyis 
ösztönzést adnak az 1961. évre kitűzött kötelező országos lelkészi munka- 
közösségi témák.
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Harmadik megjegyzésem az, hogy bátrabban szóljunk hozzá a béke 
kérdéseihez. Ne féljünk előreszaladni a béke megvédésének útján. Le
gyünk meggyőződve afelől, hogy úgyis utánunk jönnek a lelkésztestvé
rek. Ennek bizonyítéka az, hogy amit tíz évvel ezelőtt még kevesen 
mondtak ki, azt ma már általánosan elfogadottnak tekintik. Éppen ez 
az állandó előrehaladás mutatja, hogy nem elég ott tartanunk egyházi 
békemunkánkban, ahol tíz éve vagy akár öt éve voltunk. Nemcsak a 
technikai élet, hanem a társadalmi élet is gyorsan fejlődik, újabb és 
újabb követelményeket támaszt az élet. Haladjunk az élenjárókkal és 
ne kullogjunk hátul.

Negyedik megjegyzésem az, hogy necsak tanító jellegűen, elméle
tileg foglalkozzunk a béke kérdéseivel, hanem mutassuk még egészen 
konkrétan, hogy mit tettünk eddig a békéért, hogyan képviseltük a béke 
ügyét a gyülekezetben, a szószéken ugyanúgy, mint a hívekkel való sze
mélyes érintkezés során. Itt tág lehetőséget kapnak mindazok a lelkész
testvérek, akik nem annyira az elméleti munkára, hanem inkább a gya
korlati tevékenységre kaptak kegyelmi ajándékot.

Isten áldjon meg minden fáradozást, amely az emebriség jövendő
jének biztosításáért, hazánk békés fejlődéséért, egyházunk Isten akarata 
szerinti helytállásáéért folyik!

Dr. Ottlyk Ernő

Rabszolgák Közép- és Dél-Amerikában
Latin-Amerika 300 éves története

Az a földrész, amely tőlünk nyugatra esik, és amelynek egyik orszá
gával már közelebbről foglalkoztunk — Amerika —, a XVI. században 
került az európai érdeklődés reflektorfényébe. Az Északi sarktól a Déli 
sarkig végighúzódó földrésznek tulajdonképpen a közepét fedezték fel 
először a bátor spanyol és portugál hajósok és innen legyező formában 
haladtak lépésről-lépésre észak és dél irányába. Kolumbusz még úgy halt 
meg, hogy a mesés Indiát fedezte fel, de kortársai már tudatában voltak 
annak, hogy itt egy roppant új világ kontúrjai bontakoznak ki a látó
határ szélén, amelynek kimeríthetetlen gazdagsága sokáig fogja foglal
koztatni az aranylázban szenvedő képzeletet. Ezek után minden lépés az 
Újvilágban, minden kardcsapás, vagy puskalövés csak előjátéka lesz 
annak a mérhetetlen szenvedésnek, amely a felfedezők nyomán el
árasztja Amerikát. Az arany és drágakő volt a vonzóerő, amely ten
gerre szólította a kalandorokat, amely megizmosította a konkvisztádorok 
karját és akaratát, de ugyanez a kincssóvárgás, gazdagodási vágy tette 
brutálissá és kegyetlenné az európai civilizáció emlőin felnövekedett 
embereket, akikből kiölt minden humanitást, minden emberi érzést a 
birtoklásnak e démoni lehetősége,
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Két különösen gyalázatos, közismert tény fog Örökre szégyentfoltot 
hagyni az európai hódítás lelkiismeretén és ugyanez a két történelmi 
merénylet lesz a bevezetője annak a 300 éves szenvedésnek, amely az 
amerikai kontinens bennszülött népeinek osztályrészül jutott. Amikor 
Európában a humanizmus új eszmével köszöntötte a népeket és a huma
nizmus talajáról annyi szép és maradandó vallási és kulturális érték 
növekedett, akkor hódítja meg Cortez Mexikót (1518—1521). Nem tudunk 
együtt lelkesedni azokkal, akik a maroknyi spanyol csapat hősiességét 
az egekig magasztalják a hatalmas azték birodalommal szemben, ame
lyet ilyen rövid idő alatt a kultúrájával együtt eltaposott, miután ritka 
agyafúrtsággal, körmönfont rafináltsággal és becstelenséggel sikerült 
megdönteni az indián kultúra egyik legmagasabb fokán álló birodalmat.

Még Montezuma azték császár holtteste szinte ki sem hűlt, amikor 
újabb kalandorok értek el bravúros sikereket a déli földrészen Peruban, 
Pisarróval az élen (1531—1533) és egy olyan kultúrát (inka) tettek a föld
del egyenlővé, amelynek romjai még ma is ámulatba ejtenek. Ez a két 
merénylet volt a bevezetője a gyarmatosításnak, de mind a kettő mélyen 
bevésődött az amerikai népek tudatába, mint ahogyan mély sebet ütöt
tek a konkvisztádorok vaskardjai, amelynek jelenlétét a Missisippitől 
Argentínáig sok száz éven keresztül érezni fogják. Nem tudunk hiteles 
számadatokat arról, hogy hány ezer embert mészároltak le, de hogy két 
birodalom mindörökre összeomlott és vele együtt két ragyogó kultúra 
pusztulásba ment, és sem az aztékok, sem az inkák kultúráját mégegy- 
szer feltámasztani nem lehet, az tény. Ilyen tökéletes pusztítással a 
történelem során ritkán találkozunk.

Ebbe a harcba, a felfedezés és hódítás munkájába kapcsolódott be 
a római egyház is. VI. Sándor pápa a felfedezés után felosztotta Ameri
kát a spanyolok és portugálok között. A kard és kereszt kezdettől fogva 
a spanyol és portugál hódítók elválaszthatatlan tartozéka volt. Amikor 
aranyat kellett harácsolni, országokat kellett meghódítani, népeket kel
lett leigázni, a hatalmas katolikus egyház ereje, fegyelmezettsége és el
határozottsága volt a kísérő jelenség. Nem véletlen, hogy a protestáns 
államok — Svédország, Anglia, Hollandia, Németország, a pápaság közép
korból ittmaradt tekintélye miatt, az osztozkodás kezdeti stádiumában 
nem jöhettek számításba. Az említett ok miatt jóval később kapcsolód
hattak csak bele a hódítás káprázatos munkájába. A katolikus V. Károly 
látta a Habsburg-házat pártfogoló Gondviselés kegyének ezt a megnyi
latkozást Kóma részéről és vérmes álmai támadtak: „Austriae est impe- 
rare orbi universo”. Világos, hogy Ausztriának kell uralkodnia az egész 
világon!

Az első idők

Alighogy Kolumbusz 1492-ben partraszállt, máris megkezdődött az 
Üjvilágnak és népeinek meghódítása, leigázása és kizsákmányolása. A 
spanyolok és portugálok ötven év alatt lerohanták és általában véve 
uralmuk alá hajtották azt a hatalmas területet, amely a Horn-foktól 
az Egyesült Államokig tart. Amerika leigázása, az indián társadalom és 
kultúra kegyetlen szétzúzásával, a népmilliók öncélú legyilkolásával járt 
együtt. Ehhez a hódításhoz hasonlót, a puszta barbárság, az emberélet 
semmibevétele, a történelmi kincsek elrablása és értékes intézmények
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elpusztítása tekintetében a modern időkben is alig találunk példát. A 
gyanútlan indiánok először a legbarátságosabban, gyakran istenekként 
fogadták és üdvözölték a tengeren túlról jött különös, fehér idegeneket. 
Kolumbusz 1493-ban kelt levelében így ír erről: „Ha megkéri őket az 
ember, semmiféle tulajdonukat meg nem tagadják, éppen ellenkezőleg, 
felhívnak mindenkit, hogy osszák meg velük azt, és oly szeretetről tesz
nek tanúságot, mintha szívüket adnák oda.”

Ilyen sorok után megáll az ember esze, ha a továbbiakban a vérfür
dőről olvas, amely Tenochtitlan-ban (Mexicó. azték központja), vagy 
Cuzcó-ban (Peru inka fővárosa) rendeztek. Az előző város a XVI. század 
elején, Cortez megjelenéséikor a világ egyik legnagyobb és legnépesebb 
városa volt. (Több mint 600 000 főre becsülik lakóit. Londonnak ugyan
akkor 200 000 lakosa volt.) Ide Amerikába nem a mohamedán törökök, 
hanem keresztyének jöttek hódítani, akik ugyanakkor a keresztet is 
magukkal hozták és a konkvisztádorok mellett ott voltak a jámbor szer
zetesek is. Szörnyű fényt vet az egyház akkori magatartására az, hogy 
erkölcsileg támogatta a fosztogatást és az öldöklést. Találóan írják, hogy 
valamennyi hódító nemzet konkvisztádorai a keresztyén evangélizmus 
képmutató színlelésével „először térdre, majd az őslakosokra vetették 
magukat” . (W. Z. Foster, Amerika története.)

Az első izgató jelenség az Újvilág nemesfém (arany, ezüst) és drága
kő tartaléka volt. A kincs és aranyláz első drámai órájában hihetetlen 
nélkülözést, kockázatot tudtak vállalni az egymást érő kalandorok. 
Ugyanakkor megdöbbentő embertelenségről tettek tanúságot a hódítók. 
Igaz, hogy olyan „eredménnyel” zárult a mérlegük, amilyenre példa 
alig akadt. Óvatos becslés szerint az Újvilágból, Latin-Amerikából nem 
kevesebb, mint 2,5 millió kg arany és 100 millió kg ezüst került Spanyol- 
ország és Portugália kincstárába, illetőleg az uralkodó osztály zsebébe 
a gyarmatok felszabadításáig. Fantasztikus mennyiség ez, de mérhetet
len az a tenger vér, amely e nemes fémek csillogásához szükséges volt. 
Az aranyvadászás láza hozta magával azt a módszert, hogy mindent 
elpusztítani, mindenkit megölni, és nem gondolni a holnapra, a józan 
építésre, a bennszülött lakosság kímélésére, civilizálására stb.

Észak-Ameriká és Dél-Amerika gazdasága, de gazdagsága között épp 
itt a mélyreható különbség. Az egyik ugyanolyan feltételek mellett, a 
világ leggazdagabb tőkés, országainak nyújt helyet á kontinensen (pl. 
Egyesült Államok), a másik felbecsülhetetlen lehetőségeivel még nap
jainkban is az elmaradottabb gazdasági országok színhelye.

Az Újvilág élelmiszertermelés céljaira kitűnően alkalmas területek
kel rendelkezik. Észak-Amerika végtelen búzamezői, kukoricatáblái, 
Közép-Amerika, a Nyugat-Indiai Szigetek a trópusi terményeket termő 
buja ültevényei, Venezuela hatalmas legelői, Bolívia, Ecuador és Peru 
nagy altiplano (magashegyi fennsík) vidékei, valamint Argentína, Dél- 
Brazília, Paraguay óriási pampái állattenyésztésre és növénytermesztésre 
kitűnően alkalmasak. Ez a nyugati földrész egymaga képes annyi élel
miszert termelni, amennyi a föld lakossága egyharmadának szükséges.

Ennek lehetősége azonban a hódítás első napjaitól kezdve hosszú 
időre el volt zárva Európa számára. Mindenesetre a szükségesség és a 
lehetőség szorzatából létrejöhető eredmény olyan tényező beállítását köve
telte, amely szerencsétlen módon kötött össze két-három világrészt, Euró
pát, Afrikát és Amerikát. Ez az összekovácsolás a fehér ember kegyet
lenségéből és meggazdagodási vágyából született meg.
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Ismét az újkor rabszolgaságáról

A meghódított nyugati félteke első és döntő problémája az volt, hogy 
megtalálja a behatolók által feltárt bányák, a létesített ültetvények és az 
állattenyésztő farmok óriási hálóza’tához szükséges munkástömegeket. Az 
első hódítók csak a pillanatnyi hasznot tartották szem előtt, ehhez kalku
lálták hadseregüket, bátorságukat, vagyis: mennyi szükséges ebből egy- 
egy birodalom leigázásához, kifosztásához. A később áthajózott európaiak 
csak üres és szinte lakatlan földrészen találták magukat, ahol a benn
szülött lakosság nagy része kipusztult, töredéke pedig a járhatatlan ős
erdőkben, megközelíthetetlen hegyek között keresett menedéket. Ezeket 
a területeket, amelyek földművelésre kiválóan alkalmasnak mutatkoztak, 
kellett gyarmatosítani.

A spanyolok a Nyugat-indiai szigeteken röviddel Kolumbus partra
szállása után kísérletet tetteik arra, hogy az indiánokat rabszolgákká 
tegyék, ami azonban szörnyű kudarcba fulladt, Az indiánok nem akartak 
dolgozni az ültetvényeken. Sokan belepusztultak a tűző napon végzett 
szokatlanul nehéz munkába, mások a felügyelők korbácsütéseibe haltak 
bele, ismét mások megszöktek és elmenekültek. Általában az indián 
lakosságot nem tudták felhasználni az ültetvények vagy bányák munkái
ban. A szabadságvesztés, a rabszolgákkal alkalmazott kegyetlenkedés 
gyászos statisztikája során megérlelődött az a tudat, hogy másutt kell 
alkalmas alanyokat keresni a termeléshez. Crow írja, hogy „a munka 
első évében öt indián közül négy pusztult el” . W. Z. Foster hivatkozik 
Motolín atyára, akinek leírása szerint Mexicóban a bányák körüli utakat 
és barlangokat annyira ellepték az éhségtől és fáradságtól elpusztult 
indiánok hullái és csontjai, hogy úgyszólván csak emberi csontokon lehe
tett járni. Brazíliában a gyarmatosítás első szakaszában megindult a 
népvándorlás és az őserdők mélyén húzódtak meg az indiánok. Napjainkig 
is itt élnek, ma már azonban védett területeken.

Miután a kapzsiságból származható haszon a roppant területen csak 
sok és ingyen munkával képzelhető el, a különböző nemzetiségű gyarma
tosítók mohón vetették magukat Afrika védtelen bennszülötteire, a nége
rekre. Így vált általánossá Észak- és Dél-Amerika területén a néger 
rabszolgákkal végzett munka.

Egy rabszolgahajóról a következő hátborzongató leírást nyújtja 
Mc Master: „Napnyugtakor az egész csoport lement a hajófenékre. Min
denki 1.80 méter hosszú és 40 centiméter széles sávot kapott fekhelyül. 
Senki sem fordulhatott a másik oldalára, hacsak az összezsúfolt és meg
merevedett szenvedők hosszú sora nem fordult meg vele együtt. Az éj
szaka szenvedései azonban eltörpültek a viharos napok szenvedései mel
lett. ilyenkor elzárták a fedélzeti nyílásokat, kátrányos ponyvákat borí
tottak a rácsokra és megszűnt a szellőztetés. A levegő sűrű és fojtogató 
lett, a padló síkos lett az izzadságtól, a bezárt négerek nyögése és lihegése 
a fedélzetre is kihallatszott.. . Mindennapos dolog volt, hogy akár ötösével 
hozták fel a hullákat és dobták ót a korláton. A Nyugat-Afrika és a Nyu
gat-indiai szigetek között közlekedő rabszolgahajókon a 30 százalékos 
halálozási arány sem volt ritka.” A haszon azonban olyan nagy volt, 
hogy még így is busásan kifizetődött ez az üzlet.

Ennél borzalmasabb és embertelenebb kínzással talán csak a fasiz
mus koncentrációs táboraiban, vagy a gázkamrákban találkozunk. És 
mindezt a féktelen pénzszerzési és gazdagodási vágy ösztönzése diktálta 
egykor. Nincs szó és elítélés erre a bűnös tevékenységre.
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Nem tudunk biztos adatokat, de egyesek szerint közel 60 miliió 
négert hurcoltak el Afrikából a 400 esztendő alatt. (Általában minden 
negyedik rabszolga került élve Amerikába, így 15 millióra tehetjük azok
nak a számát, akik a fölszabadításig Amerikában piacra kerültek.) 
A Karib-térségben levő szigeteken (Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo, 
Jamaica stb.) rövid idő alatt sokszorosa volt a rabszolgák száma a fehé
reknek. Haitinak pl. 1790-ben 536 000 lakosából 480 000 néger rabszolga 
volt. Brazíliába a XVIII. század végéig, főleg, amikor a cukornád ültet
vények haszna kilátásban volt, több mint 5 millió rabszolgát szállítottak. 
Bahiában, (Brazília tengerpartra eső legkeletibb tartománya) hússzor 
annyi volt a rabszolga, mint a fehér ember.

Az Egyesült Államok rabszolga-kérdéséről már szóltunk röviden. 
Húzzuk el most a függönyt és nézzük meg, mi a helyzet Dél-Amerikában 
a rabszolgatartást illetően! Kegyetlenség tekintetében szinte felülmúlták 
Észak-Amerikát. A néger rabszolgákat általában állatoknak tekintették 
és úgy is bántak belük. A Nyugat-indiai-szigeteken a néger rabszolga 
élete mintegy hét év volt a munkába állástól. Ezeken az ültetvényeken 
jövedelmezőbbnek tartották, hogy a rabszolgákat életük virágjában dol
goztassák halálra, minthogy eltartsák őket öreg korukban. Hét évi szaka
datlan munka és azután használhatatlanabb, mint egy vén ökör, nem 
más, mint egy állati tetem, amelyet a rabszolgaszállás szemétdombjára 
vetnek. Ez Brazíliában is a helyzet.

Ezernyi ezer fekete rabszolga robotolt és aludt a megművelt földek 
mentén. Sok tulajdonos viszont keleti és szinte barbár fényűzésben élt. 
Palotákkal rendelkezett, aranyozott hintói, rengeteg lova, jól betanított 
szolgái voltak, ezek felett korlátlan hatalommal rendelkezett. A fehér 
ember élete Közép- és Dél-Amerikában a XVIII. században valószínűleg 
sehol a világon nem volt olyan élvezetes, mint Santo Domingo szigetén, 
ahol 20 000 km?-en több cukrot, kávét, csokoládét, indigót, festékfát és 
fűszert termeltek, mint az összes nyugat-indiai szigeteken együttvéve.

Nem volt törvény, jog, amely ezeket a szerencsétlen páriákat védte 
volna és a napi 18—19 órai halálos munka úgy szedte áldozatait, mint az 
őszi dér a legyeket.

A képmutató cinizmus hangja az, amely az emberi ocsmányságot 
próbálja menteni Kepner szavaiban: „A rabszolgaság épp oly régi, mint 
az emberi civilizáció. Ami pedig a rabszolgaság erkölcsi oldalát illeti, 
nem felég az, hogy a Biblia szentesíti?’ . .

Elgondolható,' hogy ilyen és hasonló vélemények a rabszolgákban 
milyen érzéseket szültek a keresztyén vallást illetően, amelynek hivatal
ból, kötelességből kellett tagjaiul lenni. De erről a későbbiek során bő
vebben lesz szó.

A törvények a legmélyebb embertelenségbe taszították a rabszolgá
kat, arról nem is szólva, hogy a tulajdonosok önkényesen alkalmazhattak 
és alkalmaztak is brutális megtorlásokat, sőt igen gyakran halálos ítéle
teket is.

A belső rabszolgakereskedelemről F. Douglass szökött rabszolga írá
sára hivatkozik Foster, aki erről megrázó képet fest: „Íme, a belső rab
szolgakereskedelem gyakorlati működése, amelyet az amerikai politika 
és amerikai vallás tart fenn. Láthatjuk, hogy miként tenyésztik a férfia
kat és asszonyokat disznóként a piac céljára. Tudják-e, mi a disznóhaj
csár? Bemutatom önöknek az emberhajcsárt. Ott találhatók valamennyi 
déli államokban. Bejárják az országot, és az országutakat telezsúfolják 
az emberi jószág nyájaival. Láthatjuk az emberhúskereskedők egyikét, 
amint pisztollyal, korbáccsal és vadászkéssel felfegyverkezve, 100 férfi
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bői, nőből és gyérekből álló csoportot hajt Potomactól a New Órleans-í 
rabszolgapiacra. A nyomorultakat egyenként, vagy csoportosan eladják, 
a vevők kívánalminak megfelelően. Belőlük táplálkozik a gyapotföld és 
a halálos cukorgyár. . . ” Ez körülbelül a helyzet végig a gyarmatokon, az 
ültetvényeken, a piacokon. Az emberségnek, a sajnálatnak, a szívnek és 
az emberszámba vételnek leghalványabb jelei nélkül. Az Afrikából be
hurcolt négereknek több-kevesebb eltéréssel ez volt a sorsuk Észak- és 
Dél-Amerikában a XVI. század elejétől fogva, egészen a XIX. század 
elejéig, a gyarmatok megszűnéséig, ill. a Lincoln-féle rabszolgafelszaba
dító törvényig, amely viszont már a század második felére esett (1861). 
Ez a 350—400 esztendő az újkor legsötétebb történelmi lapjai közé tar
tozik. Nem lehet semmiféle erkölcsi indokot találni a magyarázatához, 
•csak egyet lehet, mélységesen szégyellni, megvetni és elítélni.

A gyarmati iga lerázása

Nem kívánom Amerika történelmét részletezni. A történelem Észak- 
és Dél-Amerikában számos rabszolgafelkelésről tud. A gyarmatosítók 
szinte valahányat kegyetlenül vérbefojtották. A törtételmi fejlődés és 
rabszolgafelszabad;tás csak az Egyesült Államokban mutat sajátos és 
egyéni képet. Közép- és Latin-Amerikában a rabszolgafelszabadítás 
együtt járt a gyarmati igából való felszabadulással. Négy szakaszban, 
négy viharos lökés teszi szabaddá Amerikát az európai kolonialistáktól. 
Mindamellett azonban még napjainkig is találhatunk a nyugati föld
részen európai gyarmatot.

AZ ELSŐ ÜTEM AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK függetlenségi harca 
volt, amely megadta az alaphangot az összes többi szabadságharcnak. 
(1775—1783.) Az 1775-ben eldördült első puskalövés az egész világon 
visszhangzott.

A MÁSODIK SZAKASZ A HAITI  FORRADALOM (1790—1803). Ez 
a közel másfél évtizedes forradalom bonyolult és nehéz küzdelem után 
vált sikeressé. Haiti francia gyarmat volt és paradicsoma a fráncia 
gyarmatosítóknak. A legjövedelmezőbb cikk a cukor volt. Az egész ültet
vényrendszer rabszolgamunkán épült fel. Csak 1788-ban 29 500 rabszolgát 
hoztak ide Afrikából. A forradalom idején 540 000 lakosból 360 000 volt 
a néger rabszolgák száma. Ez a tekintélyes számú rabszolga, valamint 
a kegyetlen bánásmódból fakadó gyűlölet állandóan nyugtalanította az 
ültetvényeseket. A hegyek különben is tele voltak már szökött rabszol
gákkal, a felkelés minden pillanatban kirobbanhatott.

Az egykori leírás bemutatja, hogy az embertelenség és a szörnyű 
bánásmód visszafojtott zsilipje hogyan szakad át. (Érdemes összevetni a 
276 évvel korábban lezajlott Dózsa-féle parasztforradalommal és meg
találjuk a párhuzamot.) „Ekkor hirtelen, augusztus 22-e (1791) éjjelén 
a félmillió haiti fekete rabszolga képviselői felkelést robbantottak ki, 
amely a megrázta a modern világot. Egy szempillantás alatt 1200 kávé és 
200 cukorültetvény állt lángokban, a gazdasági épületeket, a házakat 
porráégették, a szerencsétlen tulajdonosok után hajtóvadászatot rendez
tek, a fel dühödt négerek agyonverték, vagy tűzbehajtották őket. Minde
nütt fellángoltak a rabszolgaháború szörnyűségei.”

Ha nem ismernénk a sok évszázados előzményeit a felkelésnek, még 
meg is értenénk a szemtanú lamentálását. De vajon csodálkozhatunk-e
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azon, hogy a rettenetes bánásmód, kegyetlen sors után így robbant ki az 
elégedetlenség. Az igazság pallosa került kezükbe.

A rabszolgák vezére a legendás hírű néger Toussaint lett. Győzelem
ről győzelemre vitte seregét. A Haiti forradalomba bekapcsolódtak a 
spanyolok is, akik ezidőben a franciák ellenségei voltak Európában, és 
vissza akarták szerezni a felbecsülhetetlen értékűnek tartott szigetet. 
(Korábban ugyanis spanyol gyarmat volt.) Ugyanígy szemet vetettek a 
szigetre a franciák másik nagy ellenségei is, az angolok. Toussaint ügyes 
manőverezéssel oldotta meg a sziget függetlenségét mindaddig, amíg 
Napóleon hadvezére, Leclerc orvul el nem fogta és a hős néger vezért 
börtönbe nem juttatta.

Toussaint már nem érhette meg Leclerc csúfos kudarcát és a Füg
getlenségi Nyilatkozat kihirdetését. Abban az évben halt meg francia? 
országi börtönében, amelyben a Függetlenségi Nyilatkozat kijelenti 
büszkén: „Ezennel kihirdetjük St. Dominique függetlenségét, ősi méltó
ságunkat visszanyerve, hangsúlyozzuk jogainkat, esküszünk, hogy nincs 
hatalom a világon, amelynek ezeket a jogokat valaha is átengedjük. 
Széttéptük az előítélet szörnyű fátylát. Maradjon ez örökre így! Jaj 
annak, aki arra merészkedne, hogy újból összeillessze véres foszlányait!” 
(1812.)

Haiti népei elűzte a franciákat és kikiáltották a világ első néger 
köztársaságát. Az ültetvényeket felosztották a volt rabszolgák között. 
Távol Afrikától akkor, amikor még az őshazában könyörtelenül dühön
gött a rabszolgavadászat, ezen a 76 000 km2 szigeten a szabadság lobogóját 
lengette a szél. (1844-ben a sziget keleti fele elszakad és megalakítja a 
Dominikai köztársaságot. Napjainkban is ez a két köztársaság van azon 
a szigeten, amelyet Kolumbus 1492-ben felfedezett és Espanolának neve
zett el.)

A HARMADIK NAGY SZAKASZ a spanyol gyarmatok forradalma 
volt. A katonai küzdelmek 1810—1825-ig tartottak és olyan hatalmas 
területen, mint majdnem két Európa. A modern Latin-Amerika föld
rajza szerint ez a gyarmatterület magába foglalta Mexikót, egész Közép- 
Amerikát és Venezuela, Columbia, Equádor, Peru, Bolívia, Paraguay, 
Chile, Uruguay és Argentína országokat. Ezen a roppant nagy területen 
három helyen majdnem egyidőben lángolt fel a szabadságharc. (Vene
zuela 1810 eleje, Argentína, 181{). május 22., Mexikó 1810. szeptember.)

A szabadságharc hátterében a nagy francia forradalom inspirációja 
állt. Dél-Amerikában széliében és hosszában közkedvelt olvasmányok 
voltak Rousseau, Voltaire iratai. A napóleoni császárság azután alaposan 
megtépázta a spanyol hatalmat, úgyhogy Spanyolország képtelen volt a 
gyarmati függetlenségi-mozgalom elsöprő erejével szembeszállni. Hiába 
volt a pápa szabadságharcot elítélő bullája, amely az egyház hatalmas 
vagyonát volt hivatva védeni Latín-Amerjkában, a tömegek nyomora, a 
gyarmati iga tömérdek szenvedése, a rabszolgák sanyarú sorsa megérlelte 
a felszabadulás utáni vágyat.

Ragyogó példáját látjuk Mexikóban pl. az alsó papság néphez való 
hűségének. A mexikói forradalom és hadseregének vezetője Hidalgo 50 
éves katolikus pap volt. Programjában szerepelt a földek szétosztása az 
indiánok között, a rabszolgák felszabadítása, különböző szolgáltatások 
eltörlése. Az inkvizíció elítélte Hidalgot, mint „a francia szabadság tá
mogatóját, feslett erkölcsű férfiút, eretneket, judaizálót, lutheránust, kál
vinistát, lázadót, szakadárt, és atheista-gyanúst.” Nem tudjuk, lehetne-e 
egy emberről az inkvizíció részéről több kifogást találni? Mindenesetre, 
miután elfogták, agyonlőtték és fejét Mexikó főterén közszemlére tették
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ki (1811). Kardját a szabadságért való küzdelemben újra egy papi ember 
vette át: Jose Maria Morelos. Az ő sorsa sem volt különb, mint Hidalgoé. 
1815-ben foglyul ejtették és agyonlőtték.

A főpapság itt is, mint egész Spanyol-Amerikában a gyarmatosítók 
oldalán állt. Sem hatalmából, sem kiváltságos helyzetéből engedni nem 
akart. Örök szégyenére konzerválni akarta .uralkodó helyzetét. Nyilván, 
hogy ez a belső helyzet megnyújtotta a forradalom sikeres kibontakozá
sát. Hosszas gerillaharcok után végre 1824-ben sikerült Mexikónak is 
kikiáltania függetlenségét.

A mexikói és délamerikai küzdelmek annyira legyengítették a spa
nyol gyarmatosítókat, hogy pl. Közép-Amerikában 1821-ben egyetlen 
puskalövés nélkül sikerült az elszakadás.

A déli államok küzdelme már bonyolultabb és véresebb volt. Két 
legendás hírű vezér hadműveletei tudták a függetlenséget kiharcolni. 
Simon Bolivár (akiről később Bolíviát nevezték el) és San Martin. Ezek
nek a harcoknak az eredményeként lettek önállókká a dél-amerikai spa
nyol gyarmatok, háromszáz esztendős gyarmati elnyomás után. A forra
dalom oldalán ott találjuk a bennszülött indiánokat, a volt rabszolga 
négereket, a meztizeket (indián, fehér keverék), a mulattokat (néger, 
fehér keverék, a kreolokat (spanyol, portugál hódítók leszármazottai). 
Végül 1825-ben Bolívia és Uruguay felszabadulásával lezárult az egyes 
országok függetlenségének elnyerése.

AZ UTOLSÓ SZAKASZ BRAZÍLIA Portugáliától való elszakadásá
val köszöntött be. A  forradalmat a jellegzetes gyarmati garázdálkodás 
érlelte meg, és a franciák Portugália felett aratott diadala segítette elő. 
A forradalom kiemelkedő vezetője Domingo Jose Martin volt. A felkelés 
leverésére, elfojtására küldött portugál és brazil hadak nem voltak haj
landók lőni; a felkelőkre. 1822-ben így vérontás nélkül következett be 
Brazília elszakadása a kis anyaországtól, miután Portugália nem volt 
képes ilyen roppant hatalmas gyarmat felett erőtlenségének következté
ben uralkodni. A brazil függetlenség végül is egy ügyes politikai manő
verrel jött létre, mert az anyaországban megbukott portugál Braganza- 
ház adott uralkodót Do n Pedró személyében 1889-ig a császárságnak.

* * *

A függetlenségi harcoknak első nagy vívmánya az volt, hogy a 
hosszú gyarmati igából felszabadultak az amerikai gyarmatok. És noha 
kihasználva, kizsákmányolva, mégis önálló életre rendezkedhettek be. 
Az, ami a háromszáz éves gyarmati állapotra, ezen belül a lakosság túl
nyomó többségének rabszolga helyzetét jellemezte, az induláskor koránt
sem jelentett előnyt, a szituáció nem volt biztató. Írástudatlan, kimerült, 
majdnem enervált tömegekkel és társadalommal kellett az új életre be
rendezkedni. Latin-Amerikának elmaradottsága, kulturális, technikai 
gyengesége, ennek a példátlan gazdasági és társadalmi rablógazdálko
dásnak a következménye.

Erich Wustmann német filmoperatőr 1952-ben végigutazta Brazíliát. 
Élményeit a „Zöld Pokol” című útleírásban tette közzé. Wustmann éles 
szemmel bepillant a társadalmi nyomor, elmaradottság spanyolfalai 
mögé. Kevés olyan területe van Brazíliának szerinte, ahol a jólét az 
általános európai színvonalat elérné. Pedig kevés olyan állam van, amely 
így dúskálhatna a lehetőségekben. Az indiánok védett területeken élnek. 
Hatalmas apparátot tartanak fenn az indiánvédelem érdekében, de ma-
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gukon az őslakosokon nem segítenek. Ki vannak szolgáltatva a turisták és 
a sors kegyeinek. Csatlakozik aztok véleményéhez, akik halálra ítélt nép
nek tartják őket. A halálos ítéletet azonban még a gyarmati időben hozták 
meg felettük.

A nagy ültetvényeken példás a rend és biztosított a jólét. Baj csak 
akkor van, ha túl jó a termés. Akkor a tenger a zöld kávétól lesz színes. 
Itt a munkások alacsony bérért és csak annyit dolgoznak, hogy' éppen 
megéljenek. Nincs ambíció, mert nincs cél, eredmény. A késői beván
dorlók a szokatlan klíma és a természeti, vagy gazdasági viszontagságok 
hínárjában fuldokolnak. A dúsgazdag köztársaságban emberek százezrei 
épp, hogy csak tengetik életüket. A kis farmerek meg a gazdasági kon
junktúra hullámzása miatt vannak halálra ítélve.

Brazília területe majdnem akkora, mint egész Európa. Lakossága meg 
alig éri el a 63 milliót. Ebből a lélekszámból viszont több mint 6 millió 
tiszta négert tartanak számon.

Brazíliában nincsen faji megkülönböztetés, hiszen a lakosság a sok 
évszázad alatt annyira keveredett, hogy lassan a faji határok eltűnnek. 
Viszont a kulturális nyomor megdöbbentő. Napjainkig is több mint 50 
százalékos az analfabétizmus.

*  *  *

Tulajdonképpen attól kezdve, hogy Kolumbus négy és félszáz éve 
felfedezte a nyugati kontinenst, minden faj részt vett az Újvilág bené
pesítésén. A legutóbbi adatok szerint 371 millió a három Amerika össz
lakossága. Ez a lakosság a világ három nagy kontinenséről származik. 
Elsősorban Amerikából magából, azután Európából és Afrikából. Bőrük 
színe is ennek megfelelően vörös, fehér és fekete. Rendkívül eltérő 
viszont a vallási, gazdasági, kulturális, nyelvi, történelmi háttér, amely
ből kiszakadtak, vagy amelyből erőszakkal szakították ki őket.

Az első lakosok az indiánok voltak. Különböző becslések szerint a 
XVI. század elején számuk 14—40 millióra rúgott. A fehérekkel szinte 
egyszerre érkeztek az Újvilág földjére a négerek, azzal a lényeges kü
lönbséggel, hogy mindjárt az elején és utána mindenkor rabokként. 
Becslés szerint mintegy 15 millió tudott partra lépni. Ma Amerika össz
lakosságának megoszlása tehát a felsorolt fajokból a következő:

Fehérek 66% 245 millió
Indiánok (és mezticek) 20% 74 millió
Négerek (és mulattok) 14% 52 millió

összesen: 371 millió

Bennünket a néger lakosság érdekel. A néger lakosság három nagy 
területen oszlik meg: Egyesült Államok 17.5 millió, Brazília 15.5 millió 
(a mulattokkal együtt), a Nyugat-indiai szigeteken és a karib országokban 
14 millió. A többi elszórtan él.

Ha ezeket a számokat komolyabban vizsgálgatjuk, akkor egy régi 
kérdésünkre kapunk először is választ. Hová lett Afrika néger lakossága? 
Ismételnünk kell, hogy noha csak 15 millió négerrel számolnak a sta
tisztikusok, akik élve kerültek Amerika felfedezése óta a gyarmatok 
felszabadulásáig az Újvilágba, de hitelt adhatunk annak a megállapítás
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nak, hogy minden negyedik jutott csak „szerencsésen” szenvedésének új 
állomására. Akkor tehát 60 millióra becsülhetjük az Afrikából elrabolt 
rabszolgaáldozatok számát. (Kuszynszki Európa lakosságát 1600-ban 
100 millióra', 1700-ban 152 millióra becsüli.) Ha jól meggondoljuk, ezek
ben az időkben fél Európa lakosságának megfelelő számú négert hurcoltak 
el brutális módon a fehérek Afrikából.

De megdöbbentő ez az adat a tekintetben is és gondoljuk csak el, 
hogy a 15 millió partra rakott néger Amerikai felfedezése óta eltelt 450 év 
alatt a keverék lakossággal együtt is csak 52 millióra szaporodott, nem 
érve el még azt a lélekszámot, sem, amelyet de facto elhurcoltak Afriká
ból. Micsoda sorsról, embermészárlásról tanúskodnak így a számadatok! 
És tulajdonképpen ez a szaporodás is csak az utóbbi 100—150 évben 
következett be. 350 éven keresztül viszont állandó utánpótlásukról kellett 
gondoskodni, hogy az ültetvények, bányák tovább fejleszthetők legyenek 
a meggazdagodni vágyók éhségének és étvágyának megfelelően. Ezek a 
tények a történelem igazságos ítélete alapján a szabályos emberirtás, 
gyilkosság bélyegét hordják magukon. Igen, itt évszázadokon keresztül 
szinte felelőtlenül ez folyt. A történelemnek ez a szakasza, éppen a 
keresztyén civilizációra esett szakasz, a három világrész, Európa, Afrika, 
Amerika vérrel megírt szégyenletes része.

Hogyan reagált az egyház mindezekre

Ennél a kérdésnél világosan különbséget kell tenni a protestáns és 
katolikus egyházak között. De az igazság lényegéhez hozzá kell tennünk 
azt is, hogy a katolikus egyházon belül is határt kell vonni az egyház
vezető feudális réteg és a néphez hű alsó papság között, a jezsuiták és 
az egyéb térítő rendek között. Már előzőleg szó volt róla, hogy az alsó 
papság köréből olyan népvezérek akadtak, mint Hidalgo és Morelos, akik 
egyházuk, (inkvizíció) és zsarnokság áldozatai lettek. (Vesd össze a 
magyar Lőrinc pappal!)

A történelmi hitelességhez hozzátartozik, hogy a tizenhárom angol 
gyarmaton Észak-Amerikában, azok a telepesek és úttörők kezdtek új 
életet, akiket az őshazából éppen vallásuk miatt üldöztek. Ezek az embe
rek zömmel protestánsok (puritánánok) voltak. A protestánsok sem 
voltak minden hibától mentesek. A komor kálvinista tanításnak méltó 
terméke volt a sálemi (Massachusetts) boszorkányüldözés 1692-ben, ami
kor „boszorkányságért” négy hónap alatt tizenhárom nőt és hat férfit 
akasztottak fel. (Erről írtak drámát az amerikai haladó, modern író Artúr 
Miller és Lion Feuchtwanger.) De lényegesen emberségesebb volt az egy
máshoz és a bennszülöttekhez való viszonyuk. Sőt nem tartottak rabszol
gákat. Az új világot nem karddal és kereszttel akarták meghódítani, 
hiszen maguk is üldözöttek voltak hitükért, szabadságszeretetükért. Ez a 
belső habitus és a külső körülmények kétségen kívül meghatározta ebben 
a tekintetükben állásfoglalásunkat. Véleményem szerint egyik döntő 
tényező, hogy akár a függetlenségi harc, akár pedig a rabszolgafelszaba- 
dítási törekvés és később a harc (Észak és Dél között), mély lelkiismereti 
rugója a józan, felvilágosult, humánus protestantizmus volt. Hogy e téren 
az óhazában protestáns államok is lesüllyedtek az embertelenség leg
alsó fokára, hogy Anglia, Hollandia, mint protestáns államok bevetették
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magukat a rabszolgakereskedelem versengésébe, ez nem az amerikai 
protestánsság hitelét, de az.európait messzemenően aláminősíti.

Egy másik jellemző kísérő jelenség a protestáns lelkületnek és 
szabadságnak, liberalizmusnak, a gyors lendület a gazdasági fejlődés 
területén. Ennek döntő bizonyítéka, hogy azokon a területeken, ahol a 
katolikus hierarchia vetette meg a lábát, a felszabadulás után száz évvel 
is alig mérhető le a fejlődés. (Különben ez a helyzet Kongóban is, ahol 
a belga katolikus egyház, a belga gyarmatosítókkal együtt gúzsbakötötte 
a szellemi és gazdasági fejlődés minden lehetőségét a bennszülött lakos
ság réázére.) De nekünk nem az a feladatunk, hogy a protestáns és 
katolikus egyházak hatását mérlegeljük gazdasági téren, ez csak mint 
érdekes és első pillanatra szembetűnő jelenség kívánkozik papírra. Itt 
inkább arra a kérdésre adjunk választ, mit tett az egyház a hódítás és 
gyarmati korszakban, illetőleg a rabszolgaság idejében. Enyhített-e a 
nyomorultak helyzetén, vagy pedig maga is behódolt az uralkodó szokás
nak és a spanyol, portugál Don Quijote  Sancho Panchája lett és elvá
laszthatatlanul haladtak együtt e förtelmes úton?

Simon de Valvador 1606. évi nyilatkozata megmutatja, milyen 
fontos szerepe volt a katolicizmusnak a konkvisztádorok kegyetlensé
geiben. „Ügyeljünk arra, hogy amikor öldöklünk, és sebeket, osztogatunk, 
ezt a mi Urunk, Jézus Krisztus hitének védelmében cselekedjük, hogy 
kedvében és szolgálatában járva, megnyerjük az eget lándzsával és tőr
rel .. Így járt együtt az egyház a hódítóval és így hozott szégyent 
Jézus Krisztus nevére. Az, amit akár Mexikóban, akár Peruban végeztek 
a spanyol hódítók és hogy a hódítók nyomában ott lépegetett az egyház 
képviselője a pap, (Iván Olbracht: A hódító, 1959.) kezében a kereszttel, 
a hazugság, csalás, képmutatás, rablás és gyilkosság közepette, közön
séges blaszfémia volt. Mely nép az, amely mindezek után hinni tud egy 
magasabb értékű keresztyén morálban?

A római egyház azon felül abból az elméletből kiindulóan, hogy a 
pápa nemcsak szellemi, lelki ura a világnak, hanem egyszersmind világi 
ura is, a nyugati földrészt a két katolikus állam között osztotta fel. 
Annál is inkább Spanyolország és Portugália között, mert a franciákkal 
hadi lábon állt és ez a két hatalom Róma hitét tűzzel és vassal terjesz
tette, a pápának hűséges gyermekei lévén, az eretneküldözésben is dere
kasan kivették részüket. A spanyolokat mit sem zavarta az a tény, hogy 
az eretneküldözéssel, inkvizícióval együtt kiirtják nemcsak a protestan
tizmust, de a humanizmust, tudományos fejlődést és az ezzel járó gazda
sági fejlődést is, és ily módon ennek a módszernek a bevezetésével akár 
Spanyolországban, akár a spanyol gyarmatokon évszázadokra visszavetet
ték a fejlődés minden lehetőségét. 

Róma szervezeti ereje sokféle módot és eszközt talált arra, hogy 
megkerülje az áRam ellenőrzését és kénye kedve szerint tevékenykedjen 
valamely Spanyol, Portugál gyarmaton. Az egyház anyagi és társadalmi 
alapja a gyarmatokon is a feudalizmus volt. A katolikus egyház volt a 
legnagyobb förldbirtokos a gyarmatokon csak úgy, mint az anyaorszá
gokban. Ez volt a fő oka annak, hogy Latin-Amerika kultúrája, ipara, 
szabadsága halálos szorításba került, míg szemben a gyarmati protes
tantizmus területén hihetetlen gyorsan fejlődött a demokrácia, az iparoso
dás, és végül a szabadságharc sikere után az általános emberi szabadság. 
Spanyol és Portugál-Amerikában 1810-ben, a forradalmi időszak kezde
téig a katolikus egyház birtokolta az egész földterület egyharmadát! 
(Vesd össze a magyar állapotokat 1945-ig e téren!) A XIX. század elején 
Mexikóban a megművelt földterület több mint fele az egyház kezén volt.
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A katolikus gyarmatokon az egyház, a főpapok azt a jogot is élvezték, 
hogy a népet különböző címeken megadóztassák. A spanyol gyarmatokon 
az egyház volt a fő jelzáloghiteit nyújtó, pénzkölcsönző, bányatulajdonos, 
stb.

A római egyház rendszerint sikeresen erőszakolta rá a vallást azokon 
a területeken, ahol uralkodó volt,'a lakosságra. A legyőzött indiánok, a 
néger rabszolgák milliói, akik később kerültek Amerikába, így lettek 
katolikusokká. (Észak-Amerikában, az Egyesült Államok területén beszél
hetünk csak protestáns négerekről.) A leigázott bennszülöttekkel elhitet
ték, hogy a fehérek Istene hatalmasabb, mint a legyőzöttek istenei és 
ezzel, valamint az erkölcs és igazság kétféle magyarázata és alkalmazása 
folytán korán kiábrándultak a keresztyén vallásból. Végül is a keresztyén 
vallás vékony máz lett, amely alatt végtelen kiábrándulás, kétely és 
csalódás húzódott meg.

Mindezeknek tetejében, hazai mintára 1569-ben a spanyol gyarmato
kon és ezzel majdnem egyidőben a portugál gyarmat Brazíliában is 
bevezették az inkvizíciót. Ha előbb a hódítást és a konkvisztádorok er
kölcstelen munkáját, valamint a rabszolgaságot embertelennek, kegyet
lennek, megbélyegzendőnek tartottuk, akkor már csak a korona hiány
zott, amit azután Róma az inkvizíció formájában a gyarmati egyházak 
fejére tett. Ez a kínzási rendszer 250 évig állt fenn. Az inkvizíció ebben 
az időben több mint száz férfit és nőt, zsidókat, mohamedánokat, protes
tánsokat és más véleményen levő katolikusokat, „boszorkányokat” égetett 
meg máglyán és több ezer embert börtönzött be. Az inkvizíció megakasz
totta a gondolkodást, gúzsba kötötte a művészetet, elégette az eretnek 
könyveket, vagyonokat kobzott el és mindenki után kénikedett. (Erre a 
spanyol hazai viszonyok között is ámulatba ejtő példákat láttunk. Ráth 
Végh István: Fekete krónika, 1956, és ugyancsak a nevezett írótól: A 
könyv komédiája, 1959.)

Érdekes jelenség volt az, hogy az inkvizíciót az indiánokkal szemben 
nem alkalmazták olyan szigorral. Ennek oka az volt, hogy hosszú időn 
keresztül alsóbbrendű lényeknek tartották őket. Már II. Pál pápa, a . 
Schmalkaldeni Cikkek születésének évében, 1537-ben kibocsátott egy 
bullát, amelyben kijelentette, hogy az indiánok a szentségek felvételére 
alkalmas „emberi lények” . De Rómában a bíborosok fél évszázadon ke
resztül  vitatkoztak azon, hogy mint emberi lények, áldozhatnak-e.

A néger rabszolgákkal kapcsolatban már nem volt ilyen tartózkodó 
a római egyház. Viszont a nagy egyházi és személyi birtokokon épp úgy 
ott találjuk őket ezerszámra, mint a világi ültetvényeken.

A missziók területén, a missziók munkájában Közép- és Dél-Ameriká- 
ban főleg a katolikus egyház vette ki derekasan a részét. De itt is, mint 
másutt, a jezsuiták voltak a legerélyesebbek és legsikeresebbek. Míg a 
protestáns egyházak a misszió kérdését elég későn tűzték ki célul, addig 
a római egyház — régi európai gyakorlat szerint — mindjárt a hódítások 
után jelentkezett. (Ebben az időben a protestáns egyházak még a saját 
szervezésükkel voltak elfoglalva.) Később is azonban a protestáns misz- 
sziók inkább az érintetlen területeken fáradoztak. (Ázsia, Afrika. Az 
amerikai protestáns misszió különösen későn kapcsolódott be.) A Latin
amerikai területen viszont a római egyház teljes monopóliumot élvezett. 
(Ma is a latin-amerikai népek túlnyomó többségükben római katolikusok.
A protestánsok száma egész Latin-Amerikában alig haladja meg a 2 
milliót. Arról meg éppenséggel elég sokat olvashatunk napjainkban, hogy 
a római egyház agressziójának miképpen vannak kitéve a protestáns 
egyházak Dél-Amerikában.)
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A jezsuiták tartották a legtöbb rabszolgát. Felbecsülhetetlen az a 
jövedelem, amely a rabszolgamunka nyomán a jezsuita-rend pénzesládá
jába vándorolt. Amikor 1767-ben kiűzték őket, a 2260 szerzetes mintegy 
750 000 indián fölött rendelkezett és ezen kívül számtalan néger rabszol
gája volt. Passuth László, Edénkért az óceánban (1959) című könyvében 
ismerteti Bougainville útleírását. Bougainville Brazíliában is járt és éppen 
abban az esztendőben szerzi tapasztalatait, amikor a jezsuitákat kiűzik 
Latin-Amerikából. Ö azonban még látta a „jezsuita államot” , ahol a 
jezsuita atyák 30 000 főnyi hadsereggel bírtak és védekeztek a szökött 
rabszolgák (Sao Paulo nevű telepükről) „paulisták”-nak nevezett támadá
saikkal szemben. Ágyúöntő műhelyeket is látott, ahol papok irányítása 
mellett folyt az' ágyú-öntés. Az indián lakosság hihetetlen szegénységé
vel találkozott. Az általa végtelen gazdagnak leírt területen a lakosság 
nyomorult kecskebőr öltözékben volt, a gyarmatosok a „tüzes ital”-ért 
kiforgatták mindenükből őket. Lovaik, nemes prémeik, arany és ezüst 
ékszereik néhány fillér értékű alkohol árán cseréltek gazdát.

* * *

Ezekbe a cserekereskedésekbe kapcsolódtak a jezsuiták és egyéb 
missziós társaságok. Egy argentin történész a jezsuiták kiűzésekor har
minc paraguay misszió évi hasznát 3 millió dollárra becsüli. Ez száz éves 
viszonylatban 300 millió dollár tiszta haszon. (Lugones.) Ha e mellé oda
állítjuk a bennszülöttek keresetét, akkor szomorú csak igazán a kép. 
A kereseti viszonyokra fényt derít az a tény, hogy egyetlen egy benn
szülött sem rendelkezett még csak egy jelentéktelen farmmal sem, örül
hetett, ha a mindennapi kenyerét megkereshette magának és esetleg 
családjának. Szegény egyház.! Jézus Krisztus az egyház Ura még úgy járt, 
hogy nem volt fejét hová lehajtania, a.z ő nevének hírnökei csak az 
arannyal jól kitömött zsákokon tudtak édesen aludni.

A XVIII. század végére, főleg, amikor a jezsuiták nagyszabású 
„missziós birodalmát” megdöntötték, a missziós erőszak és lendület gyön
gülni kezdett. A XIX. század már az állam és egyház közötti küzdelem 
jegyében zajlott le. A szabadságra, önállóságra jutott fiatal államok nem 
tudták elviselni a római egyház fennsőbbségét, viszont a római egyház 
gazdagsága és tradíciója folytán körömszakadtig ragaszkodott hatalmá
hoz. Ezek a súrlódások, harcok váltakozó sikerűek voltak. Minden esetre 
Latin-Amerika vallási arculatára jellemző módon nyomta rá bélyegét a 
római egyház. Szinte valamennyi köztársaság "államvallása lett a római 
katolikus és türelmetlensége hasonló volt a hazánkban lezajlott ellen- 
reformációs, Habsburg-katolikus államvallás törekvésekkel. (XVII—XVIII. 
század.)

Brizíliában pl. a lakosság 90%-a római katolikus. 1899-ben, amikor 
megdöntötték a császárságot (Don Pedró), különválasztották az egyházat 
az államtól. 1934-ben, a katolikus pjírt győzelme után ismét államvallássá 
tették és csak 1946-ban sikerült újra megszüntetni az államvallás jelleget.

Argentínában is rendkívül szoros az állam és a katolikus egyház 
kapcsolata. A pápai bullákat pl. a köztársasági elnök hirdeti ki, de 
protestáns istentiszteletet tilos rádión közvetíteni. Noha a latin-ameri
kai államok közül Argentína a legkultúráltabb, (itt a legalacsonyabb pl. az 
analfabétizmus, 7—10%), mégis igen súlyosan jelentkezik a római egyház 
befolyása az állami életben.

Egyszóval, miután a latin-amerikai országok a XIX, század első ne
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gyedében kivívták a függetlenségüket, a katolikus egyház épp úgy, mint 
a 300 évig tartó gyarmati korszak alatt, hivatalosan, vagy nem hivatalo
san, de államegyház maradt. Az egyházi cél továbbra is az maradt, hogy 
független legyen az állami ellenőrzéstől és csupán Rómát tekinthesse 
irányító hatóságnak. Így minden esetben egy külföldi szervezet politikai 
irányítására kell gondolnunk. A vdtikán befolyása a dél-amerikai álla
mok politikájába, ma is rendkívül nagy és ez köztudomású. Pedig jelen
leg mind a 20 latin-amerikai ország látszólag vagy ténylegesen elválasz
totta az államtól az egyházat. A következő 11 országban nagyobb ered
ménnyel: Argentína, Mexikó, Chile, Kuba, Brazília, Uruguay, Ecuador, 
Guatemala, Panama, Costa Rica és Salvador, a többi kilencben viszont 
a római egyház megőrizte hivatalos pozícióit: Columbia. Paraguay, Peru, 
Honduras, Nicaragua, Bolívia, Venezuela, Haiti és a Dominikai Köztár
saság.

A latin-amerikai köztársaságok alkotmányai, legalább is formálisan 
biztosítják a vallásszabadságot. De ha arra gondolunk, hogy a római 
egyház a rabszolgakérdésben, a gyarmati korszakban milyen magatartást 
tanúsított és mennyire nem állt azok oldalára, akik segítségre szorultak, 
sőt maga is részt vett az elnyomásban, akkor nem csodálkozhatunk azon, 
hogy ugyanezek az erők napjainkban a protestáns „eretnekek” felé veze
tődnek le.

Néhány szó összefoglalás helyett

Három földrész szoros kapcsolatáról esett szó. Az afrikai néger és 
rabszolgakérdés izgató volta vezetett arra, hogy nyomon kövessem aa 
elhurcolt fekete embereket. Kevés az a leírás, amit így vázlatosan nyúj
tottam e szörnyű és embertelen cselekedetekkel kapcsolatban. A polgári 
történetírás ezt a sötét és bűnös tevékenységet, amely az újkor keresztyén 
civilizációjának talaján nőtt fel és virágzott, meglehetős rövidséggel és 
szűkszavúsággal intézi el. Igen, van mit elhallgatni, de van mit szégyellni 
is! Ha az a tenger vér és könny, sóhaj és jaj egy halomban lenne és egy
szerre hangzana, akkor térdig járnánk benne és dobhártyánk szakadna 
bele.

Afrika majd valamennyi gyarmatának önállósága küszöbön áll. Hány 
évszázadnak kellett eltelni ahhoz, hogy az egyszerű emberrablás és el
hurcolás állapotából a független, önálló életre berendezkedjenek. Hány 
évszázadnak kellett eltelni ahhoz, hogy az amerikai gyarmatokon a rab
szolga állapotból legalább az emberszámbavételig eljussanak a nyomorult 
milliók. Természetesen külön kérdés marad a faji megkülönböztetés 
problémája és az emberi jogok teljes kiterjesztése minden színű és fajú 
ember számára egyaránt. Ez a probléma csak éppen érintve van dolgo
zatomban.

Afrika, az Egyesült Államok, Közép- és Dél-Amerika története váz
latos és főleg azzal a szakasszal foglalkozik közelebbről, amely főtémá
mat, az Afrikából elhurcolt és rabszolgákká tett négerek sorsába kapcso
lódik. Külön nehézséget jelentett az, hogy ilyen korlátolt lehetőségek 
mellett, mégis összefoglaló képet kapjunk, mivel akármelyik ország, 
amely dolgozatomban szerepel, hatalmas történelmi anyagot nyújt.

A statisztikai adatokat az 1959-ben megjelent Nemzetközi Almanach- 
ból vettem és azokra különös hangsúlyt helyeztem. Tulajdonképpen azért, 
mivel ebben az esztendőben a Lelkészi Munkaközösségek kötelező témája 
a gyarmati kérdés, ezzel talán segítségére lehettem szolgatársaimnak.
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De elsősorban az vezetett témaválasztásomban, mivel a gyarmati 
rendszert példátlanul erkölcstelennek tartom. Módszerét, akár a távoli 
századokban, akár napjainkban embertelennek és kegyetlennek minősí
tem. Ezzel kapcsolatban azt is, hogy a bennszülött lakossággal erkölcsi
leg, jogilag és minden tekintetben visszaéltek és visszaélnek ma is. Szá
zadokon keresztül a puszta léte is állandó veszedelemnek volt kitéve és 
ma sincs biztosítva. Micsoda fényt vetnek ezek a tények a fehér ember 
civilizációjára, arról ne is szóljunk, a kereszténységre!? Jó lenne ezt a 
kérdést úgy látnunk, hogy a keresztyénségnek ezekhez a bűnös üzelmek- 
hez semmi közük nem volt. De sajnos, ezt nem tehetjük. Van közünk 
hozzá és talán azért sem árt a kérdéssel közelebbről foglalkozni. Sőt, igen 
nagy szükség lenne a teológiai kiértékelésre is.

A történelem megítélte a gyarmati rendszert és ma már alig akad 
józan ember, aki normálisnak, erkölcsösnek, szükségszerűnek tartja. 
Valójában mégis vannak még gyarmatok és félgyarmati sorban élő 
népek. A könnyebb életért, a gazdagodásért még mindig vannak kihasz
nált, alig megfizetett milliós tömegek. Nem tudom, feldolgozta-e már 
valaki a föld összes anyagi gazdasági' tartalékának statisztikáját és meg
vizsgálta-e azt, hogy a föld kb. 3 milliárd lakosa milyen életszínvonalt 
érhetne el egy hozzávetőlegesen igazságos elosztás mellett,. Természete
sen ennél a kérdésnél döntő lenne a gazdasági és technikai tartalék min
den feltárására. De előttem egy pillanatig sem vitás az, hogy az elmara
dott, kihasznált, szinte állati sorban élő tömegek, akikről napjainkban 
így esik szó: magas százalékban a föld lakói napjában egyszer sem tud
nak jóllakni, — egyszóval nem hinném, hogy ez az állapot így lenne.

De a kérdés megmarad, a , lelkiismeret nem lehet nyugodt, amíg 
ilyen állapotok vannak. Érzésem szerint a keresztyén felelősség döntő 
feladata a kérdéssel foglalkozni és a megoldást keresni. Keresztyén em
ber,-de főleg az evangélium hivatásos szolgái irgalmas samaritánusként, 
legalább a szívek érzésével hajoljanak le az elesett, félholtra vert, út- 
szélre dobott milliókhoz. Azzal a bűnbánattal, hogy az irgalmatlanság 
cselekedeteit fehérek, a keresztyén civilizáció atmoszférájában élők tették 
és teszik tán ma is. És azért is, mert soha semmiféle teológia, dogma 
nem fogja igazolni tudni ennek jogosságát, szükségszerűségét, igazságos 
voltát. A teljes Írás egyetemes üzenete, az evangélium híradása nekünk 
annak igazságát nyújtja,, hogy Isten Jézus Krisztusban minden embert 
egyformán szeret, mindnyájunkért, az egész világért, Európáért, Afriká
ért, Amerikáért és minden népért halt meg és azt követeli tőlünk, hogy 
mi is testvéreknek lássuk azokat, akikért Isten ilyen nagy áldozatot 
hozott.

Rédey Pál
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Evangélikus lel kész képzés Magyarországon

A következő cikkben a Teológiai Akadémia tanári kará
nak megbízásából és teljes egyetértésével dr. Nagy Gyula, a 
rendszeres teológiai tanszék professzora, válaszol a „The 
Lutheran” cikkének lelkészképzésünkkel és a Teológiai Aka
démiával foglalkozó részére.

A „ T h e  L u th e r a n ” című amerikai evangélikus egyházi lap múlt évi 
karácsonyi számában egy J. J. H a n tin  nevű cikkíró S z ép fa lu si Is tv á n , 
hazájából disszidált bécsi evangélikus lelkésszel folytatott beszélgetése 
alapján hosszabb cikkben foglalkozott a magyarországi evangélikus egy
ház életével.

S a jn á la tos, h o g y  e g y  e v a n g é lik u s  eg y h á z i  lap é p p e n  K a r á c so n y t, I s te n  
te s tb e ö ltö z ö t t  s z e r e te té n e k  ü n n e p é t , találta  a lk a lm a sn a k  e n n e k  a s z e r e te t  
és  a z iga zsá g  k ö v e te l m é n y e i t  e g y fo r m á n  m e g s é r tő , b á n tó a n  h id e g h á b o r ú s  
h a n gú  c ik k n e k  a k ö z lé s é r e .

  A cikknek egyházunk mai életével foglalkozó, helyt nem álló és 
megtévesztő megállapításaira dr. K e k e n  A n d r á s , a Deák téri gyülekezet 
igazgató-lelkésze, az evangélikus egyházi békebizottság ügyvezetője, az 
E v a n g élik u s  É le t március 12-i számában igen alapos és tárgyilagos vá
laszt adott. Ezzel a válasszal teljes egészében egyetértünk és helye
seljük.

Van azonban a „ T h e  L u th e r a n ”  cikkének néhány, a magyarországi 
evangélikus lelkészképzéssel és a „budapesti teológiai főiskolával” fog
lalkozó részlete is. Ezek a n n yira  h a m is  m eg v ilá g ítá sb a  állítják a Teo
lógiai Akadémia munkáját, hogy szükséges külön is, részletesebben fog
lalkozni velük.

1.

J. J. H a n lin , a cikkíró, megemlíti, hogy tudomása szerint lelkészek 
hiányában sok állás betöltetlen egyházunkban, különösen a falusi gyü
lekezetekben. S z ép fa lu si I s tv á n  nyilatkozata korrigálja ezt az értesülést 
és megállapítja, hogy a jelenlegi 40 teológusnak a lelkész-utánpótlás biz
tosítására is elegendőnek kell lennie. Röviden utal arra is, hogy a buda
pesti teológiai főiskola nem az egyetem része.

Valóban úgy van, ahogyan a nyilatkozatnak ez a része közli: 
magyarországi evangélikus egyházunkban — sok más, főleg nyugati 
európai egyháztól eltérően — nincsen lelkészhiány, és hazánkban a lel
készképzés 1950-től kezdve valóban eg y h á z i teológiai főiskolán történik. 
Ehhez azonban — az igazságnak és tárgyilagosságnak megfelelően — 
hozzá kell tenni két dolgot. Egyfelől azt, hogy a T eo lóg ia i A k a d é m ia  
a n ya g i ellá tá sá t 1 95 0 -tő l k e z d v e  m á ig  c sa k n e m  te lje s  e g é s z é b e n  á lla m u n k  
vá lla lta  m ag á ra  és  b izto s íto tta  k ü lö n  e g y e z m é n y b e n . Egyházunk anyagi 
áldozatának, gyülekezeteink áldozatkész támogatásának mindeddig csak 
a teológiai hallgatók külön otthonának, a Lelkésznevelő Intézetnék, fenn
tartását kell segítenie. Másfelől — azt is megemlíthette volna a nyilat
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kozat, hogy e g é s z  eg y h á z u n k k a l é s  le lk é s z e iv e l  e g y ü tt  a z jegyh á z teo lóg ia i  
fő isk o lá ja  is n a g y o b b  m é r té k b e n  ré sz e s ü lt  m in d e d d ig  az á lla m  a n ya g i  
tá m og a tá sá b a n , m in t a zt az e g y h á z  é s  á lla m  k ö z t  m e g k ö tö t t  e g y e z m é n y  
előírta .

2.

A  „ T h e  L u th e fa n ”  cikke magának a le lk é s z k é p z é s n e k  a munkájával 
kapcsolatban mindössze annyit tart szükségesnek megemlíteni, hogy a 
hallgatóság „nem kommunistabarát”, mégis „két tanáruk úgy ismeretes, 
mint akik támogatják a kormányzatot” . Ha már semmi más nem érde
kelte a lap cikkíróját egyházunk lelkészképzésének ügyével és a Teo
lógiai Akadémia munkájával kapcsolatban, csak ez a kérdés, a követ
kezők során erre a nagyon felelőtlen mondatra kívánunk részletesebb 
formában válaszolni.

1. Mi keresztyének magától értetődően nem vállalhatjuk a materia
lista világnézetet. Maga a kormányzat sem igényli, hogy egyházi emberek 
ilyen értelemben legyenek a támogatói. Csak néhány hete hangzott el 
magas állami helyről az a kijelentés, hogy az egyház maradjon egyház, 
és a pap maradjon pap, mert csak így lehet beszélni az egyház és az 
állam közötti viszonyulásról.

Kivétel nélkül és együtt törekszünk arra, hogy egyházunk jövendő 
lelkészeit a rendelkezésre álló ötéves tanulmányi idő alatt Isten igéje 
és hitvallásaink alapos ismeretébe, a teológiai tudományok minden ágába 
bevezessük; és hogy necsak jól képzett, hanem a hitükben is erős, hiva
tásukat örömmel vállaló fiatal evangélikus lelkipásztorok álljanak évről 
évre szolgálatba. Aki figyelemmel kíséri munkánkat a különféle egyházi 
szervezetekben és az egyházi szakfolyóiratokban, maga győződhetik meg 
az Akadémia tanárai tanító és nevelő munkájának erről a közös alap
irányáról.

2. Ha viszont a cikk írója és a nyilatkozatot adó lelkész úgy értették 
említett megjegyzésüket, hogy támogalhatja-e valaki keresztyén létére 
a szocialista kormányzatot, akkor h a tá ro zo tta n  ki k e ll  je le n te n ü n k : n e m 
csa k  a tanári k a r e g y ik  v a g y  m á sik  ta gja , h a n em  e g y ü tte s e n  és  k iv é te l  
n é lk ü l — ta n á rok  és  h a llg a tók  — tá m o g a tju k  k o rm á n yz a tu n k a t, a n é 
p ü n k  és  a n é p e k  ja v á ra  irá n yu ló  m in d e n  fá ra d ozá sá b a n .

Magyarországi evangélikus egyházunk Isten akaratának fogadta el 
és vallja, hogy Isten igéje hirdetését, a szentségek kiszolgáltatását és 
egész egyházi szolgálatát a szocializmus társadalmi rendjében végzi. 
N é p ü n k  szocia lista  r e n d jé t  m i  is  a m a g u n k é n a k  v a llju k . G y ü le k e z e te in k 
k e l és  le lk é s z e ik k e l  e g y ü tt  b e c s ü le te s  elh a tá rozá ssa l i l le s z k e d tü n k  b e le  
n é p ü n k n e k  e b b e  a z ú j é le tr e n d jé b e , m e l y  a n ya g i é s  s z e l le m i  té r e n  a n y -  
n y it  te tt  a  m ú ltb a n  so k a t n é lk ü lö z ő  n é p tö m e g e k  fe le m e lé s é r e .

Mindezt jól végigondolt, és egyházunk hivatalos megnyilatkozásai
ban is sokszor kifejezett teológiai látás, belső meggyőződésünk alapján 
tettük és tesszük.

Meggyőződésünk, hogy a szocializmus világában hűséges maradhat 
Urához az egyház, és szabadon végezheti szolgálatát. Valljuk azt is, 
Lutherrel együtt, hogy az Isten kegyelmes megbocsátásából táplálkozó 
keresztyén hit mindig cselekvő, szeretetben tevékeny hit, fáradhatatlan 
aktivitás embertársaink, népünk és a népek földi javáért is. Reformáto
runk és az evangélikus etika tanítást ad arról, hogy Krisztust embertár
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sainkban kell szeretnünk, s a tá rsa d a lo m , a k ö z  ja v á t szo lg á ló  v é g z é s é 
b e n  k e ll  g y a k o r o ln u n k . A  keresztyén hitnek ez az oldala azt jelenti, hogy 
több területen cselekvő módon tudunk együttmunkálkodni szocialista 
államunkkal.

E z é r t  j ó  le lk iis m e r e tte l  é s  b e ls ő  k é s z s é g g e l  s e g ít jü k  á lla m i f e l s ő b b 
s é g ü n k  fá ra d o zá sa it n é p ü n k  a n ya g i jó lé té é r t , k u ltu rá lis  sz ín v o n a la  m a 
gasra  e m e lé s é é r t  és  a b é k é é r t  f o ly ta to tt  k ü z d e lm é é r t . De ugyanakkor azt 
is jól látjuk, hogy a keresztyén felebaráti szeretet parancsa ma — ami
kor a világ olyan kicsivé lett a technika óriási fejlődése révén, de egy 
világméretű háborús pusztulás lehetőségei számára is — sokkal széle
sebb kört fog át mindezeknél. Ezért meggyőződéssel valljuk: a v ilá g  k e 
r e s z ty é n  eg yh á z a in a k  — e ls ő s o r b a n  a  n y u g a ti e g yh á z a k n a k  — so k k a l  
h a tá ro zo tta b b a n  k e lle n e  m in d e n  tő lü k  te lh e tő t  m e g te n n i  a v i lá g fe s z u lt -  
ség  c s ö k k e n té s é é r t , a m e g le v ő  k é r d é s e k n e k  tá rg ya lá sok  ú tjá n  tö r tén ő  
fo k o z a to s , ig a zsá g os  m eg o ld á sá é rt , a v i lá g m é r e tű  é s  e lle n ő r z ö tt  te l je s  
le s z e r e lé s é r t , a g y a rm a ti n é p e k  p o litik a i és  ga zda ság i ön á llósítá sá ért, az  
é h s é g  és  b e te g s é g  le k ü z d é s é é r t  F ö ld ü n k  sz á m o s  r é s z é b e n , a fa ji  m e g 
k ü lö n b ö z te té s e k  fe lsz á m o lá s á é r t  és  m á s, n a g y  e m b e r i  k é r d é s e k b e n , m in t  
e d d ig ! Mi mindezt a cselekvő, konkrét módon szolgáló keresztyén szere
tet elsőrendű feladatának látjuk.

Mindezt ö ss z e fo g la lv a , olyan lelkészeket akarunk nevelni egyházunk 
számára, akik hűségesek Krisztushoz, jól felkészültek Isten igéje, hit
vallásaink, az egyház teológiája és szolgálata ismeretében. De ugyan
akkor világosan látják az evangéliumból eredő felelősségüket is népük, 
a társadalom és az emberiség iránt. És lelkészi munkájukkal valóban 
segíteni tudják majd híveiket abban is, hogy mint keresztyének jó lelki
ismerettel és hűségesen betölthessék földi hivatásukat az új életrendben, 
népünk, hazánk és minden ember javára.

Végül megemlítjük még: nem kívánunk túlzott jelentőséget tulajdo
nítani a „ T h e  L u th e r a n ”  cikkének. Azt reméljük, hogy az ilyen tudato
san felületes, az igazságot és a szeretetet egyformán sértő, az egyházak 
kapcsolataiban annyi kárt okozó cikkeknél súlyosabban esnek latba kül
földi hittestvéreink előtt azoknak a nyugati egyházi embereknek egy
házunk életéről szóló, objektív hangú beszámolói, akik — mint többek 
között H a n fr ied  K r ü g e r  nyugatnémet egyházi főtanácsos, vagy P aul  
H a n sen , az Evangélikus Világszövetség kisebbségi egyházi ügyosztályá
nak titkára — a közelmúlt években személyesen, közelről megismerhet
ték egyházunk és népünk mai életét. Mégis úgy éreztük, hogy az előbbie
ket el kellett mondanunk a „ T h e  L u th e r a n ”  cikkével kapcsolatban, mert 
az ismert mondás szerint „aki hallgat, beleegyezni látszik” .

Szeretnénk, ha a „ T h e  L u th e r a n ”  mindezek alapján levonná a szük
séges következtetéseket. Egyébként pedig azt kívánjuk, hogy az ilyen 
hidegháborús hangok helyett le g y ü n k  e g y e k  e v a n g é lik u s  te s tv é r e in k k e l  
m in d e n ü tt  a v ilá g o n  az e g y h á z  szo lg á la tá b a n  és  az e m b e r is é g , a n é p e k  
b é k é s  fe j lő d é s é n e k , j ö v ő jé n e k  v é d e lm é b e n . Isten adjon ehhez hitet, igaz- 
ságszeretetet és felelősséget minden keresztyénnek a világon!

Dr. Nagy Gyula
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A békéltetés szolgálata
— Bibliatanulmány 2. Kor. 4, 1—6; 5, 14—21. alapján —

A második Korintusi levél nagy részében (3, 1—6, 10.) Pál apostol 
a szolgálatról (diakonia) beszél. Isten Krisztusban új szövetséget kötött 
az emberrel. Ennek hírnöke az apostoli szolgálat.

A 3. fejezetben az apostol kifejtette, hogy az újszövetségi szolgálat 
lényege a megigazulás szolgálata (9), amelyet Isten szerzett Jézus Krisz
tusban. Krisztusban eltűnik az Írás értelmét eltakaró lepel (13—16.), a 
Lélek által részesei leszünk az Ür dicsőségének (17—18.).

Isten szolgálása

4, 1.

Ennek a versnek az értelme az előző fejezethez kapcsolódik. Mivel 
Pál apostol és a többesszám szerint mindenki, aki Krisztus szolgálatá
ban áll, tehát „mi”, akik „ilyen szolgálatban vagyunk”, Istentől magától 
nyertük küldetésünk kegyelmét, azért nem csüggedünk. Az apostol nem 
a maga szolgálatára irányítja a figyelmet, a szolgálat dicsőségében sem 
akar tetszelegni, nem emberre, nem is az egyház dicsőségére utal, hanem 
a szolgálat adományozóját akarja dicsőíteni, őreá akarja a figyelmet for
dítani, őt akarja magasztalni. Hiszen Isten szolgálásának ajándékát 
felülről „nyertük” . Az előző fejezetben kifejtette az apostol ennek a 
jelentőségét (3, 5—6.).

4, 2.

A szolgálat szentsége megkívánja, hogy a szolgálattevő elvessen min
den takargatni valót. Ezekről az apostol azt írja, hogy „elhagytuk”. 
A szégyenletes dolgok nem férnek össze Isten szolgálásával. Pálnak 
nincs szüksége semmiféle ravaszkodásra, vagy az ige meghamisítására 
ahhoz, hogy szolgálatát elvégezhesse. Erre csak annak van szüksége, aki 
a maga akaratát akarja becsempészni Isten szolgálásába. Az egyház
történelem tud ilyen próbálkozásokról, ezek mindig szégyenfoltot jelen
tettek az egyház testén. Ilyenek voltak azok a próbálkozások, amelyek 
az Isten ügyét vagyoni haszonnál, társadalmi osztályok, vagy egész népek 
elnyomásában való részesedéssel akarták összekeverni. Az ilyenhez kell 
a ravaszság és az Isten igéjének meghamisítása. Pál apostol azonban 
„az igazság nyílt hirdetésével” áll a hívek előtt. Ez átlátszó, mint egy 
pohár víz. Tiszta, mint Isten minden gondolata. Az Isten szent ügyét igaz 
emberként képviselő apostoli szolgálat így „ajánlja” és kínálja magát 
elfogadásra minden ember lelkiismeretének.
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4. 3-4.

Az evangélium szolgálata mindenki számára elfogadható, mert Isten 
maga adja, nyújtja, kínálja igéje befogadásának lehetőségét. Krisztus az 
Isten képe — Isten láthatóvá tette, evangéliumának ragyogását tündök
lővé tette, ha mégis leplezett ez az evangélium, az nem Jézus Krisztus 
műve, azért az ember felelős. Az előző fejezetben Pál apostol kifejtette, 
hogy az Ószövetség olvasásakor Krisztusban tűnik él az-írás leplezett- 
sége, csak ha megtér Izráel az Űrhoz, omlik le a lepel s válik felragyo
góvá az evangélium világossága (3, 12—18.). Jézus Krisztus eljött, az igaz 
világosság fénylik, az emberi szív hitetlenségét kivéve, nincsen immár 
semmi akadálya a hitrejutás kegyelmi ajándékának, látható „a Krisztus 
dicsősége evangéliumának ragyogása”.

4, 5-6.

Éppen azért, mert Krisztus evangéliumának ragyogását szolgálja az 
apostol, egyáltalában nem a maga ügyéről van szó, nem a saját vallásos 
elgondolásait közli, nem a maga kegyességét csillogtatja, hanem Krisztus 
Jézust, az Urat prédikálja. Ezt pedig nemcsak az apostol teszi így, hanem 
az egész anyaszentegyház. Az a többesszám, amit itt az apostol használ, 
újra kiemeli, hogy az ő eljárása azonos minden „szolga” (doulos, servus) 
magatartásával abban, hogy „nem magunkat prédikáljuk” . Ez az egyház 
számára is azt jelenti, hogy nem önmagát szolgálja, nem a maga érde
keiért küzd, nem. akar közéleti funkcióba kerülni, nem kíván semmiféle 
hatalmi ambíció kísértésébe esni, magát szolgáló egyháznak tekinti, 
amint az Embernek Fia is azért öltötte magára az „Ebed Jahve” alakját, 
hogy ezzel mindörökre nyilvánvalóvá tegye megváltói művének szolgai 
formáját (Fil. 2, 7.). A tanítványi hűség azt kívánja, hogy mi mindnyájan, 
akik róla neveztetünk, Jézusért szolgáljuk a gyülekezetét, de az egész 
emberiség ügyét is, hiszen úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egy
szülött Fiát adta érte (Jn. 3, 16.).

Az evangélium szolgálatát akkor látjuk helyesen, ha azt a' Jézus
arcot fedezzük fel, amely Isten világmegmentő szerfetetét sugározza. Ez 
a tartalma az evangéliumnak. Amikor Isten a világ teremtésekor azt 
mondta: „Legyen világosság!” (1. Móz. 1, 3.), ugyanilyen teremtő aktus
sal gyújt az emberi szív sötétjében világosságot Jézus Krisztus által, 
Őbenne oszlik az Istenről alkotott képzelődés sötétsége, őbenne ragyog 
fel a boldog felismerés: Isten Atyánk, aki elkészítette üdvösségünket, 
szíve szeretetét kiárasztja az egész világ felé. Jézus élete, halála és fel
támadása az emberért ment végbe. Jézus arcán így ismerjük fel Isten 
dicsőségének ragyogását.

„Ránk bízta a békéltetés igéjét”

Miután Pál apostol bemutatta Isten szolgálásának útját, a 4. fejezet 
további verseiben, és az 5. fejezet első felében arról szól, hogy az apostoli 
szolgálatban Isten ereje munkálkodik azért, hogy a hívek Krisztusnak
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éljenek itt és most, egykor pedig vele legyenek az örökéletben. A követ
kező szakasz feltárja, amit Isten. Krisztusban cselekedett a világért, 
hogy mi is ennek a békéltető szolgálatnak a követségében járjunk.

- 5, 14-15.

Minden egyházi szolgálat igaz indítéka ez: „A Krisztus szeretete 
szorongat minket” . Megrendít, meghódít, legyőz ez a szeretet. Ügy szo
rongat, mint egy ölelés. De miért ennyire megragadó ez a szeretet?

Azért, mert Jézus Krisztus meghalt és feltámadott mindenkiért. Nem 
magáért tette, nem a maga dicsőségét akarta bemutatni, hanem halálá
nak és feltámadásának gyümölcsét az embereknek akarja átnyújtani. 
Szeretete az egész emberiségre, az egész világra kiárad. „Mindenkiért” 
halt meg. Innentől fogva egyháza sem lehet szűklátókörű és nem veszít
heti el Ura szemmértékét, amellyel az egész emberiséget, az egész vilá
got nézi.

Jézus Krisztus nemcsak egyesekért, individuumokért, vallásos szép- 
lelkekért, vagy éppen a kegyesekért halt meg és támadott fel, nem is csak 
Izraelért, nem is csak a pogányokért, nem is csak az igazakért, nem is 
csak a megvetettekért, nem is csak a tanítványaiért és nem is csak az 
egyházért, hanem az egész világért, az egész emberiségért. Drága néki 
minden templomos gyülekezet, ő a feje az egyháznak, de mégsem csupán 
a templombaj árók és az egyháztagok állnak tekintete előtt, mert az ő 
horizontja átöleli a világot.

Mindez azért van így, hogy akik benne hisznek, azok se éljenek ma
guknak, ne éljenek kizárólag kegyességüknek, sőt ne éljenek kizárólag 
egyházuknak, hanem tanulják meg Jézus Krisztustól, éppen a benne 
hívők Megváltójától és az anyaszentegyház Fejétől, hogy vele együtt 
érezzenek felelősséget a világ sorsáért, az emberiség jövendőjéért. Így 
járnak a keresztyének annak a nyomdokán, „aki értük meghalt és fel
támadott” .

5, 16-17.

Korábban Pál apostol sem értette meg ezt a jézusi szemléletmódot. 
Test szerint ítélt. De mióta meglátta, hogy Jézus Krisztus mindenkiért 
meghalt és feltámadott, azóta ledőltek a válaszfalak az ő szemében is, 
zsidók és görögök, négerek és arabok között, a múltban kialakult vallási 
és faji előítéletek már semmit sem számítanak. Jézus Krisztus meg
szabadít a múlt minden kötöttségétől, a „test szerinti”  emberosztályo
zástól. Most már Pál apostol csak embertestvért ismer. Most már Krisz
tust sem lehet ismerni test szerint — tanít Pál — miután meghalt és 
feltámadott, az Atya jobbján ül, ahonnan világot átfogó szeretettel tekint 
az emberekre, nincs benne semmi partikuláris, ő maga a mindenható, 
mindenütt jelen levő, mindenekre gondot viselő, mindeneket megváltani 
akaró Isten — képe (4, 4.).

Aki őbenne van, új teremtéssé (kainé ktisis) lett. Nem kisebb aktusa 
ez Istennek, mint a teremtés volt. Ez pedig nemcsak Pál apostolra vo
natkozik, nemcsak ő lett megújulttá, hanem ez a keresztyén élet tör
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vényszerűsége, mindenki újjá lesz Krisztusban. Nemcsak olyan píetistá- 
san, hogy én újjászülettem, mint kegyes individuum, hanem olyan széles
körűen is, amennyire megújult életű emberek összessége az egyház meg
újulását jelenti — „Idou gegonen kaina” —, mindig megvalósul, amikor 
valaki, vagy valakik rátérnek a Krisztusban való élet útjára. A réginek 
az elhagyása és az újnak a választása az egyházon belül is aktuális, az 
egyház Ura minden jobb igemegértéssel elhagyatja a régit és teremti 
az újat. Mi evangélikusok valljuk, hogy Isten a maga egyháztisztító 
teremtésével így hozta elő a reformációt, mint újat, a régivel szemben. 
Üj korszakokban Isten igéjével újra beirányíthatja egyházát az ő aka
rata szerinti útra. Múltnak ítéli a régit és „kainé ktisis”-t hoz elő azzal, 
hogy jobban és tisztábban figyel rá az egyház népe. Boldog az az ember 
és az az egyház, ahol Isten múltat letevő és újjáteremtő munkája végbe
megy.

5, 18—19.

Pál apostol újra hangsúlyozza, hogy „mindez pedig Istentől van” . 
Ö a középpont. Ö végzi a múlt megítélését, a jövő elindítását, Ö alkotja 
a „kainé ktisis”-t és Ö szerzi a kiengesztelést is, ö  békéltet meg minket 
magával a Jézus Krisztus által. A „katallagé”, „reconciliatio” , Luther: 
„Versöhnung” a kiengesztelés aktusára utal, amellyel Isten kiengeszteli 
magát (katalassó, medium-passivum =  kiengesztelődni) a világgal Krisz
tus által. A mi magyar bibliafordításaink „megbékélés” , „megbékéltetni” 
kifejezésekkel fordítják a fentieket, bár a „béke”, „békében élni” 
szavak megfelelője a görögben az „eiréné, eiréneüó” . Mégis jó ez a for
dítás, mert a görög eredeti lényegét adja vissza. Arról van szó, hogy Isten 
békét szerez maga és a világ között a Jézus Krisztus által. Azt köszön
hetjük Jézus Krisztusnak, hogy békességünk van Istennel. Ezért vált 
az evangélium az Istennel való békesség evangéliumává. Jézus Krisztus 
köbelépésére, értünk hozott áldozata megszünteti bűneink vétkes tarto
zásszerű jellegét. Érette nem számítja be Isten a bűnöket, s most már 
nincs semmi akadálya Istennel való közösségünknek, Atyánkká lett, mi 
pedig gyermekei vagyunk. Ezt jelenti az, hogy békességünk van az 
Istennel.

Csakhogy ez az Istennel való béke nem a mi érdemünkből jött létre, 
ennélfogva nem is őrizgethetjük a sajátunk módjára, valami statikus 
tőkeként, aminek a kamataiból el lehet éldegélni, hanem Isten ránk 
bízta a békéltetés igéjét (tén diakonian tés katallagés). Ez azt jelenti, 
hogy nékünk kell hirdetnünk a békéltetés igéjét. Isten az egyházon ke
resztül mondatja el, hogy Jézus Krisztusban békét szerzett közte és a 
világ között. Isten szerető mennyei Atyja a világnak. Ez a tény az egyház 
számára azt az elkötelezést is jelenti, hogy szeresse és szolgálja a vilá
got, munkálja benne az evangélium hirdetését, hiszen ezt Isten egyedül 
reá bízta, és munkálja a világ javát, előmenetelét, békés jövendőjét, az 
emberiség előbbrejutását, hiszen az egyház a tanúja annak, hogy Isten 
kiengesztelődött a világgal, gondját viseli és fenntartja azt.

Ezen a ponton mi, mai keresztyének, akik az atomkorszakban élünk, 
arról is bizonyságot tehetünk, hogy az egyháznak a mi viszonyaink kö
zött azt a következtetést is le kell vonnia a világgal kiengesztelődött 
Isten világ-szeretetéből, hogy Ura iránti hűségben kell kivennie részét 
az emberiséget fenyegető atomhalál elhárításáért folyó küzdelemből.
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Az emberiséget az atomkorszakban szeretni annyit jelent, mint küzdeni 
a teljes leszerelésért, minden fegyverzet megsemmisítéséért, a háború 
teljes kiküszöböléséért, a béke korszakának megteremtéséért, az emberi
ség jólétének és előremenetelének az ügyéért. A mi korunkban nem 
lehet Jézus Krisztus nevében másként fellépni, mint a béke embereként. 
Ez pedig a fent  konkrét következményeket vonja maga után.

5, 20-21.

Pál apostol előbb szólt arról, hogy Isten kiengesztelte magát a világ
gal, s azután szól arról, hogy most már az egyes keresztyén is osztozzék 
a Jézus Krisztus által történt kiengesztelés ajándékában, fogadja el 
Jézust Megváltójának.

Az apostoli szolgálat Krisztus követségében jár, úgy szólal meg 
„mintha Isten kérne általunk”. Ez azt jelenti, hogy Pál és mindenki, aki 
az apostoli szolgálatban áll, nem magáért szól, nem a maga nézeteit kép
viseli, hanem Isten szól általa, éppen ez a szolgálat nagysága. Amit kér, 
nem magáért kéri, hanem Krisztusért, mintha maga Isten kérne. Isten 
kér. Parancsolhatna is, hiszen a mindenség teremtője. Mégis kér. Mert 
az üdvösség mellett való döntés nem kényszerítés alapján megy végbe, 
hanem Isten kérésére.

Mindebben Isten szeretete tükröződik. Isten kész volt arra is, hogy 
„azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette érettünk”, csakhogy véghez vi- 
hesse a kiengesztelés csodáját.

Amikor mi azt hirdetjük, hogy Jézus Krisztus a világ világossága, 
akkor ebből elsősorban azt kell meglátnunk, hogy ez a világosság az ő 
szeretetére mutat. Arra a szeretette, amely átfogja az egész világot, 
az emberiség sorsát és jövendőjét, és benne személy szerint a mi sor
sunkat és jövendőnket is.

Az a világosság, amit Jézus áraszt, a szeretet fénye. Ez a szeretet 
végtelen térben és időben. Átfogja az egész világot, világrészeket és or
szágokat, a gondviselő szeretete mindenhová békét kíván, Afrikába is, 
Ázsiába is. Szeretete átfogja az ő nevében egybegyűlt egyházakat s min
denütt az ő lelkületének, magatartásának meg- és átélését várja tanít
ványaitól, akikért annyit adományozott.

Jézus szeretetének fénye az egyház világossága is, és a világ vilá
gossága is! Dr. Ottlyk Ernő

HELYREIGAZÍTÁS

Sajnálattal közöljük, hogy — mint dr. Mályusz' Elemér egyetemes 
levéltáros hozzánk küldött levelében írja — a Lelkipásztor 1961. 1. szá
mának 48. oldalán helytelen információ alapján szerepel az, hogy a 
Fejér-Komáromi Egyházmegye levéltárának Tordason maradt része s az 
egyházközségi irattár a gyülekezet lelkészének selejtezése következtében 
semmisült meg. A valóság az, hogy a levéltári anyagot 1944—45-ben
háborús kár érte. _  Szerkesztoseg.
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Az igehirdető műhelye

PÜ N K Ö SD  1. ÜNNEPE
Lukács 11, 9—13.

EXEGETIKAI MEGJEGYZÉSEK

Két általános megjegyzést kell tennünk. Az egyik az, hogy az ige
hirdetés alapjául kijelölt szakasz szoros összefüggésben van a MI 
ATYÁNK szövegét tartalmazó szakasszal (Lk. 11, 2—4). Ott az imádság 
tartalma áll előtérben, itt — a mi textusunkban — pedig az imádságra 
való felhívás. A második megjegyzésünk pedig az, hogy az imádságra 
való felhívás, nem egyszerűen ..evangéliumi parancs” . Ha így fognánk fel 
textusunkat, akkor „törvénnyé” tennénk az evangéliumot. A döntő nem 
az, hogy „kell” imádkoznunk, hanem az, hogy imádkozhatunk. Ez pedig 
evangélium! Nem is szólva arról, hogy Jézus utal az imádság meghallga
tására. Ez pedig „különösen” is evangélium. Az egyes versek értelmezé
séhez a következő segítséget adhatjuk: 9. v. A „kérjetek, keressetek, zör
gessetek” kifejezések Isten felé irányulnak és egyben Isten Ür voltát is 
kifejezésre juttatják. Tőle nem lehet „rendelni” , csak kérni, teljes alá
zatossággal. A „keresés” is nem általánosságokra utal, hanem „keressé
tek először Isten országát és annak igazságát. . (Mt. 6, 33). A „kopog
tatására való felszólítás pedig különösképpen figyelmeztet Isten Űr 
voltára. Bármennyire „Atyánk” , mégis nem léphetünk eléje úgy, mint 
ahogy otthon egyik szobánkból a másikba lépünk, hanem „kopogtatni” 
kell és várni a „szabad” elhangzására. Isten Űr volta mellett ez a szó 
int az Isten előtt való türelmes várakozásra, amikor imádságaink meg
hallgatásáról van szó. A háromszori megismétlés: „kérjetek, keressetek, 
zörgessetek” egyben felszólít az állhatatos és kitartó imádkozásra. — 
10. v. „Aki kér mind kap.” Természetesen itt áz Isten akarata szerint 
való kérés teljesítéséről van szó. De nagy biztatás is ez a mondat. Míg a 
9. vers magára az imádkozásra biztat, ez a vers ösztökél arra, hogy teljes 
bizalommal imádkozzék a keresztyén ember, mert nem a „levegőbe 
beszél” , hanem hallgatja és meghallgatja őt az Isten. — 11—12. v. Ez a 
két vers tulajdonképpen egy hasonlatot tartalmaz: ahogyan egy földi 
apa nem tudja megtagadni fiától azt, ami neki életszükséglete, úgy a 
mennyei Atya sem tagadja meg gyermekeitől azt, amire nekik szükségük 
van. De itt többről van szó, mint egyszerű hasonlatról: itt a kisebbről 
a nagyobbra való utalás van előttünk. Ha egy földi apa nem tagadja meg 
a kérés teljesítését, mennyivel inkább nem tagadja meg a mennyei Atya! 
— 13. v. Fel kell figyelnünk erre a kifejezésre: „gonosz létetekre” .
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Az emberi .„gonoszság” lemérésénél Jézus szemében nem valami „töké
letes ember” ideál volt, amelyhez képest az emberek „gonoszak” , hanem 
egyesegyedül I s te n  jósá g a . Maga Jézus mondta azt: „Senki sem jó, csak 
egy: az Isten” (Mk. 10, 18.). Bár az emberek bűnösök, Isten m é g is  meg
hallgatja kérésüket. Itt k ö z v e t v e  utalás van arra, amit Jézus másutt így 
mondott: „amit csak kértek a z é n  n e v e m b e n , megkapjátok”. Vagyis 
J ézu s  é r d e m é r e  való tekintettel van imádság-meghallgatás. Ez a mondat: 
„ha ti gonosz létetekre tudtok fiaitoknak jó ajándékot adni . . az ed
digieken felül még másra is figyelmeztet. Éspedig arra, hogy az emberek 
bűnös voltuk ellenére is I s te n tő l  arra  k ö te le z e t te k , h o g y  s e g íts e n e k  e g y 
m á so n . E n n e k  a v ilá g n a k  Iste n tő l  a d o tt  r e n d je  az, h o g y  e g y ik  e m b e r  
s e g ítse n  a m á s ik o n : a z apa a fiá n , a f iú  a te s tv é r é n , a f iú  az a p já n , az  
e g y ik  n é p  a m á sik  n é p e n . Ezáltal fékeződik az „emberi gonoszság” és 
ezen a kölcsönös segítésen keresztül valósul „Isten rend”-je a kaosz- 
felett. — A szakasz befejező része úgy emeli ki a „ S z e n t lé le k  a já n d ék á ” -t ,  
mint Isten „jó” ajándékát, a k it Isten ad azoknak, „akik Tőle kérik” . 
Máté csak „jók”-ról beszél (7, 11!) Isten ajándékainál, Lukács a S z e n t -  
le ik e t  külön is kiemeli. A Szentlélek az az ajándék, akit az Isten, mint 
Atya az ő g y e r m e k e in e k  ad.

Vázlat az igehirdetéshez

Az igehirdetés elkészítésénél ügyeljünk arra, hogy p ü n k ö s d  vasár
napján a fentebb kibontott textus minden részletét n e m  k ell b e le d o l 
g o zn i a prédikációba, de állandóan szem előtt kell az elmondottakat tar
tani. Nem volna helyes pünkösdkor a z im á d k o zá sr ó l á lta lá n ossá gb a n  
beszélni- (ez inkább rogate vasárnapi feladat). Pünkösdkor textusunk 
utolsó versére tegyük a hangsúlyt (13. v.) és a z e lő z ő  v e r s e k e t  is a S zen t- 
lé le k k e l  k a p cso la tb a n  fejtsük ki.

1. Induljunk ki az e lső  p ü n k ö s d  csodájából. Jézus Krisztus íg é r e te  
s z e r in t „eljött a Szentlélek” . Azok a tanítványok, akik „szót fogadtak” 
Jézusnak és a „városban (ti. Jeruzsálemben) maradtak” (Lk. 24, 49.) el
nyerték Isten Szentlelkét. Általa „erőt kaptak” és „tanúskodtak” a meg
feszített és feltámadott Krisztusról. A Szentlélek megteremtette az 
A n y a s z e n te g y h á z a t , melyen keresztül Isten ma is végzi üdvözítő mun
káját.

2. Az Anyaszentegyháznak az első pünkösdkor azok lettek tagjaivá, 
akiket a Szentlélek „elhívott, megvilágosított és megszentelt” . A Szent
lélek ezt a munkáját ma is végzi. Akik engednek „elhívó, megvilágosító 
és megszentelő” munkájának, azok elmondhatják János apostollal együtt: 
„Lássátok, milyen nagy szeretettel volt hozzánk az A t y a , hogy Isten 
g y e r m e k e in e k  neveztetünk és azok is vagyunk”. (1. Ján. 3, 1.) A Szent
lélek a „fiúság Lelke” , aki megteremti a b'unös ember és a szent Isten 
között az A t y a  és  g y e r m e k  viszonyát. Ebben a viszonyban nagy kivált
sága Isten gyermekeinek, hogy im á d sá g b a n  járulhatnak Atyjuk elé.

3. Isten gyermekeinek nagy szükségük van arra, hogy újra és újra 
k ö n y ö r ö g je n e k  S z e n tlé le k é r t , mert bár hitben járnak, b ű n eik  m é g is  s o k 
szo r  e r ő t  v e s z n e k  r a jtu k  és  m e g fe le d k e z n e k  h iva tá su k ról. Elfogy a sze- 
retetük Isten és embertársaik iránt, megfogyatkozik a hitük, megcsap
pan a reménységük és megfáradnak a jó cselekvésében. Nem maradnak 
Isten engedelmes eszközei a világban, amelyben Isten az ő rendjét akarja
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valósítani: azt, hogy egyik ember segítsen a másikon és így azok béké
ben és megelégedésben élhessenek, és mindenkinek jusson elég kenyér. 
A  „gonoszságában veszteglő „fiak”-at csak a Szentlélek tudja megújí
tani a hitben, a szeretetben, a reménységben, a hivatásuk teljesítésében, 
a felelősség vállalásában. Ezért ma is szól az egyház tagjaihoz az ige: 
kérjetek Szentlelket.

4. Isten szívesen ad Szentleiket azoknak, akik Tőle kérik. így mondja 
ezt igénk is: „Ha azért ti gonosz létetekre tudtok fiaitoknak jó ajándékot 
adni, mennyivel inkább fog a ti mennyei Atyátok Szentleiket adni azok
nak, akik tőle kérik.” Isten az Ő Szentlelkét ma nem ^kettős tüzes nyel
vek" formájában adja, hanem az igén és a szentségeken keresztül. Aki 
tehát figyel az igére, él a szentségekkel és kéri a Szentlélek ajándékát, 
az bizton remélheti, hogy Isten új pünkösddel ajándékozza meg. „Kér
jetek és adatik” biztat bennünket Jézus.

5. A kérésnek azonban állhatatosnak kell lennie. Nem elég egyszer 
kopogni az Isten ajtaján. Türelmes és kitartó imádkozásra van szükség. 
Ott „adatik” a Szentlélek és ott „nyittatik” az ajtó, ahol a „fiak” tud
nak alázatosan várakozni és Istenre figyelni.

6. Bármennyire nagy ajándéka Istennek a Szentlélek, egy pillanatig 
sem szabad azt gondolni, hogy Istennek minden más ajándéka már nem 
is fontos. Vannak keresztyének, akik imádságaikat így „elspiritualizál- 
ják” és azt mondják, „csak a Lélek, csak a Lélek!” : ez az egyedülálló 
nagy ajándék. De textusunkat összefüggésben kell látnunk az Úrtól ta
nult imádsággal, amelyben Jézus arra is tanított, hogy imádkozzunk a 
„mindennapi kenyérért” is. Vagyis pünkösdkor nemcsak azért kell imád
koznunk, hogy „Jövel Szentlélek Úristen”, hanem azért is, hogy a földön 
mindenütt megadhassák az „ apák a fiáknak” a kenyeret, amikor azok 
kérnek tőlük és ne legyen sehol a világon olyan fehér, fekete vagy sárga 
bőrű ember, aki nem tud a családjának kenyeret adni. Erre a kötelessé
günkre textusunk nyomatékosan hívja fel a figyelmet.

7. És végül azt se feledjük el — éppen az előbb említett kapcsán —, 
hogy Isten az Ő Szentlelkét nem azért adja, hogy aztán dicsekedjünk 
vele: „mi vettünk Szentlelket” és maradjon minden a régi az életünkben. 
Hanem „haszon” -ra adatik a Lélek. Ahol a „fiak” Isten Szentlelkét el
fogadták és az Ö vezetése alá kerültek, ott akaratuk Isten akaratával 
eggyé lesz. Vagyis a Lélek vételének erkölcsi verete van. A bennünk 
munkálkodó Szentlélek elvégzi, hogy azt cselekedjük, ami jó az Isten 
előtt. A pünkösd tehát nem valami „rajongás” ünnepe, hanem a meg
újulásnak, a jó cselekvésére való erővétel ünnepe. Erre a megújulásra 
és a jó cselekvésére van szüksége az egyes gyülekezeti tagoknak, a gyü
lekezeteknek és egész evangélikus egyházunknak. A mi mostani időnk
ben nagy lehetőség van arra hazánkban és az egész világon, hogy „Isten 
fiai” , akik vették a Szentlelket, munkálják az emberek javát, békés 
jövőjét és előrehaladását.

Azért hát: „Kérjetek, keressetek, zörgessetek!”
Káldy Zoltán
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PÜ N K Ö SD  M Á SO D IK  ÜNNEPE
Lukács 12, 31-37.

A LÉLEK GYÜMÖLCSE 
Exegetikai megjegyzések

Textusunk nem egy zárt egység, hanem legalábbis három önálló sza
kasz (31—32; 33—34. és 35—37. versek), ill. azoknak egy részét foglalja 
magában. A következő gondolatok fordulnak elő: 1. Isten országának a 
keresése ment meg az aggodalmaskodástól. 2. Gyülekezet — Isten or
szága. 3. Adakozó szeretet és az igazi kincs. 4. A szív bizodalma. 5. Intés 
a visszatérő ÚR várására. 6. A visszatérő ŰR szolgálata.

Ezt a gazdag tartalmú és részleteiben szerteágazó szakaszt Luther 
harmadik hitágazat magyarázata szerinti értelmezés teheti pünkösdi 
textussá. Ti. mindezek a Szentlélek bennünk való munkálkodásának a 
gyümölcsei, az utolsó (6.) pont kivételével — mely Jézus az ébren vigyá- 
zóknak ígért szolgálatáról szól.

Megjegyzések az egyes versekhez:
31. vers. Ez a mondat csak a 22. verssel kezdődő szakasz összefüggé

sében érthető meg. Jézus ezt a tanítványoknak mondja (vö. 22. v.). Aki 
nem bízik Isten szeretetében és hatalmában, az aggodalmaskodik. Az a 
tanítvány, aki megfeledkezik Istennek a teremtett világban megmutat
kozó teremtő hatalmáról és gondviselő szeretetéről, az az aggodalmas
kodás és a hamis elbizakodottság között ingadozik ide-oda. Jézus azon
ban nemcsak a hamis magatartástól, szabadítja meg tanítványait, hanem 
a helyes utat is megmutatja. Az Isten országa (=  Isten királyi uralma) 
utáni vágyódás, Isten akaratának a keresése és teljesítése őrzi meg a ta
nítványokat az aggodalmaskodó életszemlélettől. Mivel Jézusban érke
zett el hozzánk Isten országa, ezért ez _a „keresés” a Jézusban való hit
ben konkretizálódik. A Miatyánkban Jézus megtanított bennünket egy
szerre és együtt imádkozni Isten országáért és földi életünk minden 
szükségletéért. — Figyelnünk kell a vers második felére is. Jézus nem 
helyezi kilátásba minden kívánságunk teljesülését, hanem ráhagyja 
Istenre, hogy Ö „ráadásul” adja (a „prostithémi” igének az új szöveg 
szerinti pontosabb fordítása) mindazt, ami az Ő szemében számunkra 
szükségesnek és helyesnek látszik — anélkül, hogy esetleg egyes dolgokat 
külpn is kértünk volna Tőle. Létezik azonban az Isten gondviselésének 
olyan „hivő” várása is, amely alapjában véve hitetlenség. Mégpedig 
akkor, ha Istent a mi emberi vágyaink „kiszolgálójává” akarjuk meg
tenni. Csak az élhet jó értelemben vett „szent gondtalanságban”, aki 
életét mindenestül az Istenre bízza. Persze az istenfélő élet megnyilvá
nulása a hűséges és becsületes munka is, amelyet nemhogy kizárna az 
Isten gondviselő szeretetében való bizodalom, hanem egyenesen gyü
mölcse annak.

32. vers. Milyen csodálatos egymás mellé állítás: a kicsiny nyáj és 
a legnagyobb, ami csak létezik: Isten országa! Többen így is fordítják 
a görög poimnion-t =  nyájacska. Bengel megjegyzi, hogy „a leggyen- 
gédebb szeretet kicsinyíti (tkp. becézi) a szeretett lénynek a nevét. Ami 
kicsi, az alkalmasint félhet is, azonban annál gondosabban óvják. A bá- 
ránykák is kicsinyek (vö. még Péld. 30, 25—26-ot is!). Kicsi és drága 
Isten gyermekeinek és országa örököseinek a nyája.” Jézus ezt a tanít
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ványoknak mondja, mi azonban az egyházra, a gyülekezetre vonatkoz
tathatjuk, vagyis Jézus mai tanítványaira, követőire. E vers második 
felének az előző verssel ott van kapcsolata, hogy aki keresi, annak ígéri 
Isten az ö  országát (vö. keressetek és találtok, zörgessetek é s . .. stb.). 
Természetesen keresésünkkel sem „érdemeljük ki” Isten országának 
ajándékát, hanem úgy lehet a mienk, hogy „a Szentlélek . . .  a földön 
élő egész anyaszentegyházat is elhívja, gyűjti, megvilágosítja, megszen
teli és Jézus Krisztusnál megtartja az egy igaz hitben” (Luther: Kis 
Káté).

33. vers. Jézus ennek a versnek az első felét nem annak a nagy 
tömegnek mondja, amely gyakran hallgatta és kísérte öt, hanem a tanít
ványoknak. A tanítvány szó alatt itt elsősorban nem is a 12-re kell gon
dolnunk — hiszen azok mindenüket odahagyták, amikor Jézus köve
tőjévé lettek —, hanem a szó legtágabb jelentésére. Nem is, mint tör
vényt, hanem Isten országa gyermekeinek önkéntes, szabad lehetőségét. 
A korlátlan szeretet cselekedete ez. Jézus tanítványa tudja, hogy anyagi 
javai nemcsak az övéi, hanem mindent sáfárkodásra kapott. Mások 
segítésére, szolgáló szeretetre. Ha nem ez a szándék van ez ige meg
tartása mögött, akkor Ananiás és Szafira indulatához vezet (vö. Csel. 
5, 3—4!).

34. vers. A szokásos Károlyi-fordításnál szöveghűbb az új fordítás: 
„ott lesz a szívetek is” . A szív a Bibliában az embert a maga teljes való
ságában jelöli. Itt inkább az ember akaratát, szándékát, elhatározását, 
odaszánását emeli ki.

A 35—37. versekben Jézus vissza jöveteléről és arról az éberségről 
és hűségről hallunk, amellyel a tanítványoknak várniok kell öt.

35. vers. Ez a vers és ennek a beszédnek az egész összefüggése már 
a Krisztus mennybemenetele utáni időre utal. Mind a két kép az ŰR 
érkezésére való készenlétre int. Az az ember, aki köntösét a derekán 
az övvel szorosra vonta és égett a lámpása, bármely órában készen volt 
az indulásra, még éjszaka is. Jézus az Ö visszajövetelére mindig készen 
levő tanítványokat akar, vö. 1. Pét. 1, 13; Ef. 6, 14; Mt. 25, 1—13. stb.

36. vers. Érdemes felfigyelni arra, hogy Jézus itt a menyegzőt nem 
a megszokott módon használja. A menyegző képét a Biblia általában 
hasonlatként használja az Isten országára, az üdvösség teljességére, s 
arra hivatalosak a meghívottak, vö. Mt. 22, 1. kk; 25, 1. kk; Jel. 19, 9; 
Ján. 3, 29. stb. Itt azonban az ÜR a menyegzőről jön. Ez a mennynek 
a dicsősége, amelyet ö  elhagy, hogy mint Bíró térjen vissza a földre. 
A menyegzői vendégek nem Nála kopogtatnak bebocsátásért (mint Mt.
25, 1—13-ban), hanem itt maga az ÜR zörget szolgáinál. — Azonnal: az 
első kopogtatásra, tehát nem kell arra várni, míg az alvó szolgák fel
ébrednek, s csak így szereznek tudomást uruk megérkezéséről.

37. vers. Boldogok: itt sokkal többről van szó, mint egyszerű érzelmi 
megnyilvánulásról. Az üdvösség boldogságát ígéri Jézus. Az éber és hű
séges szolgát, aki készenlétben van ura visszajövetelekor, gazdagon meg
jutalmazza ura. Számára Jézus visszajövetelével a messiási örömidö 
kezdődik meg. A megjutalmazás szó helyett talán inkább úgy kellene 
mondanunk, hogy megajándékoztatik. Bár ez sem fejezi ki teljesen azt, 
amiről itt szó van! Mert nem valami jutalmat vagy ajándékot ad az 
ÜR, hanem saját magát, miközben saját szolgáinak Szolgájává lesz. 
Az fog megismétlődni, ami nagycsütörtök éjszakáján történt (vö. Mt.
26, 26. kk; Ján. 13, 1. kk; Mt. 20, 28.), de most már a bűntől meg nem
zavarva. Ez az írás leghatalmasabb ígérete. ,
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MEDITÁCIÓ AZ IGEHIRDETÉSHEZ
Szentlélekre van szükségünk!

A rézhuzal önmagában élettelen anyag. Magasfeszültségű vezeték
ként, amikor több ezer volt halad rajta keresztül, nagy erő hordozója. 
A kettő között hatalmas különbség van! Egy százforintos nagyságú papír 
üresen csak egy darabka papiros. Bankjegyként viszont száz forintot ér. 
A kettő között nagy a különbség! Keresztyén életünk egy darabka réz
huzal, vagy pedig hatalmas erőt hordozó magasfeszültségű vezeték, 
aszerint, ‘hogy keresztülhalad-e rajta a Szentlélek árama, vagy sem. 
Keresztyénségünk önmagában üres papír-darabka, a Szentlélek vereté
vel viszont „értékpapír” . Hitünk nem nélkülözheti a Szentlélek éltető 
erejét!

Jézus „paraklétosz” -nak ígérte a Szentlelket (Ján. 14, 26.). „Para- 
klétosz” (para =  mellett, kaleó — hív) =  segítségül hívott, segítő — 
Valaki, aki szüntelenül az ember m e lle t t  áll, tanácsolja, vigasztalja, 
inspirálja, életerejét adja.

A Szentlélek mellettünk áll, sőt b e n n ü n k  munkálkodik:
1. A z  Is te n  orszá g á n a k  a s z ü n te le n  k e r e s é s é b e n . Megnyitja szemein

ket Isten gondviselő szeretetének a meglátására, szívünket az Isten jósá
gának megtapasztalására, hogy megőrizzen bennünket a kicsinyes aggo
dalmaskodástól és a hamis önteltségtől. Nem becsüli le földi életünk és 
megélhetésünk legkisebb gondját sem, de megtanít arra, hogy az Isten 
mindazokat a javakat, amelyekre szükségünk van e földi életünkben, 
„ráadásul adja” üdvösségünk ajándéka mellett.

2. A  „ k ic s in y  n y á j ’ ’ P á szto rá n a k  m e g is m e r é s é b e n . A z  ige nem máso
kon való uralkodásban, hanem a Jézusban elrejtett életben akar része
síteni. Nem enged egyedül kódorogni, hanem visszavezet a Jó Pásztor 
nyájába, az anyaszentegyházba, ahol testvéreket ad a hazavezető úton.

3. M e g n y i t ja  s z e m ü n k e t , k e z ü n k e t  é s  s z ív ü n k e t  a z e m b e r e k  je lé .  
Megtanít a határtalan szeretet cselekedeteire. Mások segítésére, szolgáló 
szeretetre. Recept és a törvény szigorú (és éppen ezért nem kívánatos) 
parancsa helyett az Isten országa gyermekeinek önkéntes, szabad lehető
ségét plántálja a szívünkbe.

4. M e g tis z tít ja  s z ív ü n k e t  a b á lv á n ya in k tó l. Megmutatja önző énün
ket (egoizmusunkat), irigy vágyainkat, kapzsiságunkat, szenvedélyeink és 
„rossz szokásaink” (=  bűneink) rabságát. Jézushoz, a Szabadítóhoz vezet, 
aki meg tudja bocsátani, el tudja venni bűneinket és bálványainkat, 
hogy szívünk egészen az Istené legyen. Inspirálja szándékainkat, mozgó
sítja akaratunkat, elhatározásunkat és odaszánásunkat Isten szolgálatára 
és embertársaink jószándékú, önzetlen segítésére.

5. V is s z a jö v ő  U R u n k  h ű s é g e s  és  é b e r  vá rá sára  k é sz te t . Nem engedi 
figyelmünket elterelődni hétköznapi munkás életünk legapróbb köteles
ségéről sem, megszenteli örömünket, pihenésünket és szórakozásainkat. 
De a hitben sem enged elaludnunk. Állandóan emlékeztet a figyelmeztető 
szavakra: „Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jön el 
a ti URatok!” (Mt. 24, 42.). S az üdvösség boldogságának reménységét 
éleszti szívünkben, mikor URunk szolgáinak Szolgájává lesz!

Könyörögjünk hát szüntelenül Szentlélekért!
Sárkány Tibor
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EXEGÉZIS

S Z E N T H Á R O M S Á G  v a s á r n a p j a

Jn. 17, 6—11.

Textusunk a maga körülhatárol tságában 2 részből áll. A 6—8. ver
sekben Jézus azáltal vezeti be a tanítványokért, 111. az egyházért mon
dott könyörgését, hogy feltárja a tanítványok, ill. a gyülekezet titkát.

A 9—11 versekben, a búcsúzó Úr tanítványcsapata egységben mara
dásáért könyörög, mert így tudják betölteni isteni rendeltetésüket és így 
tudják a Szentháromság dicsőségét tükröztetni.

6. v. A tanítványcsapat, ill. a gyülekezet keletkezésének titkát János 
abban fedi fel, hogy Jézus kinyilatkoztatta Isten nevét azoknak, akiket 
Isten szuverén hatalmánál fogva a világból kiválasztott és Jézusnak 
adott. Jánosnak ez a szürke mondata, hogy: „kinyilatkoztattam nevedet”, 
mély titkot rejt magában. Jézus Isten neve lényegtartalmát, az evan
géliumokban több helyen előforduló — az araméi köznyelvben haszná
latos — „Abba” kifejezésben tárta fel. Isten neve mellé az ÓT-ban több 
helyen teszik oda: az abi, abinü =  atyám, mi atyánk kifejezést, ha
sonlóan az úr, király, megjelöléshez. Az Abba kifejezés csak Jézus 
ajkán jön elő. Ebben tárja fel legmélyebben Isten nevének titkát. — Már 
Dalman rámutatott arra, hogy ezt a kifejezést közvetlen családi körben 
használták. Gyermekek kedveskedve így szólították meg apjukat. — 
J. Jeremiás pedig ezt megerősítve, hangsúlyozza, hogy az „Abba” szó 
köznapi, hangutánzó, kicsinyítő megjelölése az apa nevének. — Magyarul 
így adhatnánk pontosan vissza: papa, apuka, apácska. Tehát az abba 
szó á családapa legintimebb megszólítása.

Jézus tehát ebben a megszólításban Isten lényegének legmélyebb 
titkát tárta fel. Teljessé tette ezt, sok. Isten gondviselő szeretetéről raj
zolt képben, de különösen is a tékozló fiú példázatában. Isten olyan 
mint a legjobb édesapa, akinek legnagyobb öröme, ha elveszett gyerme
keit megtalálhatja. Miközben ilyen csodálatos képet rajzolt Isten lényé
ről, Ömaga tetteivel bizonyítja, hogy az „apja fia” . Rá lehet benne is
merni az Atyára, aki úgy tekinti az embert mint nagyváros forgatagá
ban eltévedt gyermeket, akit haza kell vezetni. Jézus önmagát feláldozva 
vezeti őket,'s közben felfedi a hazajutás titkát is: gyermekké kell lenni! 
„Bizony mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint 
gyermek, semmiképpen nem megy be abba” Mk. 10, 15. Kicsinységét 
elismerő, apja erejére ráhagyatkozó gyermekké kell lenni annak, aki 
haza akar jutni.

7—8. v. Jézusnak az Isten nevét lényegtartalmában kinyilatkoztató 
szava és tette az, amely az Ő személyét illetően is eloszlat minden bi
zonytalanságot. Tanítványai felismerik, Ő az ATYA FIA! Küldetéséhez, 
személyéhez semmi kétség nem férhet.

Mindezt a külső bizonyságokon túl megdönthetetlenné és szemé
lyessé teszi a Szentlélek belső bizonyságtétele. Ez az, aki ajkukra hozza 
az „Abba” Atyám, bizodalmát. Rm. 8, 15. Istent Atyának szólítani és 
ismerni, ez ugyanúgy a Lélek ajándéka, mint Jézust Úrnak szólítani, 
mondja W. Grundmann. — Ebben a kölcsönösen ható hármas bizonyság- 
tételben ragyog fel a Szentháromság dicsősége, a világban élő egyházban.
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9—11. v. Jézus ezért a Szentháromság dicsőségét tükröztető egyhá
záért könyörög. Pontosabban ennek az egységéért.

Amikor Jézus kihangsúlyozza: „nem a világért könyörgök” . .. ez 
nem exkluzív jellegű. Ezt a mellékmondatot akkor értjük helyesen, ha 
előbb meggondoljuk, Jézusnál milyen tudatosan meghirdetett program 
volt az egész világ megváltása. Azonban a világ megmentésének eszköze 
az Anyaszentegyház. Ezért amikor Jézus, csak az egyházért könyörög, 
akkor benne a világ megmentésének Istentől rendelt eszközéért kö
nyörög.

— Olyasmi ez mint amikor mi úgy imádkozunk: „különösen is kö- 
nyörgünk egy nagy beteg édesanyáért” ! Nincs ebből kizárva az egész 
család, de az egész család sorsa döntően összefügg az anya életével. Nem 
az anya a fő szempont, amiért érte könyörgünk, hanem az anyára utalt 
család érdeke emel szót Istennél. —; Ezért könyörög itt Jézus kihang- 
súlyozottan az egyházért.

Mármost az egyház, a világ iránti feladatát, csak egységben. végez
heti el. Viszont az egyház egysége, nem a minden mást figyelmen kívül 
hagyó „akcióegységet” jelenti, hanem a Lélektől megelevenített, igében 
való bizalom és neki való engedelmesség egységét jelenti. Mindenféle 
ökumenicitásnak ez az egyetlen helyes alapja és célja. Amennviben így 
egységes az egyház, úgy tudja betölteni a világ felé hivatását. Világ felé 
való hivatása betöltésében tükrözted Isten dicsőségét. — Mindez megint 
csak az Atya nevében — a Fiú áldozata dicsőségében — és a Szentlélek 
megszentelő erejében lehet az egyház osztályrésze.

A Textus mai értelme

Az Isten nevének kinyilatkoztatója' ma az Anyaszentegyház. A vi
lágért végzendő felelős szolgálatát csak a legszorosabb egységben tölt
heti be. Ez pedig csak úgy lehetséges, ha hűségesen ragaszkodik a Fiú
nak az Atyáról tett bizonyságtételéhez, amelyet a Szentlélek elevenít 
meg.

A Szentlélekisten Jézus igéjében, ehhez az élő Atyaistenhez akarja 
visszavezetni ma is az egyházat a maga tagjaiban, hogy egyek legyenek; 
hogy így élő Atyaistent tudjanak tükröztetni a világban. így lehet az 
egyház a világ tartó erejévé, egységbe segítő eszközévé.

Ez a feladat és felelősség olyan nagy, hogy emberileg az egyház ezt 
képtelen betölteni. Ezért könyörögni is kell, hogy az élő Atyaisten 
teremtő hatalmából, vigye véghez megtartó munkáját az egyházban, a 
világért.

AZ IGEHIRDETÉS VÁZLATA

Mi, egyházban élő emberek általában meg vagyunk győződve arról, 
hogy ismerjük az Istent. Legtöbbször azonban szavaink és cselekedeteink 
azt tükröztetik, hogy nem jól ismerjük az Istent.

Eszerpbe jut egy gyermekkori élményem. Egy kis barátomhoz elő
ször mentem el játszani. Ahogy beléptünk a kapun, egy hatalmas, fekete, 
szúróg szemű férfi lépett ki az udvarra. Annyira megrémültem, hogy el 
akartam szaladni. Csak az tartott vissza, hogy kis barátom megfogta a 
kezemet és azt súgta: ne félj, ö  az apukám, mindig ilyen komoly, de
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nem haragszik. Szereti a gyerekeket, majd biztosan ad lépesmézet. — 
Baj lett volna, ha az a kisfiú nem ismeri jól az édesapját.

Bennünket Istennel kapcsolátosan állandóan ez a veszély fenyeget, 
hogy nem ismerjük, vagy félreismerjük; s ez számunkra végzetessé 
válhat.

Figyeljünk arra, hogyan mutatta be Jézus az Istent?
J ézu s  I s te n b e n  a z A t y j á t  m u ta tta  b e . A teremtő- Atyát, aki jól tudja, 

látja szükségeinket, de mint Atya elvárja, hogy kérjünk, kérdezzünk, 
megköszönjünk. Ismeri a gyengeségünk, hogy erősebb a kísértő nálunk, 
de azért adott a Fiában szabadítót, hogy ahhoz meneküljünk. Így Atyánk 
a bűnben is, aki nem akarja, hogy egy is elvesszen, de az az öröme, ha 
a századikat is megtalálja.

Ebből a bemutatásból mindjárt megállapíthatjuk, hogy kortársai 
sem és mi sem ismerjük Istent jól. Ahogyan hamis képet alkottak róla 
írástudók, farizeusok, bűnösök, hívők, úgy hamis képünk van nekünk is 
róla és legtöbbször ezt a hamis, nem elfogadható Isten-arcot tükröztetjük 
a világ felé.

Amikor Jézus Abbá-nak, édesatyának mutatja be az Istent, akkor 
ez nála nem csupán intellektuális, vagy hitbeli bemutatás volt, hanem 
cselekedeteivel tükröztette, hogy <5 az Atya Fia. Tökéletes, engedelmes, 
ráhagyatkozó Fia. Fiúisteni képességeiben is ráhagyatkozó gyermeke az 
Abbá-nák, az édesatyának.

Miért ismerteti meg Jézus Istent Atyának? Azért, hogy egyek le
gyünk az Atyával a Fiú által és hogy egyek legyünk emberek egymás
sal. Bizonyos az, hogy a mai társadalomnak helyes felismerése az em
beriség egységének a keresése. Az egységkeresés a társadalmat össze
tartó erő.'Azonban az egység megtalálásának útjában álló negatív ténye
zőket ott tudják legyőzni, ahol az egységkeresők közös nevezőre jutnak 
abban, hogy ők egy Atyának gyermekei és így testvérek. Ebben a nem 
egyszerűen emberi felismerésben, hanem a Szentlélek munkálta hitben 
születik meg az egység Istennel és egymással. Nem lehetünk egyek az 
Atyával, ha nem vagyunk egyek egymással.

Ha igazán ismernénk és hinnénk mi keresztyének az Atyát, akkor 
mi egyek lehetnénk. És a nagykorúvá lett világ számára is tudnánk tük- 
röztetni az Atyát, a nagykorú világnak is Atyját, az ö  megértő,, nagy
lelkű, átölelő szeretetével, de egyben igazságosságával is. Helyette egy 
sértődött, visszavonult, rideg Istent mutatunk, akit a saját képünkből 
formáltunk.

Téged a családod, vagy egyházad, vagy a világ egysége szorongat. 
Tudd meg Isten az egészet egybekapcsolta. Az egységreiutás családtól 
a világegységíg, a Szentháromság Istenben való hit egységében adódik itt 
a földön rész szerint. Teljességre akkor jut, ha az Isten eljövendő orszá
gában lehetünk egyek, az Atyával, a Fiúval, a Szentlélekkel és így egy
mással.

Mert az Atya élő Isten, a Fiú élő, esedező főpap, a Szentlélek élő, 
teremtő lélek, akik hárman együtt ma is azon fáradoznak, hogy az egy 
vérből való emberiség együtt maradjon, mert másként nem lehetséges.

Jézus az igében most újra feltárta Isten nevének titkát. Ismét az 
Atya arcát ragyogtatta fel, hogy szétszakadozottságból igazi egységre 
vezessen. Most tehát <5, a Fiú biztat, aki legjobban ismeri, legjobban 
szereti, legjobban engedelmeskedik neki. Biztat, mint testvér a testvért, 
menj hozzá, szólítsd bátran édesatyának!

Pethő István

251



Ján. 5, 45-47.

EXEGEZIS

Az egész fejezetet átfogó vitabeszéd kiindulópontja az ugyancsak 
itt leírt gyógyítási történet, a 38 év óta beteg szombatnapi meggyógyítása 
a Bethesda tavánál.

A zsidók és Jézus között keletkezett vita a szombati munkaszünetet 
elrendelő tételes törvény áthágásából indult ki, de csodálatosan elmélyült: 
Jézus szavai („Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkál
kodom” 5, 17.) és magatartása öntudatos bizonyságtétellé lesznek kora 
merev vallásosságával szemben, amely a formális feddhetetlenség színe 
alatt szívtelenséget és hitetlenséget takart.

Az ÖT bizonyságtevőinek galériájából Jézus név szerint Mózest emeli 
ki, mert ellenfelei a vele való összeütközésre hivatkoznak és mert az 
ellentétes meggyőződésűek előtt az adott pillanatban Mózes a feltétlen 
tekintély. Mózes azonban jelenti az egész ÓT-i törvény-komplexumot is. 
Bibliánk csillagos jegyzetei olyan szemelvényekre utalnak, melyek a 
Messiás eljövetelét ígérik (I. Móz. 3, 15. „protóevangélium’’, 12, 3: „Meg- 
áldatnak tebenned a föld minden nemzetségei” . 22, 18. hasonló tartalom
mal, 49, 10. Jákob áldásából: „Nem múlik el Judától £Í fejedelmi bot, míg 
eljő Siló és a népek neki engednek” . Valamint V. Móz. 18, 15: „Prófétát 
támaszt néked az Űr. . .  Azt hallgassátok!”). — Pál apostol pedig tartal
milag érzi át, hogy a teljesíthetetlen törvény a kegyelem keresésére utal 
bennünket: „A  törvény Krisztusra vezérlő mesterünkké lett” (Gál. 3, 24.).

Ilyen módon Mózes már nem pártfogója Izrael népének, hanem 
vádolója.

Azonban bizonyára a keserű vádbeszéd sem akar puszta kárhoztatás 
lenni, hanem inkább felelősségre vonás, mely megnyithatja a vak sze 
meket is a hit látására.

S Z E N T H Á R O M S Á G  U T Á N I  1. V A S Á R N A P

A VALLÁSOS EMBER KORHOLASA

Első tekintetre valószínűtlenül távolinak tűnik ez a Mózessel tűzdelt 
ige, csak jobban szemügyre véve érti meg az ember, mennyire mai kér
désről, a hitetlenség kórbonctanáról és közvetve az élő hit üdvözítő ere
jéről van benne szó.

Jézus vádbeszédének éle a vallásos emberek felé irányul, sőt éppen 
a fanatikusan vallásos emberek felé, akiknél ez a vallásosság a hitetlen
ség takarója és igazolója.

A szenvedély hevületével gördülő mondatokban azonban számos 
alapvető megállapítás rejlik.

TÖRVÉNY ÉS EVANGÉLIUM EGYBETARTOZNAK. Isten bennün
ket kereső kinyilatkoztatásának minőségileg rokon elemei, valósággal 
Isten két keze. Bár a történelemben nagy időhatárral követték egymást, 
a mi életünkben felmondhatatlanul egyszerre léteznek és az utóbbi sok 
vonatkozásban nem szünteti meg az előbbinek érvényét.

Mindenesetre már más érzéssel gondolunk a törvényre: nem rettent,
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nem ejt kétségbe — de tanácsol, megmér, bűnbánatra indít és annak 
világában látom meg Isten kegyelmének szédítő arányait.

OSZTHATATLANOK. Diákkoromban a matematika-leckékkel kap
csolatban láttam igen világosan, ez a tudomány mennyire oszthatatlan. 
Míg földrajzból megtanulhatom Lengyelországot, bár Bulgáriából a múlt 
órára nem készültem, a mennyiségtannál teljesen lehetetlen, hogy 
komplikált egyenleteket oldjak meg a rendezés és egyszerűsítés alap
szabályainak ismerete nélkül. Mint valami élő szervezet, úgy áll a ma
tematika tudományának vára, melyben a legkisebb folytonossági hiány 
meghamisítja a várt végeredményt.

Isten irántam támasztott sokféle igénye is ilyen oszthatatlan: ha 
eklektikusán válogatok törvényei, szavai és eszközei között, előbb-utóbb 
óhatatlanul minden összedől.

Kétségtelen, hogy ISTEN KERESŐ MUNKÁJÁN KRISZTUS A 
KORONA. Nélküle a dolgok perifériáján kutat az ember. A szellemi dol
gok és erkölcsi elvek iránt érdeklődő ember kezébe így is akad sok érté
kes holmi, mint ásatásokkor nyaklánc, kengyel és kard, de nem akad 
arany. Jézus lépten-nyomon kijelenti, hogy Őbenne mondta ki Isten 
utolsó szavát s a nélküle szűkölködő hitpótlékok nem helyettesíthetik a 
pótolhatatlan hitet.
J A  döntő az ige helyes megértésében az lesz most már, MI A HIT 
ÉRTELME JÉZUS SZŰTARABAN.

Kétségtelen, hogy nem dogmatikai elvek elhivése. Ennek a középkori 
elcsúszásnak még nyoma sincs Jézus mondataiban. Az így értelmezett 
hit olyan lelkiismereti zsarolás lenne, melynek az örömhírhez vajmi 
kevés köze van — az ilyen hit sem nem üdvözít, sem nem boldogít, de 
még csak igazzá sem tesz, sem a szó közhasználatú, sem a szó bibliai 
értelmében. Valami másról van itt szó!

A  hit a követségbe küldött Jézus személyének befogadása, s Rajta 
keresztül Isten bennünket kereső kezének és szeretetének elfogadása.

Ennek A HITNEK VAN ÁLDOTT NEVELŐ ISKOLÁJA! Igaz, a hit 
végeredményben a Szentlélek ajándéka. Amikor azonban Isten meg
mutatja magát, magától értetődően hitre és engedelmességre is nevel 
bennünket.

Ide tartozik az Isten kezéből élő természet világának szerves élete, 
az élet továbbplántálódása, újjáéledése, szabályos paüányainak, szédítő 
arányainak, tobzódó pompájának szemlélete.

Ide tartozik az erkölcsi jó örök küzdelme a történelemben, mely sok 
viszontagság közben is verhetetlen, mert Isten erős karja tartja a vizek 
felett.

És talán legvilágosabban ide tartozik a szentige, mit a Bibliában 
mint drága gyűjteményt Isten készen kezedbe ad. „írások és beszédek” 
(47. v.)s melyeket rangsorba sem állítok, csak kezedbe adom, élj vele. 
Vigyázzunk: Isten igéjének olvasása és hallgatása nélkül nincs, nem is 
képzelhető el gyülekezet, eleven keresztyénség, élő hit! Honnan is lenne?! 
(Vö. mai epistola. Róm. 10, 14.) Van-e helye a te életedben Isten igéjé
nek? Á Bibliának vannak hervadó 'feléméi és régészeti értékű porló 
homokja, de ez mit sem változtat azon, hogy benne maradandó értékűen, 
elevenen Isten keres, szólít — és ha hajtasz Szávára, üdvözít téged.

Kárhozat és üdvösség forog kockán, mikor döntesz a téged szólító 
Jézus igénye és ajándéka felől. Ha elfogadod Őt, jól jársz, vádolod he
lyett Megváltód karol át, és kézen fogva vezet.

Bojtos Sándor
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Máté 23, 37-39.

MEG NE VESSÉTEK AZT, AKI SZÓL!
Exegézis

Vö. Lp. 1953. 212. lp. és 1960. 763. lp. Lk. 13, 34—35.

Lukács más összefüggésben hozza. Így az ötvened-vasárnapi sze
replése után külön is előjöhet perikóparendünkben, hisz az evangéliomi 
örökségnek kezdettől fogva külön egysége volt, amely hangjában és a 
vele megszólított tekintetében is új a farizeusok felett mondott jajszavak 
után is.

Jézus szánja Jeruzsálemet, fáj neki a várható sorsa (vö. Lk. 19, 
41—44.). Az érzést van hivatva kifejezni a megszólított nevének ismét
lése, valamint a kiscsirkék képe, akiket az anyamadár szárnyai alá vesz. 
Előfordul a kép az ótestamentomban, Zsolt. 36, 8; és 91, 8-ban. Mindkét 
helyen bensőséges kapcsolatot fejez ki Istennel. Nemcsak alkalomszerű 
menedékről van szó. Életfeltétel az ő népe számára Isten. Jó vele járnia. 
A rabbinizmus szerint az Izraelhez csatlakozó, a prozelita Isten népe 
közti jelenlétének a „sechina”-nak a szárnya alá helyezi magát. Jézus 
Krisztusban Isten mindent felkínál nekünk, de igénybejelentés formájá
ban teszi: jöjjetek hozzám, higgyetek bennem, kövesselek engem! 
Amennyire Isten az, aki így megszólít, annyira nem jámbor óhaj pusztán 
a szava. Kegyelmezése is szentségének ítéletes fényében izzik.

Jézus itt nem egy földrajzi'egység felett mond ítéletet, legyen az 
akár a város, vagy a fővárosa nevével jelzett Zsidóország. Mikor ma 
vallási hangsúllyal azt mondjuk, „Róma”, egy bizonyos irányítást, vonal- 
vezetést, menetet fejez ki a szó. Jeruzsálem az „apokteinousa” és „litho- 
bolousa” (a' participium, praesensben, kifejezési cselekvést, ahogy az 
múltból a jelenbe, sőt a jövőbe is átmenő magatartássá lesz). Ezzel a 
„Jeruzsálem”-mel Jézus nemcsak a városban találkozott. S a földrajzi 
Jeruzsálemben is, nemcsak irányítói voltak' ennek, hanem megfelelő 
módon befolyásoltjai és magát félrevezetni hagyó népe. Ezt a helyzetet 
tükrözi a Jeruzsálem „fiai” kifejezés. Több-kevesebb tudatossággal 
részesek ők a közös vétekben. Hagyományossá, szinte alkativá lett az 
bennük. Isten azonban mégse tesz le róluk. A megtérésre hívás egyen
ként fordul a fiákhoz. Elpártolt Jeruzsálemé helyébe, elsősorban belőlük 
akarja az ígéreteihez hű Isten összegyűjteni egyházát. Az „ouk ételésate” 
többésszáma (Károli egyesszámban fordítja) arra mutat, hogy engedet
lenségüket nem menti, hogy mint „jeruzsálemien beállítottak” döntöttek 
így. Rm. 15, 12.

Ahogy a küldő isteni szeretet Jézusban ér el a csúcsra, úgy Jeru
zsálem vétke is az ö  elutasításában kulminál. Csordultig telt a pohár, 
most már csak azt lehet várni, hogy kiáradjon! Az evangélisták több 
olyan jézusi nyilatkozatot is nyilvántartanak, amely Jeruzsálem 70-ben 
bekövetkezett szétdúlására céloz. Persze a bűnt hirdetni, csak Isten 
afeletti ítéletével lehet. Márpedig Isten ítélete, éppen mert Istené, nem 
puszta szó. Az igét Jézus, a próféták, az apostolok mindig konkrétül 
hirdették. Mégis olyan ponton vagyunk, ahol sok prédikáció csúszik el. 
Van, aki Jeruzsálem pusztulásáról Jézus ide vonatkozó „jóslatai” kap
csán azért beszel, hogy ezzel „igazolja” a Biblia szavahihetőségét. Rossz

S Z E N T H Á R O M S Á G  U T Á N I  2. V A S Á R N A P
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apologetika! A Biblia nem tárgya a mi prédikációnknak, hanem alanya 
ennek az abban minket megszólító és eszközül felhasználó Isten. Isten 
szava a hit személyes döntésében bizonyul igaznak. Egyenest erre hív 
fel embereket Isten általunk, az érintett mesterkedéssel közömbösítjük 
az ige hatását. Van úgy, hogy a prédikáció nem áll meg a Biblia szava
hihetőségének a történelmi események dokumentálásánál, hanem el
hajlik szektás módon és jóslat lesz belőle. Exegetikailag is utána le
hetne nézni, mennyire elégíti ki textusunk azt, aki aktuális üzenet he
lyett „jóslatot” lát és keres benne. Későbbi másolók kezén valószínűleg 
úgy változott a szöveg, hogy belekerült az „erémos” szó. A legrégibb 
kéziratokból hiányzik. Alig kétséges, hogy a szöveg ezzel a vizuális 
elemmel a tényleg bekövetkezett pusztulás hatásaként bővült. E nélkül 
a szöveg nem vulgáris értelemben „jóslat”, hanem aktuális prófétai szó 
a templomról. Gondoljuk csak meg az összefüggést! A 24. rész a temp
lommal kapcsolatos párbeszéddel kezdődik. Jézus, mikor ezt mondja, 
„íme elhagyatik néktek a ti házatok” , 24, 1. szerint kijön a templomból. 
Drámai erejű megnyilatkozás. A jeruzsálemi templom körül kristályo
sodott ki Izrael vallási élete, a teokrácia. S ennek ím vége! Az „én 
Atyámnak háza” immár a „ti házatok”. Miközben Jézus messiási igényé
vel szemben elzárkóznak, Istennek nem engednek, magukra maradnak, 
egyéni és népi ambícióik bálványozóivá lesznek. Az egyház istentiszte
letében él. Ennek tisztánmaradására vigyáznia kell mint a szemevilágára.

Sajátságos a 39. vers vége. Rm. 11, 32. hangja ez: „Isten mindeneket 
engedetlenség alá rekesztett, hogy mindeneken könyörüljön.” A Messiás- 
gyiikos, hitében megüresedett „nemzetségnek” is ígéret az az Izrael, 
amelyik a királyi bevonuláson Jézust a híres Hallél-zsoltárral üdvözölte. 
Jézus az Úr nevében „jövő”-nek bizonyult földi működése során. (Jn. 
7, 18; 14, 10; 17, 4. kv.) Istent mindenben maga mellett tudta. Tetszését 
kereste és dicsőségét szolgálta. Ez azonban sokak előtt rejtve maradt 
(11, 3.). Sokan botránkoztak benne, azok mellett, akik hittek. Ez nem lesz 
mindig így. Jézusban az isteni dicsőség kilép rejtettségéből. Hogy későn 
nyílnak majd meg a szemek, erről nem szól igénk, viszont annál inkább 
arról, hogy a „dies irae” hátterén mily fenségesen ragyog a kegyelmezés. 
Akkor lesz igazán áldva az Úr nevében jövő! Enriek az ígéretnek a tel
jesültéig Jézus számára is, Jeruzsálem számára is most a kereszt van 
soron. Ebben ér mélypontot a sorozatos vétkezés, ebben jelentetik ki 
teljes félelmetességében Isten ítélete, de valamiképpen itt a kulcsa az 
igénkkel feladott titoknak: a kegyelem mindenekfelett-valóságának.

MEDITÁCIÓ
Jézus elhozta nekünk az üdvösséget. Az „elközelített Isten országa” 

felöl hívó szó fordul felénk. Ami Isten országa jegyében történik, min
den esetben arról beszél, hogy emberek hitelt adnak Isten szavának, 
megindulnak feléje. Isten az ő teremtményének személy-mivoltát tekinti 
bennünk, mikor nem élettelen tárgyként kezel, hanem megszólít kegyel
mével, segítési készségével.

Ez az út arra, hogy szabadítása elérhessen bennünk. A szabadítás 
több mint alkalmi kisegítés! Egyik-másik fiú átlábolhatatlan kompli
kációkba kerülne, ha féltő szeretet nem figyelné a lépteit s nem hárítana, 
illetve nem egyenlítene el jöhető vagy máris jött kellemetlenségeket és 
bonyodalmakat. A szülő szeretete ebben ösztönös. Viszont a fiú is él ösz
tönösen az így nyújtott könnyebbséggel. Egymás szeretete formájában
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tudatosodnia kell annak, ami a szülő oldaláról történik a gyermekért. 
A fiúnak nemcsak az alkalmi segítséggel kell élnie, hanem meg kell 
látnia, hogy amögött érte égő és aggódó szülői szív van. Különben a 
jóság csak pontatlanságra, rendetlenségre, könnyelműségre szoktatja. 
Ez esetben a szülőnek erőt kell vennie ösztönös igyekvésén a gyermek 
könnyebbségére. Engednie kell, hogy megérezze kínos következményei
ben viselkedése végzetességét.

Isten több akar lenni nekünk figyelembe se vett alkalmi segítőnél. 
Azt akarja, hogy észrevegyük, figyelembe vegyük Öt magát. Ezen ő tuda
tosan munkálkodik. Nem csupán úgy, hogy ellágyul zavarainkon, hanem 
úgy is, hogy elvonja segítségét, sőt megérezteti haragja félelmetességét. 
Mindezzel hívogató igéjének készíthet utat a szívünkhöz. Szava külö
nösen is személyes jelleget ölt Fia ajkán. Maradhatunk e hűvös távol
ban, sőt konok ellenkezésben, mikor ő ily közel jő és szólít? Magunk 
ítélnők magunkat örök boldogtalanságra vele! Jósága sok jót tartogat a 
számunkra, ha akaratának engedünk. De másképpen is történhet. Be
következhet, hogy végleg elveszítjük őt. Jézus miközben szemére vetette 
a Benne nem hivő jeruzsálemieknek az engedetlenségüket, kivonult a 
templomból. Ők magukra maradtak vallásoskodásukkal, azóta is úgy van
nak, hacsak Jézusban nem hisznek. _’ Szabó Lajos

SZE N TH Á R O M SÁ G  U TÁ N I 3. V A S Á R N A P
Lukács 7, 36-50.

MEGJEGYZÉSEK A TEXTUSHOZ

Jézus megkenetésének történetével mind a négy evangéliumban 
találkozunk (Máté 26, 7—13; Márk 14, 3—9; János 12, 3—8.). Az eltérések 
szembetűnők. Lukács, szerint Galileában, a másik három evangélista 
szerint Júdeábán, közvetlenül a nagyhét elején történt eseményről van 
szó. A szünoptikusoknál Simon farizeus házában egy asszony (Lukács
nál egy rossz hírű nő) keni meg Jézust nárdusolajjal. János szerint a 
feltámasztott Lázár otthonában, egy nagy örömünnep keretében, Lázár 
nőtestvére, Mária keni meg Jézust. Lukácsnál azt vetik Jézus szemére, 
hogy rossz emberismerő s azért tűri el a bűnös asszony viselkedését. 
A másik három evangéliumban a tékozlást kifogásolják. Az eltérések 
miatt legtöbb exegéta felteszi, hogy hasonló, de nem azonos történetek
ről van szó.

Érdemes a párhuzamos helyek egyezését is figyelembe venni. Mind 
a négy evangélista Jézusnak, a Messiásnak Jelkenetését látja a külön
bözőképpen előadott eseményben. Maga Jézus üdvtörténeti jelentőségű
nek tartja, ami vele történt. Megkenetésében az Atya ad jelt, bizonyos
ságot számára. Ö a felkent, a Messiás.

Textusunk sajátos vonásai a 47. vershez vezetnek. A bűnös asszony 
sok bűne azért bocsáttatott meg, mert igen szeretett. Katolikus értelme
zés szerint a szeretetért, mint emberi cselekvésért és érdemért kapta a 
bűnbocsánatot. Egy eléggé elterjedt vulgáris értelmezés és vaskos félre
értés szerint az asszony sokat szeretkezett és Jézus néki ezt nagy
vonalúan elnézi (nem úgy, mint az erkölcscsősz Simon farizeus). A való-
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ság az, hogy ez az asszony eljutott bűneinek bocsánatára. Szeret, mert 
hisz, ismeri Jézust és bízik benne. Hite tartotta meg és nem a szeretet. 
Simon hűvös magatartása a tékozló fiú bátyjára emlékeztet. Kevés szere- 
tete arra mutat, hogy nem ismeri Jézust igazán, nem ismeri önmagát 
sem igazán, ö  a rossz emberismerő ebben a történetben s nem Jézus. 
Ha ismerné magát a bűnös asszonnyal együtt, ő is tudna sírni bűnein és 
ujjongani tudna a még nem érdemelt látogatásnak.

GONDOLATOK AZ IGEHIRDETÉSHEZ

1. Egészen rendkívüli emberszeretettel találkozunk ebben a történet
ben. Jézus személyéből árad az a szeretet. Betölti fényével az egyszerű 
szobát, ahová vendégül hívták. Az asztal mellett ülők közül többnek 
szinte megállt az esze ilyen nagy szeretet láttán. — „Kicsoda e z . . .  ?” — 
kérdezik. A lábánál térdelő asszonynak azonban szárnyra kapott a fan
táziája. Szeretetét meglepő formák között fejezi ki. Jézus emberszere- 
tetének nagyságát és rendkívüli voltát mégsem az emberek magatartá
sából, hanem elsősorban eredményéből, következményeiből láthatjuk 
meg. Egy kisiklott emberéletet igazít helyre. Egy asszonyt, akire nagy 
múltja miatt ujjal mutogatnak, jövővel ajándékoz meg. Ez a szeretet 
azért olyan nagy, mert nagyobb és erősebb az emberi bűnnél. Nem csoda, 
hogy mikor ennek a rendkívüli szeretetnek mindent átfogó méretei ki
bontakoznak — Jézus megfeszítésekor a Golgotán —, sziklák repednek 
szét, sírok pattannak fel, megrendül a föld és jelek támadnak az égen. 
Ilyen Jézus szeretete, mert benne Isten emberszeretete izzik. Erről a sze
rétéiről, Isten emberszeretetéről szól történetünk. Benne a Biblia közép
ponti üzenetét halljuk.

2. Ez a rendkívüli emberszeretet ma is valóság. Él. Jézus feltámadt. 
Nem birtokolhatjuk mint valami zsákmányt, de hívhatjuk, befogadhatjuk 
otthonunkba és szívünkbe. Nem rendelkezhetünk vele, mint minden kí
vánságunkat kiszolgáló rabszolgával. Vendég. Jelenléte felszabadító, bé
kességet adó, üde légkört teremt. Ezért kérik asztal mellett a keresztyé
nek imádságukban: „Jövel Jézus, légy vendégünk...” Ebben a történet
ben is úgy áll előttünk, mint vendég. Hívják, kérik és készségesen jön. 
A farizeus házába is elment, mert hívta és kérte. — De nemcsak Ö jön 
vendégségbe. Minket is hív. Neki is van asztala. „Jöjjetek, mert íme 
minden kész” — ilyen szavakkal hívja vendégeit. A bűnös asszony Simon 
farizeus házában nem volt vendég. Kinézték. Mégis vendég lett. Jézus 
vendége. Nagy dolog, hogy megterített asztalunkhoz hívhatjuk, de iga
zán az ö  asztala nagy és az, hogy mi az ö  vendégei lehetünk.

3. Ezt nem látta meg Simon farizeus. Kicsit nagyra tartotta vendég
látását. Tulajdonképpen nem vette eléggé számba, kit hívott asztalához. 
Viselkedése ezért volt csak udvarias és sablonos, önmagát sem ismeri 
igazán. Ha ismerné, együtt sírna a bűnös asszonnyal, önhitt ember. Ma 
azt mondanánk: a kispolgári keresztyén lelkűiét megtestesítője. Mi jel
lemzi ezt a lelkületet. Jézust a maga méreteire szeretné lekicsinyíteni. 
Megtorpan Jézus emberszeretetének rendkívüli erejétől. Megütközik 
rajta és fél. Kényelmét félti, mert Jézus érdeklődésünket kiszélesíti, 
figyelmünket, szeretetünket, felelősségünket, ráirányítja azokra az em
berekre és kérdésekre is, akik túlesnek közvetlen környezetünkön. Ezt 
kényelmetlennek érzi, mégis azt mondja: nem a kényelmemet, hanem a 
szeretet mélységét féltem, ha túlzottan kitágítom szélességét. Érdekes,



hogy Isten nem félti saját szeretetének mélységét és magasságát, annak 
szélességétől és hosszúságától. (Bereczky A.) Jellemzi a kispolgári keresz- 
tyénséget az önismeret hiánya. Nem hiszi, hogy az egoizmus, az „én” 
szüntelen előtérbe helyezése bűn. Pedig még vallásosságában is „én”- 
központú, önös. A kispolgári keresztyénség igénytelenségét, fantáziátlan
ságát, fukarságát puritanizmusnak tartja. Szívesen látja Jézust — csak 
ne kerüljön sokba.

4. Az a csoda ebben a történetben, hogy Jézus Simonnak, ennek a 
kispolgárnak az asztalához mégis leül. Leül, mert hívja. — Van azonban 
itt egy másik csodálatos esemény is. Ez a bűnös asszony viselkedése. 
Jézus emberszeretete nála visszhangra talál. Az emberi visszhang — ez 
a csoda. Isten maga gondoskodik arról, hogy az ö  Fiában megmutatott 
emberszeretetét, mely mindenkit átölel, mely nem különböztet világ
nézet, felekezeti hovatartozás és arcunk színe szempontjából, megértésre, 
visszhangra találjon bennünk és közöttünk. Isten maga akarja a vissz
hangot. Ez az egyetlen alapja az egyház létének és fennmaradásának. 
Az első pünkösdön azért küldte el Szentlelkét és azért küldi ma is, hogy 
ez a csoda, a visszhang csodája, közöttünk meg ne szűnjék. A bűnös 
asszonyról szóló történet bizalmat akar ébreszteni a Szentlélek munkája 
iránt közöttünk. Benne kell bíznunk és nem abban a téves, kísértő kö
vetkeztetésben, hogy minél mélyebbre süllyedünk a bűnben, annál fogé
konyabbá válunk a Jézusból sugárzó emberszeretet átérzésére.

5. A Jézus emberszeretete által támasztott visszhangnak itt csak az 
első ütemét halljuk. A tiszta muzsika, a megtisztult új élet, benn a ház
ban, Jézus lábánál, térden állva kezdődik meg, de nem ér véget. Foly
tatódik a házon kívül. Jézus — miután megtartó hitre juttatta a bűnös 
asszonyt — azt mondtja neki: „menj el békességgel. A keresztyén ember 
életének nagyobb részét éli „házon kívül”. Az arány kb. hat az egyhez. 
Hat napi munka és egy ünnepnap. „Házon kívül”, vagyis a hétköznapi 
életben csak a másik ember iránt tanúsított szeretet formájában vissz
hangozhatjuk Jézus szeretetét. „Házon kívül” azonban csak az az ember 
lehet, akinek van háza. Vagyis, imádság, ének igehallgatás, úrvacsora
vétel nélkül nincs keresztyén élet. Csenevésszé, nyárspolgárivá válik. 
Az éneket nem lehet a második ütemnél elkezdeni. Jézus azokat a ke
resztyén embereket küldi ki, azoknak az életét teszi áldássá mindenki 
számára kinn a hétköznapi életben, akik az ő  lábainál bánkódni tudtak 
bűneik miatt és akik hálásan magasztalták megtartó jóságáért. Az ilye
neket azonban küldi. Az Isten-szeretet és az emberszeretet szorosan össze
tartoznak.

6. Festők többször festették le, amint a bűnös asszony Jézus lábához 
borulva sír. Van valami költői hangulat az egész jelenetben. Luther 
mégsem a költői hangulatot kereste benne. Bűnbánati imádságában ezt 
kéri: add, hogy tudjak bánkódni bűneim miatt, mint a bűnös asszony 
a farizeus házában. A keresztyén egyház istentiszteletében, a liturgiában 
is van költészet, szépség. Mi, keresztyének mégsem azért vagyunk a vilá
gon, hogy liturgiánk szépségével, koráljainkkal és Bach-muzsikával aján
dékozzuk meg a világot. Isten minket magunkat akar ajándékká for
málni. A liturgia arra való, hogy ott Isten emberformáló keze rendelke
zésére bízzuk magunkat. Arra való, hogy megszabaduljunk a közömbös
ségtől és a reménytelenségtől is. Arra való, hogy meggyűlöljük a rosszat 
és felszabaduljunk a jóra. Arra való, hogy áldjuk, magasztaljuk Istent, 
aki Fiát adta nékünk és aki általa áldássá, segítséggé, örömmé tudja
és akarja tenni életünket az emberek között. Benczúr László


