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Csendben Isten előtt

Fél az egyház a teológiától?
Megnyugtató és magától értetődő az lenne, ha a fenti kérdésre 

tagadó választ adhatnánk és arról tehetnénk bizonyságot, hogy az a 
„félszegség,” amely kialakult a protestáns egyházakban, az egyház 
és teológia viszonyában külföldön és nálunk egyaránt, maradéktala
nul megszűnt s helyét „tiszta források tiszta vize” foglalta el. A ja
vulás jelei kétségtelenül megvannak. Különösen is beszélhetünk erről 
az elmúlt 10 esztendőben, amióta tehát evangélikus egyházunknak 
nemcsak a lelki, hanem a szervezeti és kormányzati képéhez is hozzá
tartozik az Evangélikus Teológiai Akadémia Budapesten*

Bizonyos jelek azonban arról árulkodnak, hogy a kérdés fölte
vése még ma is időszerű. Nem egyszerűen arra gondolok most, hogy 
akadnak —  ha elvétve is! —  lelkészek, akik enyhe mosollyal vagy 

   bágyadt kézlegyintéssel intézik el a teológiai tudományt és a fiatal 
segédlelkészt sem túlságosan „noszogatják”  a teológiai tudományok 
ápolására. Hiszen egyenesen megható, hogy az idősebb nemzedék 
tagjai is milyen komolyan veszik a „dies diem docet”  elvét és igye
keznek „ tudásukat”  a legújabb teológiai kutatások eredményeivel ki

  Talán nem érdektelen és mellékes annak a sajnálatos ténynek a 
megemlítése, hogy az RGG most készülőben levő legújabb kiadásában a 
„Budapest” címszó alatt szerepel ugyan a Református Teológiai Akadé
mia Budapesten 5 (öt!!!) tanszékkel, de az Evangélikus Teológiai Aka
démiát hiába keressük az RGG-ben Budapesten. Egyszerűen nem létezik! 
Ennek oka egyrészt az, hogy a hazai illetékes helyek kevés gondot for
dítanak arra, hogy olyan nemzetközi tekintélynek örvendő tudományos 
kadványokban, mint az RGG, arra hivatott és képzett szerzők kezébe 
kerüljön a rólunk szóló dolgok megírása. Másrészt pedig nagyon súlyos 
mulasztás és gondatlanság terheli az RGG szerkesztőit, akik még min
dig emigrált vagy disszidens „papokkal” (jelen esetben református emig
rált lelkipásztorral!) íratják meg a „rólunk” szóló artikulusokat. Hogy 
evangélikus egyházi szempontból mi van Budapesten, azt mi tudjuk, akik 
Budapesten élünk, nem pedig az a református emigrált lelkipásztor, aki 
még református szempontból is „elmaradott” és teljesen tájékozatlan. 
Nem is szólva elfogultságáról és tudatos rosszindulatáról! Az RGG sok 
szerkesztője nekünk jó barátunk, akiket szeretünk és tudományos szem
pontból is nagyra becsülünk. Testvéri szóval kérjük azonban őket, hogy 
ne hagyják magukat félre vezetni és ne tűrjék, hogy a hidegháború szel
lemét a tudományba is belecsempésszék egyesek.
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egészíteni. De különösebben kell itt utalnom az ifjabb nemzedék 
szorgalmára és igyekezetére. Tanúskodnak erről a hozzám érkező 
levelek, és a lapjainkhoz beérkező cikkek elmélyültsége és alapos
sága. Itt is vannak persze kivételek és rossz irányban haladó fiata
lok, akikről elég sokszor és őszintén beszéltünk és írtunk már. De a 
nagy többség minden „ öregebb oldalról” érkező jogos, vagy „jogta
lan”  kritika ellenére tele van tudásszomjjal, sőt a szolgálat helyes 
értelmezésével is. És nem lenne haszontalan vállalkozás, ha az „idő
sebb nemzedék”  ebben a vonatkozásban igyekeznék testvéribb mó
don megérteni és értékelni a fiatalabbak munkáját!

Ebben a rovatban szabad egészen őszintének lenni?! Éppen a fia
talabb nemzedék tagjai, akiket már én is tanítottam, nagyon jól 
tudják, hogy igaztalan dologban bennem prókátorukra nem talál
hatnak. És kevés nevelőjük részéről kapnak — és kaptak annak ide
jén — élesebb kritikát, mint tőlem, — ha nincs igazuk. De az igaz
talan megállapítások nemcsak „demagóg színezetűek,” hanem em
bertelenek is, és semmi közük az igazsághoz. Az igazság „madzagon” 
vezetése pedig senkinek sem tartozik az értékéhez és szolgálatához! 
Éppen a vasi egyházmegye decemberi lelkészt munkaközösségi ülé
sén tapasztaltam, hogy „idősebb” és „fiatalabb”  lelkészt nemzedék 
milyen „vérre menő" vitát tud folytatni, ha az igazságról, a szolgálat 
hiteléről és érvényességéről van szó. S úgy látom, hogy itt ezen a 
ponton, az i g a z s á g n a k  a v o n a l á n  kell keresnünk az álta
lunk fölvetett kérdésnek is a nyitját.

A hívők és tudományos bibliaértelmezés

A szolgálat helyes értelmezése adja meg a választ az általunk föl
vetett kérdésre. Az egyház és a teológiai tudomány viszonya azért 
„félszeg” ma is bizonyos mértékig és a lelkészt generációk között 
azért mutatkozott meg a múltban is és lesz a jövőben is mindig bizo
nyos „differencia” , mert a „félszegség”  alapja az ún. h i v ő  é s  
t u d o m á n y o s  b i b l i a - é r t e l m e z é s  e l l e n t é t é b e n  v a n  
é s  az  e g y h á z i  s z o l g á l a t  v a l ó s á g o s  é r t e l m e z é s é 
b e n  r e j l i k .  Hogyan értsük ezt?

A fent jelzett ellentét egy pillanatban válik különösen akuttá: 
A m i k o r  a f i a t a l  s e g é d  l e l k é s z k i k e r ü l  a g y a k o r 
l a t i  e g y h á z i  s z o l g á l a t b a .  Talán szabad e z t . a pillanatot 
úgy jellemeznem, hogy a Teológiáról a gyakorlati szolgálatba lépő 
fiatalember egy bizonyos „normál-magatartásba” ütközik az Hős 
értelmezése terén. Ez a magatartás többé-kevésbé egyoldalúan kon
zervatív, pozitív, hitvallásos vagy egyéb irányban meghatározott 
magatartás s gyakran tapad hozzá a tanárokon gyakorolt negatív 
kritika is. Csak kis részben „ágostonos”  vagy egyéb vonatkozásban 
„konfuzus” és ún. „extra” magatartás. Mindenképpen „sokkot” kap 
az első hónapban a segédlelkész ebben a légkörben, holott egyébként 
is akad neki éppen elég problémája.
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Persze azt a tényt sem szabad elhallgatnunk, hogy amikor v a 
l a k i  a T e o l ó g i á r a  j ön ,  szintén „sokkot” kap. Hiszen az eset
leg gyermeki hittel rendelkező hallgató olyan nyelven kapja a teo
lógia „tételeit” , amely látszólag még a hitében is megrendíti. Talán 
még az is előfordul, hogy az első előadási órákon meg is mondják 
neki, hogy „felejtse el” naiv „bibliahitét” , mert most a tudomány 
nyelvén és feltételeivel beszélünk a Bibliáról.

Nagyon jól tudjuk, hogy magában véve egyik esetben sem sza
badna kiéleződnie a helyzetnek. Ott kezdődik azonban a baj, amikor 
a hivő és tudományos bibliaértelmezés között elvi. ellentmondást 
konstruálnak némelyek és ezt az igazság bélyegzőjével pecsételik le. 
Ezért nagyon is időszerű ennek a kérdésnek a föltevése:

Mi a teológia?

A teológia a kinyilatkoztatást meghalló és felfogó hitnek az 
értelmi funkciója: Végiggondolása az egyház hirdette igének és ér
telmes gondolatok és vélemények elindítása arról az emberről, aki
nek az egyház Isten igéjét hirdeti.

A  teológia tehát nem magánvállalkozás és magánvélemények 
repertoárja, hanem az egyház funkciója: Az Isten igéjéből él és oda 
bocsátja le gyökereit, ezekből a gyökerekből szívja táplálékát. De az 
egyház is ebbe az Igébe kapaszkodik, ezt az Igét hirdeti és a teológia 
is az egyház ezen igehirdetésének a szolgálatában végzi munkáját. 
Ha a teológus nem ennek a szolgálatnak szenteli a gondolatait, ak
kor az egyház Urával szemben válik engedetlenné és elveszíti a 
jogot arra, hogy hely ette sítő en gondolkodjék a gyülekezet hitéről.

Az egyháznak végzett szolgálat azonban lényege szerint akkor 
helyes és hiteles, ha biztosítja a hit számára a valóságot, azt, ami 
az egyház hitének a valósága: az Istent és az embert. Mert mindig 
azt a kérdést kell föltennie a hitnek, hogy tényleg valóság-e az, amit 
a hit magától értetődőnek tart? Hogy nem látszat-istenben hisz-e 
a Jézus Krisztusban magát kinyilatkoztató Isten helyett és nem a 
tegnapi emberhez vagy Jézus kortársaihoz szól-e a mai ember 
helyett? 

Viszont a hit részéről állandóan adódik a feladat: Föltenni a 
kérdést saját magának, hogy valóban abban a valóságban él és 
mozog-e, amely körülveszi. Vagy esetleg egy látszat-világban, illu
zórikus és képzelt valóságban él, amit vagy maga épített ki és fel 
magának^vagy pedig a régmúlt világ romjait hiszi és látja palotá
nak. A hitnek tehát azért van szüksége a gondolkodásra, hogy ne 
képzelt embereknek hirdesse az elképzelt Istent, hogy ne fantomok 
után fussunk! Ezért kell a hitnek teológiát űznie, azért kell a hit
nek a dolgokat végiggondolnia, hogy ne légüres térben mozogjon, 
hanem vizsgálja meg az adott dolgok valóságát kritikailag és a való
ságos embernek hirdesse a valóságos Isten igéjét!
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Konkrét példával illusztrálva ez azt jelenti, hogy a gondolkodó 
hitnek nem szabad visszariadnia attól, hogy a Jézus Krisztusról 
szóló evangéliumot történet-kritikai vizsgálat tárgyává tegye, hiszen 
Isten kinyilatkoztatása a Jézus Krisztusban maga történeti tény és 
esemény és emberek száján-nyelvén hagyományódott dott át történe
tileg. S közben a gondolkodó hit a gyülekezet hite számára meglepő 
felfedezéseket is tesz: Sok olyan kijelentés nem származhatik Jézus
tól, amit a hagyomány tőle származtat, hanem amit húsvét után 
hirdettek a gyülekezetnek a próféták a megdicsőült Krisztusról. 
Vagy azt állapítja meg a teológiai tudomány, hogy mitikus, a ke
leti-hellenista világban megszokott motívumok tapadnak Jézus tör
ténetéhez és olyan antik világkép nyomja rá a bélyegét, amely a 
mai modern ember számára teljesen idegen. Így pl. a hitnek föl kell 
tennie a kérdést, hogy mi a valóságtartalma a szeplőtlen fogantatás
nak, vagy hogy pl. a Krisztus mennybemenetele térbeli mozgást 
jelent-e egyik helyről a másikba, vagy pedig pusztán a halál által 
le nem győzött Úrnak a trónralépését jelenti az antik világban meg
szokott képies beszéd törvényei szerint.

De nemcsak a Szentírás értelmezése szempontjából kerül súlyos 
kérdések elé a hit, ha elkezd gondolkodni. Kérdésessé lesz — a szó 
igazi értelmében a sok évszázadok óta gyakorlatban levő egyházi 
szokás is, ha történetkritikai vizsgálat tárgyává teszi a Szentírás 
valóságát a hit. így pl. az egyház úgy gondolja, hogy az egyház léte 
kötve van az istentisztelet hagyományos kultikus és szakramentális 
alakjához és a keresztyén hitet támadja meg, aki a kultuszhoz hozzá 
mer nyúlni. Viszont ha a hit elkezd gondolkodni, akkor mint teo
lógia ezt a kérdést teszi föl: Valóban isteni kinyilatkoztatás jellege 
van az istentisztelet kultikus formájának? Hát nem nagyon is em
beri hagyomány ez is, mégha olyan régi hagyomány is? Az ős- 
keresztyénség egyrészt a zsidóságtól vette át az istentisztelet akkori 
formáját, másrészt meghatározta annak a szakrális kultikus jellegét 
a hellenizmusból átvett misztériumkultusz. Úgy vélem azonban, 
hogy ezzel kapcsoló pontot keresett az őskeresztyénség a pogány 
vallásossággal, tehát nem tekinthető mondjuk Isten akaratának 
vagy a Krisztus-hit centrumának. De még ha így lett volna is: 
A mai ember szempontjából a hagyományos istentiszteleti forma 
nem tekinthető keresztyénsége középpontjának! S akkor fölvetődik 
a kérdés: Nem vehet-e föl az istentisztelet és igehirdetés valami más 
formát is, mondjuk a hitről való beszélgetés formáját?*

* Itt kell keresnünk elvileg a választ arra a kérdésre, hogy a ben
nünket ma foglalkoztató liturgikus problémák valóban az istentiszteleti 
megújulás vonalán mozognak,e vagy pedig „csak” a hagyományt tartják 
szem előtt s így részben ortodox, részben katolikus vonalon jelentenek 
végzetes „elvtelenséget” evangélikus szempontból. Fontosnak tartom, 
hogy lelkésztársaim végre is ilyen elvi szempontból ítéljék meg és érté
keljék álláspontomat az új Agendával kapcsolatban is és ne „olcsó sze
mélyeskedést” lássanak benne. Mert erről itt szó sincsen!
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Így látjuk meg a valóságnak azt a másik oldalát is, amelyről 
a hit nem feledkezhetik meg, ha nem akar álomvilághan élni és 
az illúziók rabjává lenni. Azt a kérdést is föl kell ugyanis tennie 
a hitnek, hogy ki az az ember, akihez ma szól vagy szólni akar az 
Isten? Neki ugyanúgy elengedhetetlen eszköze-e a kultusz a kinyi
latkoztatásnak és a hitnek, mint Pál apostol kortársainak? És itt 
most szeretnék megkockáztatni egy kérdést — mint kérdést: Az üres 
templomok (főleg Nyugaton, amint erről itt járt nyugati testvéreink 
egyértelműen beszéltek), az üres úrvacsorai padok arról tanúskod- 
nak-e minden esetben, hogy a modern ember istentelen, nem in
kább arról-e, hogy vallástalan, vagyis arról, hogy a megszokott kul
tikus és közösségi formák nem felelnek meg neki? Talán kizárt 
dolog, hogy Isten beszéde és cselekedete, meg az embernek arra 
adott istentiszteleti válasza egyáltalában nem azonos a vallással — 
teszi föl a kérdést a hit! És ha a vallás nem az ember egyetlen le
hetséges magatartása Isten iránt, milyen nyelven beszél akkor Isten 
a vallástalan világban, milyen formája van akkor a profán keresz
tyén ember istentiszteletének, akitől teljesen idegen a kultikus és 
szakramentális istentiszteleti forma?

Vagy beszéljünk arról, hogy a kérdéseknek olyan fölvetése, 
ahogyan az igen sok nemzetközi grémiumon történik, megfelel-e a 
mai keresztyén ember probléma-fölvetésének? Nem úgy van-e, hogy 
a világ protestáns keresztyénsége csalódottan fordul el a hagyomá
nyos keresztyén theologumenoktól és inkább világi mozgalmakban 
keres teret keresztyén lelkiismeretéből fakadó erkölcsi cselekvé
seinek.

A teológia az egyházat szolgálja

Csak néhány kérdést érintettem azok közül, amik azonnal föl
vetődnek, ha a hit elkezd gondolkodni Isten kinyilatkoztatásáról és 
az emberről és ezekre a kérdésekre választ is akar adni. Az ilyen és 
hasonló kérdések fölvetése miatt tapasztalható az egyházban bizo
nyos félelem a teológiától. Sokszor bizony kényelmesebb dolog 
volna, ha ezek a kényelmetlen „viharmadarak”  hallgatnának. A teo
lógia azonban nem hallgathat. Neki szolgálnia kell — az egyházat! 
A gondolkodó hit a gyülekezet hite helyett is gondolkodik, hogy 
megóvja a veszélyes kísértésektől. Attól, hogy a homokba dugja 
fejét akkor, amikor esetleg az egyház jelenlegi formáit kétségbe 
vonó valóságok előtt áll. A teológia ugyanis úgy is tudja szolgálni 
az egyházat, hogy megfosztja a nyugalmától, hogy az egyház ne 
szenderedjék el valami hamis biztonságban vagy kedvenc álom- 
világban és észre vegye feladatát a valóságos világban. Persze ez 
sokszor nem kellemes dolog az egyháznak. Bizony nem egyszerű 
dolog, hogy az egyház mint intézmény megszabaduljon olyan hagyo
mányos képzetektől, amelyek évszázadokig érvényben voltak. El
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kell ismernünk, hogy nagyon nehéz dolog megszabadulnia az egy
háznak olyan kultuszi és közösségi formáktól, az Írásnak olyan ér
telmezésétől és az embernek olyan megítélésétől, amelyek évszáza
dokig uralkodók voltak az egyházban. Hát még a gyülekezeteknek 
értelmesen és mégis hittel megmagyarázni, hogy szükség van az 
egyház „megreformálására”.

Ennek ellenére igazat kell adnunk Althaus Pálnak, aki ezt 
mondja: „A  teológia szolgálatának éppen a kritikában kell újra meg 
újra megnyilatkoznia. A teológiának az egyház nyugtalanságává 
kell lennie. Különben nem tölti be a hivatását. Kérdésessé kell ten
nie a dolgokat. Emberi szempontból, aki nyugalomra és biztonságra 
vágyik, kényelmetlenné válik emiatt. Hiszen kérdéseinek az ered
ménye nem mindig helyeslő, hanem sokszor tagadása is a hagyo
mányos és érvényes egyháziasságnak. Teológia nélkül azonban meg
vakul és megmerevedik az egyház a maga igehirdetésében, cselek
vésében és alakjában.”

A  teológia kritikai szolgálatát nem lehet az autonóm értelem 
tévtanításának és hübriszének tartani vagy éppen Isten elleni bűn
nek bélyegezni. Az isteni igazságot nem lehet üvegbe zárni: 
A Szentlélek szele fúj és egyre újabb igazságra vezet el bennünket. 
A reformáció nem a múlté, hanem maradandó elve és tartozéka az 
evangélikus egyháznak. Luthernak volt bátorsága megmondani az 
egész egyháznak, hogy mi a Szentírásra vonatkozó egyéni vélemé
nye. A hitnek ma is joga van arra, hogy szabadon gondolkodjék és 
Isten rendelte feladatához tartozik, hogy kritikai szolgálatával meg
szabadítsa az egyházat önkényes posztulátumaitól és engedelmes
ségre nevelje az isteni kinyilatkoztatás történeti valósága iránt. 
S vállaljuk csak nyugodtan az esetnek bélyeget is, ha amiatt a szol
gálat miatt vád ér bennünket!

Luther szemében az volt az igazság egyetlen feltétele, hogy a 
Jézus Krisztusban történt kinyilatkoztatás van-e az igehirdetés 
középpontjában. Ezért sem tudom többek között elhallgatni a kér
dést: Ha nem engedi az egyház, hogy olyan teológusok szolgáljanak 
neki, akiknek egész tudományos munkásságát az a cél határozza 
meg, hogy Krisztust az isteni kinyilatkoztatás centrumaként és az 
emberiség üdvösségeként értsék meg és hirdessék, nem olyan körök 
szava vált-e iránytadóvá benne, akiket centrálisán nem Jézus Krisz
tus foglalkoztat, hanem akiknek elsődlegesen a dogmatikai, kultikus 
és liturgikus hagyományok a fontosak?!

Az egyház „félszegsége”  a tudománnyal szemben és aggodalma 
a teológiát illetően tehát alaptalan. Persze azt a kritikát, amivel a 
teológia illeti, nem spórolhatja meg magának. De nagy tévedésben 
van, ha azt hiszi, hogy ez a kritika a létét fenyegeti. Vajon az 
ószövetségi próféták igehirdetése fenyegette létében az ószövetségi 
gyülekezetei? Hiszen a gondolkodó hit éppen az egyház hite. Csak 
szolgálni és segíteni akar a teológia az egyháznak, hogy az Isten
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igéjét helyesen értse és értelmesen hirdesse. A hit nem áldozhatja 
fel az ember gondolkodó képességét és ítélőképességét sem. A hit 
nem jelenti, hogy furcsa dolgokat is igaznak fogadok el és nem 
jelenti, hogy olyan kultuszi és közösségi formákat is elfogadok, ame
lyek ellentmondanak az ember életérzésének. S amikor a teológia 
kritizálja vagy korrigálja az egyház igehirdetését és cselekedeteit, 
akkor csak igazi feladatát teljesíti és ezzel is erősíti és építi az 
egyházat.

Dr. Pálfy Miklós

Ember a világűrben
1. Miközben ezeket a sorokat szedik a nyomdászok, államférfiak 

és tudósok, írók és költők, munkások és parasztok, papok és gyüle
kezeti tagok már megtanulták egy szovjet embernek a nevét: Jurij 
Gagarin. Ettől a névtől visszhangzik most az egész világ. És joggal! 
Hiszen ez az ember, a szovjet tudósok következetes és mindent a 
szovjet haza és az emberiség szolgálatába állító tudása, munkája 
nyomán elsőnek látta az emberiség „közös hazáját” , „közös ottho
nát” , a Földet nemcsak gömbalakúnak, hanem „kicsinek”  is. Olyan 
kicsinek, hogy azon a három milliárd ember csak egymást megértve, 
és szeretve tud emberi módon élni és megmaradni.

2. Amikor ennek a nagyszerű sikernek és hőstettnek az ered
ményes befejezését regisztrálták a mérőkészülék-kombinátok s az 
emberek agyán és szívén is ott hagyta örökké világító jelzését, a 
szovjet nép vezetői is az emberiség egzisztenciájának az összefüggé
sében látták és értékelték saját népük hatalmas alkotását: Az em
beriség békéje és boldogsága zálogának szánták ezt a hőstettet. 
S annak szánta maga Jurij Gagarin is! A világűrt megjárt és nagy 
tettét saját népének megköszönő űrhajós hívja ennek a „közös 
planétának” sok színű és sok nyelvű, különböző világnézetű és gon
dolkodású embereit a nagy összefogásra, hogy az ember kiszabadu
lása a világűrbe és visszatérése erre a „kicsi földre”  ne az emberi 
irigység és gyűlölködés szikráit élesztgesse, hanem a békés koope
ráció lángjait egyesítse a föld lakóinak ünnepi tábortüzévé. Ennek 
a tábortűznek a tüzénél melegedjenek föl a szívek az emberiség 
nagy harmóniájába és kívánságába: „Békesség a földön!”

3. Akárhogyan is ízlelem számban a szavak ízét és súlyát, hogy 
a magam és mások elismerését és csodálatát illő és időtálló köntösbe 
öltöztessem, minden szó, gondolat és érzelem egyetlen szóvá sűrű
södik bennem: Az ember. Az ember tudásvágya és képessége terem
tette meg az első űrrepülés feltételeit. Az ember szállt be az első 
űrhajóba. Az ember tekintett vissza a kéklő fényben ragyogó 
Földre. Az ember nézett bele a hidegen villogó csillagok tengerébe. 
 Az ember tért vissza csodálatos élményekben és ismeretekben meg
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gazdagodva a Földre. Ember volt ott fenn a kozmikus magasságban 
és ember itt a földön — előtte és utána is. Nagyon ember! Ember 
a súlytalanság állapotában, gondolkodó és alkotó ember ott fenn és 
— ember itt lenn az őt váró és ünneplő emberek között. Ember. 
Az ember győzött az egy emberben. S ennek az egy embernek a 
tettében felmagasztosul előttünk az emberszeretet törvénye, amely 
ennek a szovjet embernek a szívét a családjáért, hazájáért, a szov
jet népért — az emberért dobogtatta. Ott fenn is! S ez az ember
szeretet — hitünk szerint — azt a magaslatot is eléri, hogy az ember 
ezt a tudományát és zseniális fölfedezését ne a pusztításra, az em
beri civilizáció lerombolására fordítsa majd, hanem az ember jó
létére, békéjére és boldogságára! Az ember Jurij Gagarin ezt a 
reménységünket hozta közelebb a világűr megfutása után a Földhöz.

Dr. Pálfy Miklós

«________________________________________________________

Az Újszövetség tanulmányozá
sához az igeolvasás és ige
hirdetés munkájához ajánljuk 
alábbi kiadványunkat

Káldy Zoltán
BEVEZETÉS 
AZ ÚJSZÖVETSÉGBE
Ára vászonkötésben: 3 0 .-  Ft .  
Kapható a S a j t óos z t á l yon :  
Budapest, VIII. Puskin-u. 12. 
Telefon: 142-074.
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T a n u lmány

Egység és különféleség a keresztyénségben
Az egyház egységéről és különféleségéről ma világszerte beszélnek 

és írnak. Az alábbiakban ehhez a világtémához szeretnék hozzászólni 
a mi helyzetünkből és abból a látásból, amelyre Isten elvezette egyhá
zunkat.

Az, egység és különféleség feszültségében élő egyháznak állandó 
problémája, hogyan és miként éljen Urának egységre hívó szava és 
ugyanakkor különféleséget teremtő akarata között. A kérdés az, hogy 
miben legyen egységes az egyház, és miként valósítsa meg a maga ter
mészetes és szükségképpeni különféleségét. Ezt a kérdést a Biblia tanítá
sának fényében, az egyháztörténeti tapasztalatok megszólaltatásával pró
báljuk megválaszolni, a mi korunkban, az atomkorszakban adott fejle
mények között.

1. SZENTÍRAS a z  e g y h á z  eg y sé g é r ő l  és k ü lö n fél esé g ér ő l

Részlettanulmányok már bőségesen feldolgozták ezt a témát, így most 
már csak összefoglaló jellegű feldolgozásra van szükség. Ezt az összefog
lalást három pontra lehet sűríteni: az első az egyház Jézus Krisztusban 
való egységének a követelményét tartalmazza, a második az egyházban 
levő szükségképpeni különbözőségekről, majd a bűn következményeként 
beálló viszályokról szól, míg a harmadik a Krisztusban hívők szolgála
tának tartalmi egységét jelöli meg.

a) Az egyház egysége
Itt mindenekelőtt Jézus Krisztus főpapi imádságát kell kiemelni, akr 

könyörgésébe foglalta nemcsak az akkori, hanem az eljövendő tanítvá
nyok egységét is. Azokért is könyörgött, akik majd a tanítványi és apos
toli igehirdetés alapján fognak hinni őbenne, ,,hogy mindnyájan egyek 
legyenek” (Jn 17, 20—23). A főpapi imádságot megerősíti ez a krisztusi 
igéret: „Lesz egy akol (helyesebb fordítása szerint: egy nyáj) és egy pász
tor” (Jn 10,16). Az apostoli levelek között különösen az Efezusi levél 
hangsúlyozza a Krisztus anyaszentegyházának egységét. „Járjatok úgy, 
mint elhivatástokhoz illik” — hangzik az apostol intése —, amelyben a 
lélek egységének megtartását helyezi a tanítványok szívére, mert „egy 
a test és egy a Lélek” , ennek az egy Úrnak a követésére szól a tanít
ványi elhívás (Ef 4,1—6). Ez az egy egyetemes keresztyén anyaszentegy- 
ház, az „una sancta catholica ecclesia” , amelyről az Apostoli Hitvallás 
harmadik ágazatában teszünk vallást.

b) Az egyházban levő különféleségek
Csak egy egyetemes, keresztyén anyaszentegyház van, amelynek a 

feje és Ura Jézus Krisztus, és amelynek tagjai mindazok, akik hisznek 
őbenne. Azonban a Krisztusban való hit egyáltalában nem jelent valami 
katolikus értelemben vett uniformizáltságot, ahol mint valami lelki ka
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szárnyában, parancsok pattognak az engedelmességre kötelezettek szá
mára. A Jézus Krisztusban való hit egységén belül maga a Szentírás 
is a különbözőségek gazdag skáláját ismeri. Maga a Biblia is sokfélekép
pen és sokszínűen tesz bizonyságot Istenről. A Szentírás egyes könyvei is 
különböznek egymástól a Krisztusról való bizonyságtevés módjára nézve, 
de sohasem a krisztushit lényegére nézve. Más-más színezete van Pál 
apostol teológiájának, Péter apostol tanításának, János apostol evangé
liumának és leveleinek, ismét más tükröződik Jakab keresztyénségében, 
másként írják le Jézus Krisztus életét, tanítását, halálát és feltámadá
sát az egyes evangéliumok, mennyire különbözik egymástól Máté evan
géliuma vagy János evangéliuma, világosan fejezi ezt ki a görög szöveg, 
amikor azt mondja, hogy a Máté szerinti, Márk szerinti, Lukács sze
rinti, János szerinti evangélium, — tehát legálisnak ismeri el az evangé
listák különböző látásmódját Jézus Krisztusról. Ugyanígy különbözött 
egymástól már a bibliai korban a palesztinai ősgyülekezet és a hellenista 
gyülekezet. Ugyanígy különböztek egymástól maguk az apostolok is szár
mazásra, képzettségre, vérmérsékletre, egyéniségre nézve.

Mindez azt jelenti, hogy éppen a különféleségen és sokféleségen ke
resztül válik nyilvánvalóvá a Krisztusról szóló bizonyságtétel gazdagsága 
és sokszínűsége. Hogyha ezt világosan látjuk, akkor elkerüljük sok irreá
lis vágyálomnak a kergetését, amiben elsősorban a Szentírástól elszakadt 
katolikus tanítás vezet. Akkor nem ismerjük az egyedül üdvözítő egy
háznak a türelmetlenségét, hanem valljuk, hogy az egyház egységében 
mindig lesznek tanítási és kegyességi típusok, mivelhogy a történeti egy
házakban „rész szerint” van az ismeret, „rész szerint” van a prófétálás, 
a látás pedig csak „tükör által homályosan” történik.

Ennek ellenére nem minden egyházi különbözőség nyer ilyen „legi
tim” formát. Ott, ahol az evangéliumtól való eltévelyedés, valamint a 
szolgálat tartalmától való elfordulás következik be, ott a különbözőség 
a bűnnek a bélyegét viseli magán, mégpedig a Krisztustól és az ő taní
tásától való elszakadásnak a vétkét.

c) A szolgálat egysége

Isten, aki úgy szerette a világot, hogy ő egyszülött Fiát adta érte 
(Jn 3,16), és aki Krisztusban megbékéltette magával a világot és rábízta 
az egyházra a békéltetés igéjét (2 Kor 5,14—21), azt akarja, hogy a ke
resztyének Jézus Krisztusban való élete az egész egyházért és az egész 
világért érzett felelősség jegyében teljék. Jézus Krisztus, aki egyedül 
illetékes Isten akaratának végső summázásában, ezt az összefoglalást az 
ún. nagy parancsolatban adta meg, amely az Isten- és emberszeretet pár
huzamosságáról szól.

Az első pünkösd napján a Szentlélek távoli országok lakóiból álló 
gyülekezetre áradt ki. Az egyház, amely hosszú ideig csak Izraelben mű
ködött, íme ökumenikussá lett, az első gyülekezet magába öleli a külön
böző népek fiait, mert Isten előtt nincsen személyválogatás, minden nép
ből való kedves előtte, aki őt féli és benne hisz. A Jézus Krisztusról szóló 
beszédet az ő missziói parancsa nyomán az apostolok, evangélisták és 
névtelen tanítványok ezrei vitték szét a világba.

Mindez azt jelenti, hogy a láthatatlan Istennek a szolgálata a lát
ható embertárson keresztül valósul meg (1 Jn 4, 20). Az Isten- és az em
berszeretetnek ez a párhuzamosan haladó vonala teremti meg a keresz
tyének között a szolgálat egységét. Mindez sokféleképpen és sokszínűen 
valósul meg, történelmi időtől, helytől, körülményektől függően, de min-
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dig ugyanazzal a Krisztus-követő szándékkal és felebaráti szeretettel. 
Akik egyek ebben a szolgálatban, azok élik a Krisztus-követők egységét. 
Akik hiányoznak ebből a szolgálatból, vagy megvetik ezt, önmagukat 
szakították ki a Krisztus-test egységéből. —

Ebben a hármas csomópontban foglalható össze a Szentírás tanítása 
a Krisztus-követők egységéről, különbözőségéről és azonos szolgálatáról.

Ennek a mérlegére helyezzük az egyháztörténetben végbemenő külön- 
féleségek kialakulását. 

2. AZ EGYHÁZ EGYSÉGE ÉS KÜLÖNFÉLESÉGE 
AZ EGYHÁZTÖRTÉNELEMBEN

Az egyház egysége az egyháztörténelemben a Jézus Krisztusban való 
hit közösségén alapul. Ezt azonban kezdettől fogva különbözőképpen gya
korolták a keresztyének. Mindez azonban az egyház egységével összefér, 
s csak akkor jött létre szakadás, amikor egyesek vagy közösségek elté- 
velyedtek a szentírási alaptól, az egyház fundamentumától.'

a) Az első szakadások

Hamar jelentkeztek az első szakadások a gnoszticizmusban, Markión 
tanításában, a montánizmusban. A legfájdalmasabb szakadások a Krisz
tus testén, az egyházon azok, amelyek a keresztyén hit középpontját, 
Jézus Krisztus istenségét és világmegváltó művét tagadják, s ezzel kisza
kítják magukat a keresztyén tanítás legalapvetőbb egységéből. Ilyenek 
az ariánusok, és antitrinitáriusok. A szentháromságtani, a krisztológiai, 
valamint az ún. „Filioque” viták megbontották az egyház egységét, azok 
részéről, akik eretnekségbe tévedtek és letértek az Apostoli Hitvallás
nak, a Nicea-konstantinápolyi hitvallásnak és az Athanasius-féle hitval
lásnak a fundamentumáról.

Már a keresztyénség első századaiban kialakult a különbség a keleti 
és a nyugati egyház között, azonban az eltérések hosszú évszázadokon ke
resztül sem vezettek szakadásra. Nemcsak nyelvi különbség állt fenn, 
hogy ti. Keleten a görög, Nyugaton a latin volt az egyház nyelve, hanem 
szellemi téren is különbség volt, mert míg Keleten a görög bölcselet ha
tására az elmélkedő vonás Volt jellemző, addig Nyugaton a pápaság nö
vekvő hatalma az egyház jogi, szervezési kérdéseit vetette fel.

Mindez azonban még megmaradt az egyházban fennálló legitim kü
lönbözőségek keretei között.

b) A nagy egyházszakadás

A felfelé törő pápaságnak előbb-utóbb összeütközésbe kellett kerülnie 
Kelettel, amely nem volt hajlandó kiszolgálni az egyre növekvő papi igé
nyeket. A pápák minden alkalmat megragadtak a keleti egyház ügyeibe 
való beavatkozásra. I. Miklós pápa például a 9. század második felében 
erélyesen irányította a konstantinápolyi főpapnak, a pátriárkának a vá
lasztását. Még feszültebbé vált a helyzet Róma és Konstantinápoly kö
zött, amikor a keleti egyháznak a szláv népek körében végzett missziói 
munkája gyümölcséből Róma is részesedni akart. Különösen a bolgár 
egyház hovatartózandósága kérdésében éleződött ki a helyzet.
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Végül is IX. Leó pápa 1054-ben háromtagú főpapi küldöttséget indí
tott útnak Konstantinápolyba. A pátriárkához intézett levelében a pápa 
hangsúlyozta, hogy „a római egyház feje és anyja minden más egyház
nak”, a császárt pedig figyelmeztette a pápai levél, hogy minden korona 
felett áll a pápa. Miután a pápa hatalmi igény bejelentése visszautasításra 
talált Konstantinápolyban, a pápa főpapi követei 1054 nyarán hivatalos 
kiátkozási iratot tettek le a konstantinápolyi Sophia-templom oltárára. 
Erre azután Mihály konstantinápolyi pátriárka Kelet többi pátriárkájá
val együtt, kiátkozta a római pápát. Ezzel véglegessé vált a szakadás 
a keleti és nyugati egyház között.

Nem személyi kérdés, vagy pillanatnyi egyházi probléma okozták ezt 
az egyházszakadást, hanem sokkal mélyebben fekvő okok. Róma egyre 
nagyobb hatalomra tört. Ennek a törekvésnek állt útjában Kelet. Nem 
volt más lehetőség, mint a Rómának való behódolás, vagy a vele való 
szembeszállás. Kelet az utóbbit választotta.

A szakadás után Róma egyre nyíltabban lépett a hatalmi törekvések 
útjára. A szakadás után 5 évre már csak a bíborosok választják a pápát, 
vagyis már csak a legszűkebb főpapi kör vesz részt a pápaválasztásban. 
A szakadás után 20 évre megindul VII. Gergely pápa harca a világ
uralomért. Olyan egyházállamot akar, amelynek feje a pápa. A szakadás 
után 40 évre megindulnak a hódító jellegű „keresztes háborúk” a Szent
föld és Kelet birtokbavételére. Nyilvánvaló, hogy a pápáknak teljesen 
engedelmes és alárendelt egyház kellett ahhoz, hogy megvalósíthassák 
világhatalmi törekvéseiket. Kelet csak feszélyezte volna ebben a pápa
ságot.

A 900 éves egyházszakadás nagy tanulsága számunkra az, hogy a 
hatalmi egyház uralkodni vágyó fellépése csak ellenkezést válthat ki, 
míg az embereknek a békesség és szeretet leikével szolgáló egyházak 
— különböző tanításuk mellett is — együtt járják a Krisztus-követés 
útját.

c) Luther és a reformáció harca Rómával

Róma álláspontját a negyedik lateráni zsinaton tartott, pápai meg
nyitó beszéd fejezi ki: „Az Űr Péternek nemcsak az egyházat, hanem az 
egész világot kormányzásra adta!” Az ún. KÉT KARD elmélete szerint 
az egyik kard az egyházi, a másik pedig a világi hatalmat jelképezi; mind 
a kettő a pápaság tulajdona, csakhogy a világi hatalom kardját a pápa
ság átadja a fejedelmeknek, hogy azok forgassák, azonban ez a kard is 
csak átnyújtott kard s a teljes uralom az egyházi hatalom kardját kezelő 
pápáé.

Róma úgy képzelte a világhoz való viszonyt, hogy átveszi felette 
a hatalmat.

A pápaságot ugyan izzó politikai hatalmi, vagyonszerzési vágy fű
tötte, de ugyanakkor a nép tömegei számára azt hirdette, hogy az élet 
a „siralom völgye”, ahol legjobb lemondani minden földi jóról, mert 
Isten előtt éppen az az érdem, ha valaki a lemondás erényét gyakorolja. 
A szerzetességen keresztül propagálta a pápaság a világtól, s annak 
ügyeitől való elszakadást, miközben a magas klérus sem az óriás vagyon
tól, sem a politikai hatalomtól, sem a világ ügyeibe való beavatkozástól 
nem volt hajlandó megválni. A világtól való elvonulás gondolatával akar
ták a nép figyelmét elterelni azokról a kérdésekről, amelyeket maguk 
akartak megoldani.
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LUTHER a hatalmi egyháznak, az uralkodó egyháznak és az egyház
n a k , mint a világ zsarnokának a képével szemben a szolgáló egyháznak, 
az igére hallgató egyháznak a képét állította. Az egyházi erőszakosság 
teljesen ismeretlen Luther számára. Neki nincs semmiféle hatalmi áb
rándja. Isten kezéből veszi a történelmet, a világi felsőbbséget, az állam
formát, a munka és a hivatás életet betöltő szerepét, a társadalmi élet 
minden jogát és kötelességét, és természetes tényként állapítja meg a 
„Világi felsőbbségről” szóló iratában, hogy a keresztyén embernek nem
csak joga, hanem kötelessége az állam által szabott társadalmi feladatok 
teljesítése. Luther természetesnek tartja, hogy a keresztyén ember tagja 
az egyháznak és tagja a világnak, amely Isten teremtésének és gond
viselésének tárgya. A keresztyén ember bent él az egyházban és a világ
ban egyszerre, ez pedig a felebaráti szeretet gyakorlásának harmóniájá
ban megy végbe.

Luther azért tud szembeszállni a római elvilágiasodással, mert biztos 
fundámentumon, az Isten igéjének alapján áll. A pápaságot nemcsak 
mint A VILÁG ZSARNOKÁT, hanem mint AZ EGYHÁZ ZSARNOKÁT 
is támadta. Mivel a pápaság letért a Szentírás egyedüli fundamentumá
ról, azért tévelyedett el a teológia és az egyházi élet egész területén. Isten 
a reformáción keresztül akarta megtisztítani a középkor folyamán meg
romlott egyházát, azonban Róma merevsége lehetetlenné tette Isten egy
háztisztító munkáját. Luther számos irata és az evangélikus egyház hit
vallási iratai egybehangzóan támadják a pápaságnak az Isten igéjétől 
való elszakadását. A reformáció döntő tanításával, a Szentírás egyetlen 
zsinórmértékéről szóló tanításával szemben a katolicizmus a trienti zsi
naton (1545—1563) megmerevítette azt a tanítását, hogy A SZENTÍRÁS
SAL EGYENLŐ HITFORRÁS AZ A SZENT HAGYOMÁNY, AMI AZ 
EGYHÁZTÖRTÉNET FOLYAMÁN ÉS A PÁPAI SZÉKHATÁROZATOK
BAN JUT KIFEJEZÉSRE. Ezzel a katolicizmus letért a szentírási alapról. 
Ezzel az alapvető tévelygéssel függ össze a reformáció másik alapvető 
tanításával, a hit által való megigazulással szemben tanúsított értetlen
sége. Ugyancsak ebből az alapvető különbségből fakad a szentség-tanban 
mutatkozó mélyreható ellentét.

A katolikus ecclesiológiának A PÁPASÁGRÓL szóló tanítása min
dig is botránkozást jelentett a reformáció számára. A reformáció oldalá
ról állandóan támadták azt a lelki gőgöt, amellyel a pápa főhatósága 
alatt hierarchikus módon szervezett katolikus egyházat a Krisztus egy
házával, a Krisztus testével azonosították. A római katolikus egyháznak 
ez az igénye abban éri el tetőfokát, hogy önmagát tartja egyedül üdvözí
tőnek. Ez azzal a következménnyel jár, hogy a katolikus hit alapjellégét 
nem a Jézus Krisztusban való személyes hit, hanem a hierarchikus egy
házra mindenestül ráhagyatkozó kegyesség adja meg. Az egyház feltét
len hierarchikus tekintélye előtti meghajlás az egyház tanításának ellent
mondás nélküli elfogadásává üresedik (fides implicita).

A KATOLICIZMUS ÜJABB FEJLŐDÉSE még csak fokozta a pápa 
főségének kiemelését. 1870-ben kihirdették a pápai csalatkozhatatlansági 
dogmát. 1854-ben vált dogmává Mária testi mennybemenetele, 1951. nov. 
1-én pedig Rómában fényes ünnepség keretében hirdette ki a pápa az 
Assumptio-dogmát. Mária testi mennybemenetelének nemcsak hogy 
semmiféle bibliai alapja sincs, hanem számos igehely egyenesen ellene 
mond. „Senki se ment fel a mennybe, hanem ha az, aki a mennyből szál
lott alá, az embernek Fia, aki a mennyben van.” (Jn. 3, 13.) „Amiképpen
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Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképpen Krisztusban mindnyájan 
megeleveníttetnek. Mindenki a maga rendje szerint. Első zsenge a 
Krisztus, azután, akik Krisztuséi az Ö eljövetelekor” (1. Kor. 15, 22—23.). 
Ez igékből félreérthetetlenül világos, hogy eddig egyetlen feltámadás és 
mennybemenetel történt: Jézus Krisztusé. Az övéinek feltámadása majd 
az idők végén, Krisztus vissza jövetelekor történik meg.

Ez azt jelenti, hogy a katolicizmus tovább ment a bibliai alap teljes 
megtagadásában. Míg az evangélium Isten inkarnációját hirdeti, addig 
az assumptio-dogma Mária deifikációját tartalmazza. Mária mennybe
menetelének dogmájában megnyilatkozó emberistenítés Jézus Krisztus 
művének megkerülését jelenti. Róma olyan szakadékot vont maga körül 
az újabb dogmákkal, amely minden ökumenikus hídverést lehetetlen 
feladat elé állít. Ez tovább fog növekedni, amikor be fog következni 
a már eddig is előkészített „corredemptrix” (társmegváltó) dogma. Ez 
nyilvánvalóan sérti a Jézus Krisztusban való hitet.

Igazat kell adnunk az assumptio-dogmával kapcsolatban közzétett 
svéd evangélikus püspöki kari nyilatkozatnak, amely többek között ezt 
írja: „A most kihirdetett új dogma a keresztyénségben még jobban kiszé
lesíti a szakadékot. Amikor egy ilyen tételről, amely nemcsak nélkülözi 
az igei megerősítést, hanem egyenesen ellentétben van a kijelentéssel 
(1. Kor. 15, 23.), azt állítják, hogy kijelentett igazság, mély sebet ejtenek 
az egyházon, mint Krisztus testén . . . ” .

Mindebből nyilvánvaló, hogy ROMA NEM KERESI AZ EGYSÉG 
ÚTJAT A TÖBBI EGYHÁZZAL. XI. Pius pápa 1928 elején Mortalium 
animos kezdetű enciklikájában körvonalazta a római katolikus egyház 
hivatalos állásfoglalását az egységmozgalmakkal szemben. Újra a leg
nagyobb nyomatékkai hangsúlyozta, hogy a katolikus egyház dogmatikai 
rendszere felbonthatatlan egész, amelyen belül nem lehet különbséget 
tenni lényeges vagy esetleg vitatható tanok között. Mária szeplőtelen 
fogantatását éppúgy kell hinni, mint a Szentháromságról szóló tant, vagy 
a pápa csalatkozhatatlansági dogmáját éppen úgy, mint Isten fia emberré 
léteiét. Róma a keresztyén egységet csak úgy képzeli el, hogy a hűtlenné 
vált tévelygő fiak térjenek vissza a római egyház kebelébe. Éppen ez 
a mentalitás az, ami lehetetlenné tesz mindenféle egység-ábrándozást 
Rómával kapcsolatban.

d) A protestantizmus és az ortodox egyház

Wittenberg és Bizánc között már a 16. században létrejött olyan kap
csolat, amely megpróbálta a protestantizmust és az ortodoxiát valami
képpen egyeztetni. Ennek a hátterében az a célkitűzés állt, hogy a keresz- 
tyénség két nagy ága, a protestantizmus és az ortodoxia fogjon össze 
Rómával szemben. Egy Dimitrij -nevű délszláv származású bizánci dia
kónussal Melanchthon lefordította az Ágostai Hitvallást görög nyelvre és 
megküldte az ortodox pátriárkának. A kölcsönös rokonszenvnyilatkoza- 
tokon kívül azonban semmi sem történt. Ez a helyzet a mai napig is 
fennáll. Az ortodox egyházak egészen más irányban fejlődtek, mint a 
protestantizmus, hierarchiájuk, liturgiájuk, tanításuk és egész egyházi 
életfolytatásuk idegen a protestantizmustól. A keresztyénségnek két olyan 
egészen különböző formájáról van szó, amelynek egyeztetése lehetetlen 
feladatnak látszik.
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e) A protestantizmus két ága

A protestantizmus lutheri és kálvini típusa között erős összetartó 
kapcsot jelent A SZENTlRÁS FŐSÉGÉNEK TANÍTÁSA, s az a törekvés, 
hogy a keresztyénségét a maga eredeti tiszta lényegéhez való hűség 
jegyében élje át. Közös tőről fakadt a kettő, s ezért a reformáció közös 
törzsének két különböző hajtásáról beszélhetünk. Mindamellett tagadha
tatlan, hogy a két típus között a különböző hitvallások olyan jellegzetes 
eltéréseket rögzítettek, amelyeket nem lehet egyszerűen közömbösíteni. 
A hivatalosan uniált egyházak hol egyik, hol inkább a másik típus saját
ságait mutatják, azt igazolva, hogy a protestantizmusnak ezt a két fő 
típusát mesterségesen egybeolvasztani nem lehet.

Nem arról van szó tehát, mintha a Hesseni Fülöp által 1529-ben 
egybehívott marburgi értekezleten a tárgyaló felek egymás iránti meg- 
nemértése, féltékenysége és csökönyössége idézte volna elő a reformáció 
kétfelé válását, hanem alapelvi, teológiai különbözőség következtében 
történt a kétfelé ágazás.

Míg a lutheri keresztyénség a kinyilatkoztatás történeti valóságán és 
annak krisztusi középpontján csüng, s ebből a krisztocentrikus alapállás
ból fejti ki a hit által való megigazulás Pál apostoli tanítását, addig a 
keresztyénség kálvini típusa Isten abszolút fönségét, korlátlan szuvere
nitását emeli ki, a kettős predesztináció következményével. Mindez egy 
általában nem akarja azt tartalmazni, mintha a protestantizmusnak a kél 
fő típusa szükségképpen egyoldalú lenne, s egyik sem lenne képes a ke
resztyén igazság teljes kifejezésére, hanem inkább a kettő különbözőségé
nek teológiai jellemzéséül akar szolgálni.

   Az istenfogalomban rejlő különbözőség után ki kell emelni az Ür- 
vacsora-tanban mutatkozó eltérést. A dogmatikai differenciák után hang
súlyt kell tenni az egyházi élet különbözőképpen alakult formáira is, 
mint amilyen az istentiszteleti élet különbözősége, valamint az egyház
alkotmányban mutatkozó eltérés, amely ha nálunk Magyarországon nem 
is annyira szembetűnő, de világméretben világosan megkülönböztethető 
a lutheri és kálvini egyházszervezet közötti különbség.

A protestantizmus két ágának EGYESÍTÉSÉRE vonatkozó leg
nagyobbszabású törekvés történelmileg a porosz unióban valósult meg. 
Itt azonban III. Frigyes Vilmos porosz király 1817-ben a reformáció há
rom évszázados jubileumán, a Hohenzollern-ház hagyományainak meg
felelően, királyi parancsszóra valósította meg az evangélikusok és refor 
mátusok közötti uniót, azzal a reakciós gondolattal, hogy a trón és oltár 
közötti kapcsolatot szorosabbá teszi. Ez az intézkedés egyik egyháznak 
sem vált javára, sőt azt eredményezte, hogy a porosz királyi uniált egy
ház mellett erős konfesszionális szeparációk is keletkeztek, és az eddigi 
két egyház helyett most már három egyház jött létre.

f) Az egyházak további tagolódása

A reformáció két főágának kialakulása után az egyházak tovább 
tagolódtak.

AZ ANGLIKÁN egyház államegyházi jellegével szemben jött létre 
a dissenterek közössége, majd a skót zsinatpresbiteri államegyházzal 
szemben a Free Church, ugyanígy a skandináviai lutheránus államegy-

271



házak mellett is jelentkeztek evangélikus szabadegyházak is. Mindebben 
az ún. nemteológiai tényezők is közrejátszottak.

A BAPTISTA egyház mélyreható teológiai ellentétben áll a törté 
nelmi egyházakkal, mivel elveti a gyermekkeresztséget, s egyéb tanításá
ban dogmatikai közömbösséget mutat. 

A METODISTA egyház méginkább tanúsítja a dogmatikai indiffe- 
rentizmust, és középpontjába a megtérés prédikálását állítja.

A SZEKTÁK csaknem beláthatatlan sora a keresztyén igazságból 
egyoldalúan emel ki részeket és állítja a középpontba.

Így jött létre a keresztyénségnek oly sok egyházra és felekezetre 
tagolódása, amiben dogmatikai különbségek, történelmi, társadalmi, egy
házpolitikai tényezők osztották meg a Krisztusban hívőket. Mindez azon
ban korántsem jelenti azt, mintha a keresztyénségnek egyházakra tago
lódása kizárólag a bűn következménye volna, tehát valamilyen káros 

  és elítélendő bélyeget viselne magán. Kétségtelenül az égyház Urának 
szándékát lehet felismerni abban, hogy a kezdettől fogva sok színű év 
sok irányt magába foglaló egyház mindvégig megőrizte ezt a jellegét.

De mielőtt az egyháztörténelmi tanulságok összefoglalására kerülne 
sor, röviden vázoljuk fel a magyarországi egyházközi viszonyt is.

g) Az egyházközi helyzet Magyarországon

A magyarországi egyházközi helyzet A LEGÉLESEBB ELLENTÉT 
JEGYEBEN INDULT. Az 1514-es Dózsa-féle parasztforradalom megtorlá
sában oly hírhedt szerepet játszó Werbőczy, katolikus pártja segítségével 
egyik kemény törvényt a másik után hozták a lutheránusok ellen. 
A lutheránusok megégetéséről szóló törvénytől kezdve a magyarországi 
ellenreformáció kegyetlenkedéseiig egyenes vonalú út vezetett: az idegen 
Habsburg uralkodóház és a katolikus egyház közösen akarták kiirtani 
a magyarországi protestantizmust, amelyet a haladó mozgalmakkal 
való kapcsolata miatt is üldöztek. Hiába volt oly régen a pozsonyi és 
eperjesi vértörvényszék működtetése, hiába választanak el évszázadok 
a gályaraboktól, a magyarországi protestantizmusba mélyen begyökere
zett a sok évszázados katolikus bánásmód emléke.

MAGYARORSZÁG MÁSODIK SPANYOLORSZÁG VOLT, ahol a 
protestáns egyháztörténelem lapjai évszázadokon át tanúskodtak a ka
tolikus részről megnyilvánult üldözésről. A katolikus egyház „uralkodó 
vallás” jellegét csak egy haladó mozgalom szüntette meg, nevezetesen 
az 1848-as szabadságharc vallásegyenlőségről szóló törvénye.

Ez azonban a szabadságharc idegen fegyveres erőkkel történt le
verése után gyakorlatilag újra megszűnt, s a katolicizmus maradt a 
ferencjózsefi rendszer és a Horthy-korszak elsőosztályú államegyháza. 
Amikor az 1919-es Magyar Tanácsköztársaságot külföldi segítséggel le
verték, visszaállították a ferencjózsefi kor társadalmi viszonyait. 
Magyarországot Regnum Marianumnak, Mária országának nevezték. 
A „szentistváni gondolat” azt jelentette, hogy az állami és társadalmi 
életben a katolikus egyháznak engedtek erős befolyást. Arra hivatkoztak, 
amint Szent István korában a legszorosabb kapcsolatban állt egymással 
az állam és a katolikus egyház, úgy kell annak lennie ezer év után is. 
A katolikus egyház társadalmi és közjogi hatalomra tört. Óriási birtokai 
anyagi hatalmát biztosították.

272



„A keresztény kurzus” elsősorban katolikus uralmat jelentett. Ez a 
magyarországi felekezetközi viszonyban burkolt formában tartotta fenn 
a katolikus egyház régi uralkodó vallás-jellegét. A protestantizmus sokat 
szenvedett, különösen a reverzális-hajsza területén.

Magyarországon tehát az amúgyis meglevő dogmatikai, liturgiai, 
egyházszervezeti ellentétek mellett még a katolikus hatalmaskodás és el
nyomás is, mint nemteológiai tényezők, mélyítették a katolicizmus és 
protestantizmus közötti szakadékot.

A HAZAI PROTESTANTIZMUSON BELÜL a 19. században vető
dött fel a lutheri és kálvini keresztyénség uniójának kérdése. Az 1842-ben 
megindult Protestáns Egyházi és Iskolai Lap célkitűzései között szerepelt 
az unió előkészítése is. Nemteológiai tényező vált a megindult teológiai 
viták megindítójává. A nemzetiségi kérdés helytelen felfogása oda veze
tett, hogy a jelentős szlovák és német nemzetiségeket magába ölelő evan
gélikus egyházat a csaknem színmagyar református egyházzal akarták 
unióba vonni azért, hogy a nemzetiségek szava ezzel erőtlenné legyen. 
Nálunk különösen az arisztokrata Zay Károly egyetemes felügyelő szor
galmazta a protestáns uniót. A teológiai racionalizmus légköre kedvezett 
az unió előkészítőinek. Például Simkó Vilmos pozsonyi lelkész és teo
lógiai tanár „Egyházi unió” (Pozsony, 1842.) című művében arról ír, hogy 
az úrvacsorai tanításban csak a szélső irányok különböznek egymástól, 
aminek gyakorlati jelentősége amúgy sincs. A predestináció tanítását 
nem kell a nép elé vinni, mert annak sincs gyakorlati hatása. A szer
tartások különbözőségét közös kátéval és énekeskönyvvel kívánja eltün
tetni. Ugyanakkor Hurbán János hlubokai lelkész „Unia” című szlovák 
nyelvű könyvében (Buda, 1846.) szenvedélyesen támadta az unió híveit 
és képviselőit, de élesen támadta a teológiai racionalizmust, az unió 
szellemi melegágyát is. Sokan osztották Székács József pesti lelkész véle
ményét, aki a hitvallási különbség fenntartása mellett csupán egyház
kormányzati uniót javasolt. Bauhofer György budai lelkész közös biblia
órákon keresztül tartotta a reformátusokkal való testvéri kapcsolatot, 
anélkül azonban, hogy hitvallási unióra gondolt volna.

Csakhamar nyilvánvalóvá vált, mennyire gyenge teológiai alapokon 
nyugszik az uniós elgondolás. Már 1846-ban bejelenti dr. Székács József 
a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapban (PEIL), hogy az unió tervét le 
kell venni a napirendről. (1846. 628.)

A dunántúli evangélikus egyházkerület éppen az előző évben erősí
tette meg a három évszázados gyakorlatot, hogy a püspöki és a lelkészi 
esküformulában az evangélikus hitvallások szerepeljenek (PEIL 1846. 
897.). Hasonlóan jártak el a többi kerületek is. Egyre több evangélikus 
és református lelkész részéről hangzott el unióellenes és hitvalláshű 
nyilatkozat, aminek a PEIL is nyilvánosságot nyitott. Az 1842-ben fel
lángolt uniós lelkesedés pár év alatt teljesen szertefoszlott. Ez teológiai
lag a racionalizmus vereségét és a hitvallásosság győzelmét jelentette, 
egyházpolitikailag pedig az arisztokratikus felső vezetés tervének meg
hiúsulását jelentette az egyház hivő tömegeivel szemben.

Ezzel nyilvánvalóvá vált az, hogy a két testvéregyház egymáshoz 
való viszonyának útja nem az unió, hanem a békés, segítő, támogató 
együttélés, amelyet a két tiszai kerület 1830-ban a kéri egyességben, 
1833-ban a két dunántúli kerület a nagygeresdi egyességben kötött.
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1855-től 65-ig közös protestáns teológiai főiskola áll fenn Budapesten. 
Szórványosan előfordult, hogy a kis lélekszámú evangélikus és refor
mátus hívek közösen tartottak fenn egy lelkészi állást úgy, hogy az evan
gélikus lelkész után reformátussal töltötték be a lelkészi állást.

Mindezek azt mutatják, hogy voltak uniós jellegű próbálkozások 
a hazai egyháztörténetben a lutheri és kálvini keresztyénség között, 
azonban a történelem nem igazolta ezeket. Már régen túl vagyunk az 
unió problémáin és egyházaink élik a maguk kipróbált életét a Jézus 
Krisztusban való hűségben, a hitvallások megbecsülésével, a sajátos egy
házi életforma tiszteletbentartásával. Egyházainkat a reformátori taní
tásban rejlő közös vonások testvéri szeretetben fűzik össze anélkül, hogy 
bárki is a hitvallások feladásával járó unióra gondolhatna.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 1949-ES ALKOTMÁNYA a val
lásfelekezetek szabadságát egyformán ismerte el, egyik vallásfelekezet 
sem élvezhet előjogokat a másikkal. szemben, egyik sem nyomhatja el 
a másikat, amint ez a múltban történt. Ez védelmet és biztonságot nyújt 
minden vallásfelekezetnek. Minden egyház a maga sajátos tanításának 
megfelelően gyakorolhatja és formálhatja a maga életét. Ez a helyzet 
lehetővé teszi, hogy a magyarországi felekezetközi helyzetben rend és 
nyugalom uralkodjék az előző korok számos viszályával szemben.

3. EGYSÉG ÉS KÜLÖNFÉLESÉG A KERESZTYÉNSÉGBEN
Minderre az egyháztörténelmi összefoglalásra azért volt szükség, 

hogy világosan láthassuk a kétezeréves egyháztörténet tanulságát az egy
ház egységéről és különféleségéről.

a) Az anyaszentegyház a Krisztusban hivők közössége. A Szentlélek 
hozta létre és ő tartja életben. Nem másképp, mint a kegyelmi eszkö
zökkel, a törvénnyel és evangéliummal és a szentségekkel. A szent nép 
a keresztyének gyülekezete már így is egység, mert hisz az egyház a 
Krisztus teste. Az Apostoli Hitvallás 3. hitágazatában vallást teszünk 
az egy egyetemes keresztyén anyaszentegyházról. Erről mondotta az 
Ágostai Hitvallás: ,,Az egy anyaszentegyház örökké megmarad, az egy
ház pedig a szentek közössége, melyben az evangéliumot tisztán hirdetik

   és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki.” Az egyháznak az egysége 
tehát meglevő valóság. Az egyháztörténelem hosszmetszetében nézve 
mindenütt élt az egyház, ahol hangzott az apostoli ige, a Krisztus evan
géliuma. Ahol ilyen értelemben apostoli maradt a történelem során 
az egyház, ott Krisztus egy, szent és egyetemes anyaszentegyházának 
élete folytatódott az időben.

b) Az egyháztörténelem azonban azt is tanúsítja, hogy a. Krisztus 
egy, szent és egyetemes egyháza a konkrét földi keresztyén közösségek
ben, történeti egyházakban él. A KERESZTYÉNSÉG KÜLÖNBÖZŐ
KÉPPEN ALAKÍTOTTA A MAGA ÉLETFORMÁJÁT, anélkül, hogy el
veszítette volna a Krisztusban való egységét. A Krisztus egyháza nem 
egyetlen egyházi közösségben van jelen, hanem mindegyikben csak rész 
szerint van az ismeret. Nyilván nem véletlen, hogy annyiféle történeti 
egyház jött létre a keresztyénségen belül, mint amennyi ma található 
az egész világon. Mindebben nem lehet kizárólag a szétszakadozottság 
bűnét látni. A ROMAI KOVÁSZNAK A JELENTKEZÉSE az, amikor 
nem tanítunk tisztán az egységet illetően, hanem legfőbb gonddá tesz-

„szük az egyház egységének emberi erőfeszítéssel való munkálását.
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a  s z e n t ír á s  n e m  a r r a  t a n ít , h o g y  a z  e g y h á z  s z e r v e z e t i
VAGY AKÁR DOGMATIKAI EGYSÉGÉT TARTSUK LEGFŐBB FEL
ADATUNKNAK. A Szentírás a Jézus Krisztusban lett váltságot állítja 
a középpontba, ennek az elfogadása és élése a döntő.

Csak a katolikus egyház tette a keresztyénség uniformizálását leg
főbb feladattá, mert a pápáról szóló tanítás követelte meg ezt. Ahol 
azonban nem fogadják el a pápaságról szóló tanítást és nem élnek az 
egyedül üdvözítő egyház gőgjében, ott nem tekintik csapásnak a keresz
tyénség sokféle ágú színeződését, hanem azt megértik, sőt abban Isten 
akaratát fedezik fel. Ennek a ténynek a fényében indokolatlanná válik 
minden nagy igyekezet és buzgalom, amely az egyházak földi, szervezeti, 
tanításbeli vagy liturgiai egységét erőlteti, nem is beszélve arról, meny
nyire méltatlan az egyházhoz, ha nem teológiai tényezőkért, hanem 
különféle haladásellenes politikai meggondolásokból történik az egyház 
egységéért folytatott lázas tevékenység.

c) Az egyház egysége eschatologikus valóság. A mi sürgés-forgásunk 
nélkül is meg fogja teremteni Isten az egy akol és egy pásztor (Jn. 10, 16.) 
tényét. Mi tehát nem az ökumenikus mozgalom szervezettségében, teoló
gusaiban vagy gyakorlati embereiben bizakodunk, hanem Jézus Krisztus 
hatalmában, akiben az anyaszentegyház már ma is egy, egykor pedig ő 
fogja megteremteni ugyanannak az evangéliumnak az alapján ugyanazt 
a hitet, ugyanazt a reménységet, ugyanazt a szeretetet.

Mindez egyrészt óvást jelent a hamis és fölösleges egységkeresések
kel szemben, de ugyanakkor másrészt teljes odaadást kíván mindahhoz, 
ami a keresztyéneknek krisztushitükből folyó feladatuk.

4. MIBEN LEGYENEK EGYSÉGESEK A KERESZTYÉNEK?

Az eddigiekből kitűnt, hogy a keresztyének Jézus Krisztusban, az 
egyház Urában egyek, az egy szükséges dolgon kívül pedig különféle
képpen gondolkoznak és élnek, a dogmatikát, istentiszteletet, egyház- 
szervezetet illetően. A keresztyének egységének és különféleségének a 
kettősségéből azonban GYAKORLATI KÖVETKEZMÉNYEK IS FOLY
NAK.

A Jézus Krisztusban egységesen hivő keresztyének szükségképpen 
követik őt gyakorlati magatartásuk során is. Ő AZ EMBERSZERETET 
JÉZUSA, aki ezt a lelkületet várja tanítványaitól is. A jézusi ember
szeretet jelenti a felebarátnak nyújtott pohár vizet, a testvéri jó szót, 
de jelenti a széles, ÁTFOGÓ ÉRTELEMBEN VETT EMBERSZERETE- 
TET IS, hiszen Jézus Krisztus az egész világért, minden emberért meg
halt, s ezzel a keresztyének szemét hozzá akarja szoktatni a világot 'át
fogó látáshoz. Az egyház egyetemes mivoltából is következik, hogy látó
határa széles, mint maga a világ.

Ennek a világot átfogó emberszeretetnek A MI KORSZAKUNKBAN 
sajátos feladatai vannak. A 20. század első felét a világháborúk réme 
szorongatta. A világnak borzalmas tapasztalata volt, milyen aratást tett 
a halál a világháborúk során embermilliókban, hogyan tarolta le orszá
gok termését, népek kultúrértékeit. Teljesen jogos és indokolt a népek 
gyűlölete a háborúval szemben. A világ népeit nyugtalanítja a fegyver
kezési hajsza, a fenyegetően növekvő nukleáris fegyverkészletek meny- 
nyisége. Ezért tölti el a világ népeit az új világháború veszélye elleni 
küzdelem. Az emberek nem akarják megvárni az atom- és hidrogén
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rakéták robbanását, hanem idejében akarják kiküszöbölni az atom
háború veszélyét.

Ebben a történelmi helyzetben mi más feladat várhatna a világ 
keresztyénéire, minthogy minden rendelkezésűikre álló lehetőséggel küz
denek A BÉKÉÉRT. Természetes, hogy ezt a keresztyének nem csupán 
magukban — hiszen nemcsak ők élnek a világon —, hanem mindazok
kal összefogva végzik, akiket összefűz az a nemes törekvés, hogy meg
akadályozzák a világ pusztulását és az emberi élet kiirtását.

A nagykorúvá lett világban kicsivé zsugorodtak a távolságok, az 
emberek érdeklődése magába öleli földünk minden tájának sorsát. 
A keresztyének is megtanulták az emberi együttélésnek alapvető ténye
zőit, mert csak ezek ismeretében lehet konkréten és reálisan beszélni 
a béke megvédéséről. Ezek A KONKRÉT BÉKEKÖVETELÉSEK poli
tikai fogalmazásúak ugyan, de ezt is természetesnek tartja az a keresz
tyén ember, aki a békét nemcsak szólamnak vagy kegyes frázisnak tekinti, 
hanem a maga realitásában és konkrétságában fogja fel. Ezekben a köve
telésekben a keresztyének egyek a világ bármely békeszerető emberével.

Ezek a követelések azt jelentik, hogy elítélik a „háború peremén” 
való táncolás elméletét, a hidegháború doktrínáját, mint olyan felfogást, 
amely termonukleáris katasztrófába torkollik. A békés egymás mellett 
élés, a koegzisztencia elve értelmében meg kell szüntetni a hidegháború 
minden lehetőségét, fel kell oszlatni a katonai tömböket, megszüntetni 
a katonai támaszpontokat, végre kell hajtani az általános és teljes lesze
relést, nemzetközi ellenőrzés mellett. A vitás nemzetközi kérdések leg
jobb megoldásának útját a tárgyalások jelentik, az államok egyenjogú
ságának, területi épségének, függetlenségének, szuverenitásának, a bel- 
ügyekbe való be nem avatkozásnak az elvei alapján. A békés egymás 
mellett élés megkívánja a kereskedelmi, kulturális és tudományos kapcso
latokat. Ezek a célkitűzések megfelelnek valamennyi nép létérdekeinek, 
minden békére törekvő ember igényének, természetesen a keresztyén 
emberek kívánságának is. 

A világ keresztyénéinek a Jézus Krisztusban való egységéből vilá
gosan következik a mi korunkban, az atomkorszakban, A TELJES LE
SZERELÉS követelésében mutatkozó egység. Ebben a Jézus Krisztusban 
hivők között nem lehet különbség és vita, mert hiszen miféle tanítványa 
az Jézus Krisztusnak, aki az atomhalál borzalmait szánja a világnak? 
Legyenek hát egyek a világ keresztyénéi abban, hogy követelik a leszere
lést! A fegyverkezési hajszából úgy sem következhet sem a háború fel
tartóztatása, sem a népek jólétének emelése. A fegyverkezési hajsza 
a háború rémét idézi fel. A leszerelés ugyanakkor óriási erőket szabadít 
fel a békés termelésre, lakásépítésre, az egészségügyi, a szociális ellátás, 
tudományos fejlődés, népművelés fejlesztésére.

Az emberiség jövendőjének biztosítása, a béke korszakának meg
teremtése olyan célkitűzések, amelyek méltóak az egyházhoz is, Jézus 
Krisztus mai követőihez is. Ezek olyan alapvető erkölcsi követelmények, 
amelyekben egységet tanúsíthat a világkeresztyénség is.

Az a keresztyénség, amely a Szentírásból AZ EMBERISÉG EGY 
VÉRBŐL TEREMTETTSÉGÉT tanulta, szükségképpen képviseli az em
berek, fajok, népek egyenlőségét is. Az ökumenikus mozgalmakban any- 
nyira kedvelt ének a Szentíráshoz való hűségben fejezi ki a pünkösdi
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csoda óta számtalanszor megtapasztalt hivő élményt, mennyire egyesíti 
Jézus Krisztus a különböző népek fiait:

„Nincs Krisztusban Kelet, Nyugat,
És nincsen Észak, Dél,
Csak egy szeretetközösség,
Hol földön ember él.
Benne eggyé lesz minden szív,
És testvérre talál,
Mert összeköt szolgálata,
Mint szent aranyfonál.”

A világ keresztyénei azonban nem azért kapták Istentől a Krisztus
ban eggyé levés ajándékát, hogy azt maguk élvezzék, mint egy lelki 
tőkét s gazdagságuk birtokában ne törődjenek másokkal. A világban még 
mindig vannak GYARMATI NÉPEK, amelyek ki vannak zárva az egyen
lőség jogából. A világon még mindig vannak faji megkülönböztetések. 
Igaz, hogy ma már világos, hogy a gyarmati rendszer összeomlása el
kerülhetetlen, a háború utáni 15 esztendő alatt Ázsiában és Afrikában 
38 szuverén állam jött létre, a történelmi folyamat, az idő a népek egyen
lőségét, a gyarmati iga lerázását érleli. Csak az a kérdés, hogy milyen 
szerepet játszanak ebben a folyamatban a keresztyének, különösen is az 
a keresztyénnek nevezett Nyugat, amely a gyarmati népek rabtartója
ként ismeretes. Jézus Krisztus követéséből semmiképpen sem lehetett 
igazolni a gyarmatrendszert a történelem folyamán, de ma kiváltképpen 
nem lehet hallgatni arról a bűnről, amely népek elnyomását és kizsák
mányolását jelenti; a keresztyének csakis a kolonializmus elítélésének 
álláspontján lehetnek, annak minden részletbe menő következményével 
együtt.

A PRÁGAI KERESZTYÉN BÉKEKONFERENCIA munkája magába 
öleli mindezeket a célkitűzéseket. Itt van az a terület, ahol kibontakozód- 
hat a keresztyéni felelősség az emberiség békéjéért, jövendőjéért, fejlő
déséért. A Prágai Konferencia munkájának Isten minden bizonnyal nagy 
jövőt fog szánni. Az egyházak számára pedig tisztességet és megbecsülést 
fog eredményezni a Prágai Konferencia munkájában való részvétel, mert 
ez azt tanúsítja, hogy az egyházak féltő szeretettel értik meg a ma em
berének problémáját és annak megoldásában tőlük telhető szerepet vál- 
lalnak.

MINKET, SZOCIALISTA ORSZÁGOKBAN ÉLŐ KERESZTYÉNE
KET, Isten felszabadított múltunknak a megkötöttségei alól, nem vagyunk 
érdekeltek az emberek és népek semmiféle elnyomásában, szabadok va
gyunk az emberért érzett felelősségünk minden irányú megvallásában. 
Ezért adhatjuk a Jézus Krisztusban hivő testvéreinknek szerte a világon 
azt a tanácsot, hogy a Jézus Krisztusban való hitünk gyakorlati követ
kezményeit vonjuk le az egész emberi élet előbbrevitelének segítésében.

Legyenek egységesek a keresztyének a háború elítélésében és a 
békéért való erőfeszítésekben.

Legyenek egységesek a keresztyének a hidegháborús törekvések el
utasításában és a tárgyalások szellemének meggyökereztetésében.

Legyenek egységesek a keresztyének a teljes, következetes, ellen
őrzött leszerelés követelésében, hogy a katonai kiadásokra szánt összegek 
az emberiség felemelkedésének és boldogulásának ügyét szolgálhassák.

Legyenek egységesek a keresztyének a békés egymás mellett élés, 
a népek közötti jó kapcsolatok gondolatának támogatásában.
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Legyenek egységesek a keresztyének a kolonializmusnak, a faji meg
különböztetésnek a megvetésében és az emberek, népek, fajok közötti 
egyenlőség hirdetésében.

Legyenek egységesek a keresztyének az egyház Urának, Jézus Krisz
tusnak a hűséges követésében, járjanak és szolgáljanak e világon min
denütt az Ö tanítványaiként, ugyanazzal a lelkülettel, amely Benne volt, 
„aki, mikor Isten formájában volt, nem tartotta Istennel való egyenlő
ségét ragadománynak, hanem megüresítette magát, szolgai formát vett 
fel, és emberekhez lett hasonlóvá.” (Fii. 2, 6—7.)

Dr. Ottlyk Ernő

Jézus feltámadása a mai teológiában és igehirdetésben
Jézus legyőzte a halált és feltámadt a halottak közül — ez minden 

idők keresztyén igehirdetésének és hitének egyik fő tartóoszlopa. Vissza
felé tekintve, Jézus feltámadásából világosodik meg, mi is történt valójá
ban a golgotái kereszten. De a húsvéti nagy esemény előre is veti fényét: 
a Megfeszített végső, teljes dicsőségének és feltámadásunknak is kezdete.

Figyeljük meg, mennyire középponti helyet foglal el Jézus feltáma
dása éppen a Jeruzsálemben végbement rendkívüli eseményekhez időileg 
a legközelebb álló, első keresztyén igehirdetésben! Ez az esemény uralja 
Péter apostol pünkösdi prédikációját éppúgy, mint Pál antiochiai ige
hirdetését vagy areopágusi beszédét, Csel. 2:24—32, 13:26—39, 17:31—32. 
Teljesen megfelel ennek a képnek az, amit az apostoli levelekben hal
lunk a húsvétkor történtek jelentőségéről. „Ha pedig Krisztus nem tá
madt fel, akkor hiábavaló a mi prédikálásunk, de hiábavaló a ti hitetek 
i s . . .  még mindig bűneitekben vagytok; sőt akkor azok is elvesztek, akik 
Krisztusban aludtak el”, I. Kor. 15:14, 17.

A végső feltámadás és ennek alapja, Jézus feltámadása, minden
esetre már abban az időben is egyik legelső számú „skandalon” a kívül
állók előtt. „Mikor azonban a halottak feltámadásáról hallottak, néme 
lyek gúnyolódtak, mások pedig azt mondták: Majd még meghallgatunk 
téged efelől” . Csel. 17:32. Nem csodálkozhatunk rajta, hogy az újkori 
teológiában a húsvéti esemény irracionalitása, értelmi megmagyarázha- 
tatlansága miatt egyre több kísérlet történt arra, hogy Jézus feltáma
dásának ezt a centrális jelentőségét elhomályosítsák. Még olyanok részé
ről is, mint Schleiermacher1. Az lenne ezért a különös, ha éppen csak 
a mi századunkban hallgattak volna el ezek a feltámadás botránykövét 
eltüntetni próbáló magyarázási kísérletek. Mégis azt kell mondanunk: 
a mai teológiában és igehirdetésben jóval általánosabb az a meggyőző
dés, hogy Jézus feltámadásának eseménye a keresztyén evangélium 
középpontjába tartozik, mint talán bármikor az elmúlt két évszázad

1  „K risztus feltám adásának és m ennybem enetelének tényei . . . n e m  állítha
tók  oda a szem élyéről szólő  tanítás igazi alkotórészeiként.”  Schleierm acher, Der 
christliche Glaube m ,  99.
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idején. Vannak mai teológusok, akik Jézus feltámadásában látják „a jel
legzetesen keresztyén Isten-hit igazi alapját”2. Sőt történnek kísérletek 
arra is, hogy az egész keresztyén dogmatikai tanítást ebből a középpont
ból kiindulva építsék fel3. A Bultmann-féle „mitológiátlanítás” körül 
támadt heves és széleskörű teológiai vita középpontjában is Jézus fel
támadásának a kérdése áll.

Ezért talán nem időszerűtlen és hiábavaló fáradság, ha a követke
zőkben végigtekintünk a Jézus feltámadása körüli újabb teológiai vitá
kon, és megvizsgálni próbáljuk: miért nem mondhatunk le arról, hogy 
Jézus valóságos, testben történt feltámadása ma is a keresztyén teológia 
és igehirdetés sarkpontja.

I. Magyarázó kísérletek

Kelsostól Reimarusig

Jézus feltámadása — bármennyire széleskörű és egybehangzó is a 
tanúk beszámolója a Feltámadottal történt találkozásaikról a negyven 
nap időszakában — annyira ellenkezik minden emberi tapasztalattal és 
értelmi következtetéssel, hogy nem csodálkozhatunk rajta, ha a keresz
tyén hit körén kívül állók már az első századoktól kezdve természetes 
módon próbálták megmagyarázni a húsvéti hit keletkezését. A szined- 
rium Mt. 28, 1. szerint szinte a feltámadás napjától kezdve terjeszti a 
hírt arról, hogy a tanítványok maguk rabolták és rejtették el Jézus holt
testét. Justinus megemlíti a szinedriumnak egy, a diaspóra-gyülekezetek- 
hez intézett hivatalos köriratát, melynek döntő mondatait a következő
képpen idézi: „Egy bizonyos Jézus, egy galileai szakadár prédikátor, 
akit mi megfeszítettünk; tanítványai azonban éjszaka ellopták a sírból, 
ahová a keresztről történt levétel után helyeztetett, hogy aztán elszaka
dásra bírják az embereket azzal a híradással, hogy feltámadt a halottak 
közül, és a mennybe ment fel.” 4 Egy másik, hasonló racionális magya- 
rázási kísérlettel találkozunk valószínűleg Jn. 20:15-ben. Mária Magda
léna a Feltámadt megjelenésekor először azt gondolja, hogy a sírt körül
vevő kert (19:41.) őrzője távolította el valamilyen ismeretlen okból Jézus 
testét a sírból. Ez lehetett a másik polemikus magyarázási kísérlet is 
később. Tertullianus mindkét feltevést ismeri, és éles gúnnyal mondja: 
a kertész nyilván azért távolította volna el olyan gyorsan a holttestet, 
nehogy Jézus nagy számban odasereglő, gyászoló hívei majd letapossák 
szép salátáit.5 Kelsos, a keresztyénség nagy ellenfele a II. században, azt 
hirdeti, hogy Jézus feltámadása vagy a tanítványok képzelődése vagy 
szándékos csalása volt.

2 K. H. R engstorf, Die Auferstehung Jesu. Form , Art und Sinn dér urchrist- 
llchen Osterbotschaft. 4. überarb. u. erweiterte A uflage. W itten-Ruhr, 1960 (173 lap) 
38. lp.

3 W. Künneth, T heologie dér Auferstehung. 4. neu bearb. u. erganzte A uflage 
München, 1951. (264 lap).

4 Just}pus, Diai. 108. Idézi E. S iauffer, Jesus. Gestalt und Geschichte, Dalp 
Taschenbücher, Bd. 332. Bern, 1957 (172 lap), 109. lp.

Ü Tertullianus, Spect. 30. Idézi Stauffer  i. m. 109—110. lpk.
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A XVIII. században Reimarus csak felújítja ezeket a régi, természe
tes magyarázási kísérleteket. Szerinte a tanítványok a keresztyén moz
galom fenntartása érdekében maguk vitték el a sírból ismeretlen helyre 
Jézus holttestét, és az üres sírt a feltámadás bizonyítékaként- mutogatták. 
Volt olyan változata is ennek a magyarázatnak, hogy Arimátiai József 
tette ezt. Mások szerint viszont maga a szinedrium akarta ily módon meg
akadályozni a Jézus-kultuszt, de kísérlete éppen az ellenkező hatást 
eredményezte.

A szubjektív vízió-elmélet

Az ésszerű magyarázási kísérletek egy másik típusa az ún. vízió
elmélet. Szintén nem újkori eredetű; minden valószínűség szerint már 
az egyháztörténet kezdetén, a Palesztinái ősgyülekezetben vitába száll
tak vele.6

Modern formájában ez a nagyon elterjedt elmélet Dávid Friedrich 
Strauss-ra vezethető vissza, aki a múlt század közepén élt. Tőle vette át 
és népszerűsítette a liberális teológia. De találkozunk vele átalakított 
formában korunkban is (E. Hirsch, R. Bultmann). E szerint a hipotézis 
szerint Jézus nagyhatású személyisége tanítványait, elsősorban Pétert és 
a víziókra egyébként is hajlamosabb női követőit, így elsőként Mária 
Magdalénát, halála után szubjektív természetű víziókra indítja. Ez 
feszült idegállapotukból — mondják — könnyen megmagyarázható. Ezek 
a Jézus-víziók lettek aztán a keresztyén igehirdetés és feltámadás-hit 
alapjává.

Újabb változata volt ennek a „szubjektív vízió-elméletnek” Adolf 
Harnack feltevése. Szerinte az első és alapvető vízió Jézus megdicsőülése 
a hegyen (Mt. 17:11. kk. és parallel helyek). Pétert az éhezés (böjtölés), 
szomjúság és a forró napsütés készítették elő lelkileg erre az első Jézus
vízióra. A kereszthalál után az összetört Péternek ez a régebbi vízió 
adott indítást a második látomásra, a Feltámadottal való „találkozásra”. 
Péter hite aztán magával ragadta a többieket is, víziók egész sorát vál
totta ki. A „Feltámadottal való találkozások” tehát Jézus hatalmas, szug- 
gesztív személyiségének pszichológiailag megmagyarázható továbbhatásai 
halála után. Újabban Emanuel Hirsch hangoztatta, hogy a húsvéti törté
net „a szív története” (Geschichte des Herzens” ), Péter nagy bűnbocsá- 
nat-élményének lelki továbbgyűrűzése7. Hasonló nézeteket vall Rudolf 
Bultmann is8.

A szubjektív vízió-elmélet e különféle változatainak alapvető gyen
géje az, hogy az evangéliumok egybehangzó leírása Jézus tanítványi se

6 Vö. R engstorf, Die Auferstehung Jesu. Form , Art und Sinn dér urchrist- 
liohen Osterbotschaft. 3. A uüage. Berlin, 1955. (112 lap). 41. lp. és 59.kk lpk.

7 ,,a  bűn és a kegyelem  megtapasztalása által jött el hozzá szem élyesen az 
Ür. Ez az ő (Péter) húsvétja.”  „ . . . h ú sv é t . . . mint a hitnek rejtett tapasztalata 
a belső szem m egnyílása a M egfeszített isteni nagyságának a m eglátására, m ely  
egyébként nem jogosu lt.”  E. Hirsch, Jesus Christus dér Herr. Stuttgart, 1926. 39. 
és 58. lp. Hirsch később a gyülekezet feltám adás-hitét nyíltan „húsvéti legendá
nak . „húsvéti m ítosznak”  nyilvánítja. Vö. „D ie Auferstehungsgeschichten und 
dér chnstliche G laube” , utio.

8 Lásd 16. jegyzet!

280



regét úgy ábrázolja, mint akiket Jézus elfogatása és halála teljesen össze
tört és szétszórt. Bennük igazán nem lehetett pszichológiai indíték ilyen 
sokrétű, összetett és annyira döntő fordulatot előidéző „víziókra” ! Abban 
pedig mi érdeke lehetett volna az evangélistáknak, hogy a tanítványok 
menekülését, szétszóródását sokkal kedvezőtlenebb színben tüntessék fel, 
mint valójában volt? „Ezért a külsőképpen és belsőleg is minden tá
maszuktól megrabolt tanítványok új összegyülekezése teljesen hihető 
módon a feltámadt Jézus saját és közvetlen műveként jelentkezik az 
egész tradícióban. . .  Ezt az átváltást ésszerű megfontolásokkal meg
magyarázni próbálni — reménytelen vállalkozás.” 9

Az objektív vízió-elmélet

Ennek a magyarázatnak a valószínűtlenségeivel próbál számot vetni 
a vízió-elméletek másik típusa, az ún. objektív vízió-elmélet. E szerint 
a hipotézis szerint a tanítványok húsvétkor valóban csak víziót láttak. 
Ennek a Jézus-víziónak az előidéző oka azonban nem szubjektumukban, 
saját rendkívüli lelkiállapotukban keresendő; maga a megdicsőült és 
mennybe ment Krisztus jelent meg nekik a szellemi-lelki élet síkjában. 
Ilyen módon bizonyította előttük, hogy él és velük van ígérete szerint. 
Ezzel a szellemes magyarázási kísérlettel megdőlne a testi feltámadás 
botránkoztató ténye, viszont látszólag igazolódnának Jézus ígéretei.

Ez a „reális pneumatikus élmény-elmélet” azonban nem számol az 
evangéliumok és Pál apostol tudósításaival, amelyek a Feltámadott testi 
megjelenéseiről szólnak (Tamás találkozása Jézussal, az emmausi tanít
ványok története, Jézus együtt eszik a tanítványokkal a Galileai tenger 
partján stb.). Miért hirdetnék az apostolok — Pált is beleértve — Jézus 
testi feltámadását, ha csak lelki természetű látomásaik lettek volna? Mi 
értelme lett volna ennek a változtatásnak, és mivel magyarázható akkor 
az üres sír ténye — ilyen és hasonló kérdések merülnek fel bennünk.

A vízió-teóriák világnézeti előfeltevésekből kiindulva, egyszerűen 
nem számolnak Isten teremtő hatalmával, Jézus feltámadásának egyedül
álló tényszerűségével. Minden további megvizsgálás nélkül félreteszik 
a korabeli, sokféle forrásból származó híradásokat. Mert azok „eleve 
nem lehetnek megbízhatóak és igazak”. De elképzelhető-e, hogy olyan 
hatalmas, világméretű és történelemformáló valóság, mint a keresztyén- 
ség, ilyen gyarló és sötét történeti forrásokból fakadt volna? Még ha a 
feltámadt Krisztussal való mai hitbeli találkozás megtapasztalhatóságá- 
val nem is számolna valaki, pusztán az emberi logika felől nézve el
gondolható-e, hogy néhány rajongó ember beteges látomása ilyen nagy 
hatású, kétezer éves világmozgalmat tudott elindítani útjára? Joggal 
mutat rá Romano Guardini: „Az emberré lett Isten alakja, aki testiségét 
magával viszi mennyei állapotába is, a zsidó gondolkodásmód számára 
az elképzelhető legidegenszerűbb valami. Galileai halászok „tudatalattija” 
ilyen képpel soha nem győzhette volna le depressziójukat! Végül minden
nél döntőbb, hogy a vallásos lelki megrázkódtatásnak ilyesfajta lelki

“ R engstorf i. m. 32-33. lpk.
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eredménye egy ideig talán tarthatta volna magát, a i'elindultság néhány 
esztendején át, vagy egy eltompult szellemiség lelkiállapotában — soha
sem keletkezhetett volna azonban belőle olyan világméretű, hatalmas 
tényező, mint a kereszténység.” 10

A mítosz-elmélet

A magyarázási kísérleteknek egy harmadik, jellegzetesen újkori 
típusa. Szerinte az emberiség vallásos élete tele van részben sajátos, 
részben sok vallásnál közös mítoszokkal. Ezek a mítoszok igen eltérő 
eredetűek: származhatnak tudatalatti visszaemlékezésből egyes nagy 
történeti eseményekre (vízözön, Sodorna és Gomorrha), eredhetnek az 
isteni szentség és hatalom belső megtapasztalásából (Numinosum), vagy 
alapvető, ősi emberi meggyőződésekből, amilyen például a lélek halha
tatlansága. Közös jellemző vonásuk azonban, hogy nem-természetes és 
nem-történeti valóságokat, összefüggéseket természeti és történeti for
mákba öltöztetnek bele.

Régebben Wrede és Johannes Weiss, újabban elsősorban Bultmanv 
képviseli azt a nézetet, hogy az egész Szentírás át meg át van szőve ilyen 
mítoszokkal, transzcendens vallási igazságok történeti formákba öltözte
tett megjelenítéseivel.11 Bultmann felfogása szerint a Biblia mitikus tör
ténetei mind egy szálig levezethetők részint a zsidó apokaliptika, részint 
a gnosztikus megváltás-tan korabeli mitológiájából.

A mítosz-elmélet hívei régebben vagy a természet körforgását, téli 
elhalását és tavaszi újjáéledését szimbolizáló, meghaló és feltámadó 
keleti istenségek mítoszaival, vagy az iráni-gnosztikus „ős-ember” -mítosz- 
szál hozták kapcsolatba Jézus feltámadásának bibliai történetét. 
Az utóbbi feltevéssel főleg Ernst Lohmeyer-nél találkozunk1-. R. Ottó 
és mások viszont „a feltámadás keresztyén mítoszának” kialakítására a 
fő indítékot az emberi élet halhatatlanságába, a lélek elpusztíthatatlan- 
ságába vetett mély vallási meggyőződés adta. Jézus feltámadásának tör
ténete eszerint „a lélek halhatatlanságába vetett ősi emberi hitnek egyik 
sajátságos, keresztyén kifejezési formája.” 13

Ennek a mitologikus magyarázási módnak a legszélsőségesebb for
mája Arthur Drews „Die Christusmythe” című munkája. Eszerint Pál, 
a farizeussá nevelt, kisázsiai eredetű római polgár, hallott egy „Jézus 
nevű zsidó szekta-istenről” ; ezt „a képzetet kapcsolta össze a meghaló és 
feltámadó Adonis képzetével és Isten szenvedő Szolgája Ézs. 53-beli gon
dolatával” ; így „támadt benne egy Isten-ember halála és feltámadása 
által szerzett megváltás ideája”.14 A történeti Jézus ezek szerint tehát 
nem is létezett.

10 R. Guardini, Dér Herr. 549k lpk.
11 Vö. különösen „ N eues Testam ent und M ythologie”  cím ű tanulmányát az 

’ .O ffenbarung und H eilsgeschehen”  c. m unkájában (1911). M egtalálható a f i .—W. 
Bartsch  kiadásában m egjelent „K erygm a und M ythos”  c. gyűjtem ény 1. köteté
ben is, (3. erweiterte A uflage, Hamburg. 1954 (302 lap). 15-49. lpk.). A  következők 
során innen idézzük.12 E- L ohm eyer, K yrios Jesous. Heidelberg, 1928.

13 Vö. Kiinneth  i. m. 26 kk lpk.
14 Idézi Künneth  1. m. 45. lp „  66. jegyzet.
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A vallástörténeti kutatás egyik fontos eredménye, hogy feltárta a 
mély szakadékot a keleti szinkretisztikus mítoszvilág gondolkodásmódja 
és a zsidó és keresztyén hit erős történeti jellege között. Adolf Harnack 
is rámutatott, hogy milyen messze áll az akkori zsidóság és a zsidó val
lási világ talaján növekvő keresztyénség, Péter és- Pál apostolok hitbeli 
gondolkodása az ilyen idegen feltámadás-mítoszoktól, egyáltalán bár
miféle mítikus-történetietlen gondolkodásmódtól, és milyen végtelenül 
nagy meglepetés lehetett a tanítványok számára is Jézus feltámadásának 
híre. Ugyanezt támasztották alá Albert Schweitzer, majd később Ethel- 
bert Stauffer kutatásai. Bár mitikus elemek kerülhettek a Szentírásba, 
ennek üzenete és a mítoszok gondolatvilága tökéletesen ellentétesek egy
mással. A mítoszok világosan és nyíltan történetietlenek. Semmi érdekük, 
hogy a bennük elmondott eseményeket meghamisítsák és történeti ese
ményeknek tüntessék fel. A Názáreti Jézus viszont valóságos történeti 
személy. A keresztyén igehirdetés és tanítás számára életének, halálának 
és feltámadásának történeti valósága az alap. Vö. I. Kor. 15—17. A mí
toszokban vallási ideák, itt viszont történetileg is kontrollálható tények 
állnak előttünk (üres sír, még életben levő szemtanúk felsorolása I. Kor. 
15:3. kk-ben stb.).

Nem véletlen, hogy Pál apostol általában nem Jézus feltámadásáról, 
hanem feltámasztásáról (egeirein — egertheis) beszél. „Ki a mi bűnein
kért halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért” , Rm 
4:25. A passzívumnak ez a személytelen használata viszont megfelel a 
késői zsidóságban elterjedt szokásnak, amely ezzel Isten megnevezését 
igyekezett elkerülni. 

Az evangéliumi kérügma a húsvéti eseményben nem valamilyen 
vallási igazságot vagy szimbólumot lát, hanem Istennek egyszeri, csak 
a teremtéssel párhuzamba állítható cselekedetét.15

A bultmanni magyarázat

Legújabban Rudolf Bultmann és iskolája törekszik a húsvéti ese
mény újszerű értelmezésére, az exisztenciálfilozófia gondolkodási for
máinak felhasználásával, D. F. Strausshoz hasonlóan ő is „Jézus-jelené
sekről” és a tanítványok víziószerű élményeiről beszél.16 Ugyanakkor a 
feltámadás-történetet magát — mint említettük — más vallások mítoszai
val állítja párhuzamba.

Szerinte nem is a tanítványok húsvéti hite és ennek keletkezése 
az igazi „húsvéti esemény” , hanem az a jelenbeli exisztenciális történés, 
amely a hivő embert új helyzetbe állítja, elvezeti igazi énjéhez, exisz
tenciális értelemben átformálja. Ennek az átalakulásnak a lényege az, 
hogy higgyünk az ige üzenetének Isten szeretetéről, amellyel megbocsátja 
bűneinket és újjáteremti belső világunkat. Ez a Krisztus kereszthaláláról 
és feltámadásáról szóló bibliai kérügma igazi, lényeges tartalma.

is R engstorf i. m. 20 kk. Vö. Künneth  i.-m . 26 kk és 45 kk.
i* „H istóriai esem ényként csak az első tanítványok húsvéti hitét érhetjük el. 

A  történész ennek keletkezését bizonyos fok ig  érthetővé tudja tenni, ha a tanít
ványoknak m egelőző, Jézussal való szem élyes kapcsolatára gondol; előtte a hús
véti esem ény azoknak vlziószerű élm ényeire korlátozódik .”  K erygm a und M ythos 
l. Bd. 46—47. lpk. (Neues Testament und M ythologie c. tanulmányában.)
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„A Krisztusban lejátszódó esemény tehát Isten szeretetének a kinyilat
koztatása, mely az embert megszabadítja önmagától (és elvezeti) ön
magához; mert olyan életre szabadítja fel, mely odaadás a hitben és a 
szeretetben. A hit mint az embernek önmagától való szabadulása és mint 
a jövő felé való nyíltsága csak az Isten szeretetébe vetett hitként lehet
séges.”17

Nem Jézus feltámadásának történeti valósága, nem az esemény maga 
a fontos tehát, hanem egyedül csak az ige, amely magában is létre tudja 
hozni bennünk ezt a belső, exisztenciális változást, az „együttmeghalást 
és együttfeltámadást Krisztussal” , a hivő bizodalom felkeltését a láthatat
lan Istenben, s ezen keresztül életünk odaadását a szeretet cseleke
deteire. Másképpen kifejezve: a „históriai Jézus” nem számít semmit, 
csak a „kérügmatikus Krisztus” a fontos, az igehirdetés és a hit Krisztusa.

A sokat vitatott bültmanni elméletnek kétségtelenül igaza van ab
ban, hogy a feltámadásról szóló kérügma az igehirdetés más tartalmai
val együtt hitet kelt, s ezen keresztül Isten exisztenciálisan átformálja 
az embert, újjá teremti. De határozottan nincs igaza Bultmannak abban, 
hogy az evangéliumi történetet és az evangéliumban való hitet, a tör
téneti Jézust és az igehirdetés Krisztusát, a „kérügmatikus Krisztust”, 
ilyen erőszakolt módon szétszakítani próbálja! Nincs igaza abban, hogy 
az evangélium mögött álló esemény, Jézus feltámadása, egyrészt meg 
nem történt — hihetetlen dolog, másrészt mellékes és elhanyagolható 
kérdés! Valóban úgy van, hogy „a Krisztussal együtt meghalás és fel
támadás aktuális eseménye mint valóság önmagában összeomlik, ha nem 
áll szilárdan mögötte Jézus feltámadásának megtörtént és egyszer s min
denkorra szóló ténye. Ha a tanítványok szabadító húsvéti hite csupán 
szubjektív létértelmezésükön és magyarázásukon alapszik, akkor ez a 
hit önmagában értelmetlenné válik és elveszti minden erejét az ige
hirdetés számára . . .  Így hibázza el tragikus módon éppen az „exiszten
ciális magyarázat” Jézus feltámadásának exisztenciális jelentőségét.”18

II. Jézus feltámadásának valósága
Mivel az eddig felsorolt magyarázási kísérletek csak abban az egy

ben hozhatók közös nevezőre, hogy más-más módon ugyan, de mind 
kételkednek az evangéliumi történet elfogadhatóságában, második lépés
ként most azt kell megvizsgálnunk: mi az alapja a keresztyénség húsvéti 
feltámadás-hitének ?

A történeti források

Jézus feltámadásának valósága — közvetlen vagy közvetett történeti 
források figyelembevételével — az ókori történelem legsokoldalúbban 
bizonyított eseményeinek egyike. Mégpedig nemcsak azokon keresztül, 
akik hittek a feltámadásban, hanem azok révén is, akik tagadásuk mód
jával, polémiájuk formájával akaratuk ellenére is tanúskodnak mellette.

A legrégibb keresztyén történeti írott forrás Pál apostol I. Korinthusi 
levele, mely 55-ben vagy 56-ban keletkezett. Ennek a levélnek 15. feje
zetében az apostol részletes listát közöl a Feltámadt megjelenésének17 

Bultmann i. m. 39. ip.
18 Künneth  i. m. 38-39. Ipk.
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szemtanúiról: Péterről, a tizenkettőről, majd ötszáz embert említ; ezt 
követően Jakabot, valamennyi apostolt és végül önmagát, 15:3—8. Ezek
nek a szemtanúknak jó része akkor még élt és könnyen megcáfolhatta 
volna Pált, "ha valótlanságot állít. Miért mert hát olyan határozottan 
hivatkozni rájuk, ha a feltámadás csak mítosz vagy vízió volt? Stauffer 
felveti azt az érdekes kérdést is, miért nem szerepel Mária Magdaléna 
neve a széltében terjesztett rágalmak cáfolatának szánt őskeresztyén 
szemtanú-listában, és miért nem szerepel egyetlen női szemtanú sem? 
Pedig Mária Magdaléna elsőbbségéről Jn. 20:11. kk. és Mk. 16:9. is nagy 
nyomatékkai szólnak. A magdalai Mária azonban asszony volt, s a zsidó 
törvények szerint az asszony tanúságtételének nincs jogi érvénye! 1. Kor. 
15:3. kk. szemtanú-listájának pedig nemcsak történeti, hanem jogi jelen
tősége is volt áz őskeresztyénség életre-halálra menő nagy vitájában.19

Pál apostol missziói igehirdetésében és Péter apostol kérügmájában 
a feltámadás valósága éppen olyan centrális helyet foglal el, mint Jézus 
kereszthalálának történeti ténye. Idői sorrendben csak ezután következ
nek az evangéliumok viszonylag későn írásba foglalt híradásai. Az idői 
távolság miatt bizonyos részletkérdésekben eltérnek ugyan egymástól 
(a Feltámadott megjelenési helye, Jeruzsálem vagy Galilea, a sírnál meg
jelent asszonyok száma stb.; emiatt a kutatás ma külön jeruzsálemi és 
g'alileai tradíció-forrásokkal számol).20 A lényeges dolgokban azonban az 
evangéliumi tudósítások teljesen egybehangzóak.

Ezek a közös, az őskeresztyénség által egybehangzóan vallott lénye
ges tényezők a következők: az ürpg sír ténye, a harmadik napon történt 
feltámadás, a feltámadással kapcsolatos események leírása, a Feltáma
dott testi megjelenéseinek 40 napra korlátozása, végül a tanítványok 
közös meggyőződése Jézusnak testben történt feltámadásáról

Az evangéliumi beszámolók kisebb eltérései az idői távolság és a 
különböző források felhasználása miatt nemcsak érthetők, hanem azzal, 
hogy az őskeresztyén egyház utólagos harmonizálásának hiányát jelzik, 
csak még inkább valószínűsítik ezeknek a beszámolóknak történeti hite
lességét. Mert ha valamilyen idegen mítoszt vesznek át, vagy költött, 
legendáris alkotás a feltámadás-történet, ilyen nagy vigyázatlanságot 
bizonyosan nem tűrt volna sokáig az őskeresztyénség; utólag minden 
bizonnyal elsimította volna a szent iratok híradásainak könnyen észre
vehető eltéréseit. A meghagyott eltérések az evangéliumi tudósításokban 
éppen arról tanúskodnak önkéntelenül is, mennyire szent és érinthetet
len volt az őskeresztyénség számára mindaz, ami ennek a hihetetlen 
csodának a hatása alatt keletkezett! A szemtanúság közvetlenségét és 
forró élményszerűségét még kétezer év távlatából is jól éreztetik ezek 
a híradások, írásba foglalt alakjukban.

De tételezzük fel azt a nehezen feltételezhető helyzetet, hogy Pál 
apostol akkor még könnyen ellenőrizhető szemtanú-listája, az apostolok 
életet kockáztató igehirdetése és az evangéliumok tudósításai mind kép
zelődések vagy szándékos megtévesztés. Nincs-e mégis valamilyen nyoma 
a keresztyénségen kívül ennek a hihetetlenül hangzó húsvéti esemény
nek? Stauffer az első századok zsidó polemikus irodalmát, tehát éppen

19 Stauffer i. m. 113-114. lpk , . . . .
2i' Emil Brunner m egpróbál ezekhez a kisebb jelentőségű és érthető eltere- 

seklíéz m esszem enő következtetéseket fűzni, s ahhoz is, hogy Pál 1 K or 15-ben 
nem em líti k ifejezetten az üres sirt. Következtetései azonban a történeti kutatás 
újabb adatai mellett nem  állnak helyt (vö. Stauffer m egállapításait a zsidó pole
mikus irodalom ról). Vö. Die „‘hristliche Leltre von  Schöpfung und Erlpsung. Dog
matik, Bánd 2. Zürich, 1950 (456 lap), 434 k k  lpk.
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a másik fél önkéntelen tanúságtételét állítja oda az őskeresztyén törté
neti források mellé, ellenőrzésül. Rámutat arra, hogy az apostolok ige
hirdetése Jeruzsálemben a legélesebb ellenállásba ütközött — de senki 
sem vonta kétségbe bizonyságtételüket a húsvéti üres sírról! Pedig az 
csak pár száz méternyire volt. Mint említettük, maga a szent szinedrium 
sem tagadta az üres sír tényét, sőt szükségesnek tartotta, hogy az egész 
zsidó vallási közösségnek szóló köriratban cáfolja Jézus feltámadásának 
nyilván mindenüvé elterjedt hírét. A Tholedoth Jesu (VII—XV. sz.) ki
fejezetten azt mondja, hogy maguk megvizsgálták a sírt, és üresen ta
lálták. Toledo, Worms, Ulm és Regensburg zsinagógáiban még a közép
korban is mutogatták a jeruzsálemi szinedrium körlevelét Jézus pőréről. 
Ezek az iratok ugyan hamisítottak voltak, de annyit mindenesetre bizo
nyítanak, hogy a zsidó hagyomány nem kételkedett a szinedrium Jézus 
feltámadása ellen polemizáló köriratának tényében. Ugyanebbe a vo
nalba esik valószínűleg a „názáreti felirat”, egy császári rendelet rövi
dített formája az I. századból, Palesztina földjéről, amely a halottrablás 
és sírgyalázás ellen irányul. Valószínű, hogy e mögött a római dokumen
tum mögött is a feltámadás ténye körüli vita áll.21

Hitbeli közösségünk a Feltámadottal

Jézus feltámadásának a bizonysága számunkra a kérügma történeti 
alapjáról szóló tudósítások megbízhatósága mellett a Feltámadottal való 
hitbeli közösségünk is az egyházban.

Az egyházon és a hiten kívül állók számára ennek természetesen 
nincs bizonyító ereje, ezt jól tudjuk. Aki azonban hisz Jézus Krisztus
ban, az a hitnek sajátságos, értelmi érvekkel nem bizonyítható és nem 
cáfolható, közvetlen belső bizonyosságával megtapasztalja, hogy nem egy 
halott emlékével, nem is egy mítosszal, hanem élő személyiséggel van 
közvetlen kapcsolatban.

Ezt a belső, közvetlen hittapasztalatot és hitbizonyosságot sem a 
történetkritikai kutatás vitaproblémái, sem értelmünk logikai meggon
dolásai nem tudják lerombolni bennünk — ha valóban van ilyen hit 
bennünk! Mert ekkor a keresztyén hit belső tapasztalásából és bizonyos
ságából nyer szilárd alátámasztást mindaz, amiről a történeti források 
külsőleg tanúskodnak.

Jézus testben történt feltámadásának kérdése

Az ige Jézusnak megdicsőült testben történt feltámadásáról beszél. 
Magának a feltámadás eseményének nem voltak szemtanúi. Arról köz
vetlenül a nagy esemény után, csak az üres sír és az angyali híradás 
tanúskodtak. A Feltámadt megjelenéseiről szóló tudósítások viszont mind 
egyetértenek abban, hogy nem valamilyen szellem, kísértet jelent meg 
a szemtanúk előtt, hanem maga a Feltámadt jelent meg nekik, meg
dicsőült testben. „A Feltámadt új létformában van, mely sem spiritua- 
lista, sem materialista kategóriákkal nem ragadható meg. Nem olyan 
ember, mint a feltámasztott Lázár, mégis húsa és csontja van, és eszik 
a tanítványok szeme előtt. Nem halotti szellem, nem egy halott „mate-

21 Staufier i. m. 108 kk  Ipk.
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realizációja” , aki közben a sírban fekszik — és mégis keresztül tud menni 
bezárt ajtókon. Az evangélisták és kezeseik mindezt nem tudják meg
magyarázni, csak állítani és „tanúságot tenni” képesek róla.”22

Pál apostol 1. Kor. 15:35. kk.-ben a búzamag, illetve a magból kikelő 
növény jézusi példáján (Jn. 12, 24!) próbálja megvilágítani a „meg- 
dicsőült test” értelmileg felfoghatatlan valóságát (sóma pneumatikon). 
Ugyanakkor azonban nagy nyomatékkai, szinte polemikus éllel hang
súlyozza minden vízió-magyarázattal szemben Jézus megjelenéseinek 
testiségét, történeti realitását. Nem lehet véletlen, hogy 1. Kor. 15:3—8. 
döntő szemtanú-felsorolásában egymás után négyszer használja az apostol 
az „óphthé” kifejezést. Ez az ige pedig jellegzetesen a testi szemmel tör
ténő látásra vonatkozik, sohasem valamilyen „belső látásra” , víziószerű 
élményre, vagy jelenésre. A passzív alak itt is burkolt közlési forma: 
Isten tetté láthatóvá, a szemmel történő észrevételnek és tapasztalásnak 
is hozzáférhetővé a Feltámadottat. Hasonlóan fontosak a többi őskeresz
tyén híradás rokon kifejezései is, melyek mind a testi szem látására 
utalnak a Feltámadottal kapcsolatban.

Rengstorf rendkívül nagy jelentőséget tulajdonít ezeknek a kifeje
zési formáknak, és azt vallja: bennük „a keresztyénség legrégebbi tilta
kozása áll előttünk — még a palesztinai ősgyülekezet talaján — az ellen 
a kísérlet ellen, hogy a húsvéti történést víziószerű folyamatok soroza
tává próbálják feloldani, ezzel kivetkőztetni objektív jellegükből, és 
Isten ügyéből a tanítványok ügyévé tegyék — tehát megfosszák kötelező 
erejétől.”23

Bizonyos az is, hogy a Jézus feltámadásáról és mennybemeneteléről 
szóló bibliai tudósítások és igehirdetés át vannak szőve az ókori hármas 
tagozódású (menny, föld, pokol) világkép vonásaival. A XX. században 
mi már egészen más világképben élünk, mint az őskeresztyén gyülekezet 
vagy a XIX. század liberális teológusa. A tudomány alakulása a látható
tapasztalható, érzékszerveinkkel és értelmünkkel felfogható világról val
lott nézeteinket változtatja meg. De nem fenyegeti, nem érintheti Isten
hitünket, Krisztus-hitünket, az örök életbe vetett hitünket, mert ezek a 
valóságnak egy nem-érzékelhető, értelmileg fel nem fogható síkjára vo
natkoznak. És nem érinti azt a hitünket sem, hogy Isten üdvösségszerző 
cselekvésének lehetőségeit nem korlátozzák ismereteink, nem szabhatják 
meg értelmünknek a dolgok természetes menetére vonatkozó törvényei.

Bultmann döntő tévedése ott van, hogy azt gondolja: az ókori geo
centrikus világkép megváltozásával együtt a keresztyén hit lényeges tör
téneti tartalma is magától értődően érvényét veszti, idejét múlttá válik. 
Tehát „mitológiátlanítanunk” kell. Igaz, maga a Biblia is „mitológiátla- 
nít” egyes pontokon, amikor a kifejezhetetlent, emberi értelmünknek 
elképzelhetetlent megkülönbözteti emberi, ebből a világból vett képeink
től és kifejezéseinktől. „ Íme, az ég és az egeknek egei be nem foghatnak 
Téged” 1. Kir. 8:27. Ez a „mitológiátlanítás” azonban nem nyúlhat hozzá 
Istennek a mi földi világunk kereteit áttörő, szabadító és üdvösségszerző 
cselekvéséhez, nem írhatja elő annak formáját. Éppúgy meg kell állnia 
ez előtt, mint ahogyan Bultmann szerint is meg kell állnia a „mitológiát- 
lanításnak” Isten létezése előtt. Pedig ez is felfoghatatlan értelmünk és 
tapasztalásunk számára!

22 Stauffer  i. m. 114—115. lpk.
-3 Rengstorf i. m. 41. lp.. vö. 38kk, 59 kk lpk és Exkurs 1. (Züm  Sprachgeö- 

rauch von  ,.óphthé”  im  Osterkerygm a), 83kk lpk.
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Isten evilági cselekvése realitásába, értelmünket és minden elkép
zelő erőnket felülmúló teremtő hatalmába vetett hitünknek — s ezért 
a feltámadás realitásába vetett hitünknek is — éppúgy helye van a XX. 
század modern világképét elfogadó keresztyén gondolkodásban, mint 
ahogyan helye volt a kétezer vagy négyezer évvel ezelőtti kor világképé
től meghatározott gondolkodásban.

A feltámadás titka és a hit személyes döntése

Az eddig elmondottakból talán már világossá vált, hogy a pusztán 
tapasztalati-értelmi kategóriákkal dolgozó történet-kritikai kutatás kény
telen számolni az ellentmondó híradásokkal is (evangéliumi iratok és az 
ezek ellen irányuló polemikus irodalom az első századokból), nemkülön
ben a legellentétesebb magyarázási kísérletekkel; végleges és döntő szót 
— ha a saját korlátjai között marad — ebben a kérdésben eddig nem 
tudott kimondani. Nem véletlenül. Mert „Jézus titka” a történet-kritikai 
kutatás eszközeivel megoldhatatlan — ez a mintegy százéves Jézus-élete- 
kutatás eddigi végső eredménye.24 Sem megcáfolni, sem bizonyítani nem 
tudja az egyik vagy a másik fél igazát. Nemcsak a történeti távolság és 
az adatok ellentmondása miatt; azért sem, mert Isten jelenléte pedig 
a tapasztalás és értelmi megismerés kategóriáival megközelíthetetlen.

Jézus személye, istenfiúi igénye, az életéről, kereszthaláláról és fel
támadásáról szóló tudósítások végeredményben ma is mindenkit a ke
resztyén hit személyes döntése elé állítanak.

Aki — szíve és hite indítására — el tudja fogadni, hogy Isten teremtő 
hatalmának nem vethetnek gátat világunk megszokott rendjének törvé
nyei, az ma is meg tud hajolni az evangéliumoknak Jézus valóságos fel
támadásáról szóló történeti tudósítása és az apostoli kérügma előtt. 
Hitének ezt a belső döntését kíséri és követi aztán az a közvetlen bizo
nyosság, hogy ez a döntése az igazság előtt történt meghajlás volt. 
„Tudom, kinek hittem”, 2. Tim. 1, 12.

III. Jézus feltámadásának jelentősége a mai keresztyén tanítás 
és igehirdetés számára

A régebbi és újabb teológiában — mint láttuk — ismételten történ
tek kísérletek a feltámadás jelentőségének elhomályosítására, háttérbe 
szorítására. A liberális teológia számára Jézus tanítása, Jézus erkölcsi- 
sége a fontos; halála és feltámadása csupán illusztráció ahhoz, nem ját
szik döntő szerepet. A mai „exisztenciális interpretáció” szerint a fel
támadás tényszerűsége maga jelentéktelen, csak a „feltámadás kérüg
mája” szerepel.

Egész keresztyén igehirdetésünk — különösen a húsvéti ünnepkör 
igehirdetése — és egész teológiánk számára minden túlzás nélkül élet
kérdés annak tisztázása: ragaszkodunk-e még ma is, az emberi értelem 
által meghódított  világ korszakában, az ige által tanúsított és az egyház

24 Vö. Nils Alstrup Dahl, Dér historische Jesus als geschiclitsw issenschaft- 
liches und theologisches Problem . K erygm a und Dogm a, 1955 (1), 109—137. lpk.
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által mindeddig hirdetett húsvéti esemény tényszerűségéhez vagy sem? 
Milyen érdek kényszerít erre bennünket azon kívül, hogy ragaszkodunk 
a Szentírás igéjének történeti szavahihetőségéhez, a megszokott exegézis- 
hez és az egyház hagyományos tanításához?

A következőkben azt szeretnénk megmutatni, hogy elsősorban nem 
formális okok, hanem lényeges tartalmi összefüggések kényszerítenek 
erre. Ha a húsvéti feltámadás valóságáról lemondanánk, akkor egész 
keresztyén igehirdetésünk és teológiánk tartóoszlopát döntenénk ki. Ma
gunk alatt vágnánk el az Isten által készített hidat a „ sótéria", a meg
váltás világába.

A feltámadás krisztológiai jelentősége

Említettük, milyen jellegzetes vonása az apostoli igehirdetésnek, 
hogy az „egeirein” ige alkalmazásával következetesen Isten cselekedeté
nek vallja Jézus feltámadását. Az első keresztyénség számára a húsvéti 
esemény azt jelentette: Isten igazolta ezzel mindazt, amit a Názáreti 
Jézus mondott istenfiúi méltóságáról és kereszthalála bűntörlő, engesz
telő jelentőségéről. „Mert nem hagyod az én lelkemet a sírban, és nem 
fogod engedni, hogy a te Szented rothadást lásson” Csel. 2:27; vö. 2:24, 
13:34. kk. A kereszthalál és húsvét e szétválaszthatatlan kapcsolatát még 
Bultmann „átértelmezése” sem nélkülözheti, amikor azt vallja: a fel
támadáshit a golgotai kereszt kozmikus-eszhatológikus jelentőségébe, 
szabadító erejébe vetett hit.25

Ha azonban kétségbe vonjuk a feltámadás realitását, mi marad 
akkor a Krisztus személyének kozmikus jelentőségéből? Ezen a ponton 
van a fő vitánk a „mitológiátlanítás” radikális irányával. Mert mit segít 
rajtunk az a hit, amely mögött nincs valóság, mely feltámadás-hit fel
támadás nélkül? Ha a nagypénteki gyalázatos, véres kivégzés után nem 
következett el valóban a húsvét eseménye, Isten feltámasztó cselekedete, 
akkor Jézus tévedett. Tévedett abban, ami igehirdetésének kiszakíthat'at- 
lan része, hogy ő az Isten Fia. És tévedett abban is, hogy halála egyete
mes jelentőségű minden kor minden embere számára, teste értünk ada
tik halálra és vére a mi bűneink bocsánatára hull ki, Mt. 26, 26. kk. és 
Lk. 22, 14. kk. A feltámadás realitása nélkül a keresztyénség a világ- 
történelem legnagyobb tévedése, és a Názáreti Jézus halála csupán az 
emberiség egyik véres tragédiája.

A feltámasztás ténye viszont Isten nagy tanúságtétele előttünk arról, 
hogy Jézus hallatlan kijelentései nem vakmerő emberi igények Isten 
helyére, hanem valóban „Isten volt a Krisztusban” , 2. Kor. 5:19. „Az Új
szövetség emberei előtt ebben az értelemben, áhítattal vett és tovább 
adott bizonyságok a húsvéti megjelenések arról, hogy Isten beteljesítette 
Jézus Krisztusban az Ószövetség ígéreteit, és Messiását az éjszakán át 
a világosságra vitte.”26 így válik a feltámadás „Isten tanúságtételévé hű 
Szolgája mellett.27

Ez a feltámadás nélkülözhetetlen krisztológiai értelme.

25 Bultmann  t. m., K erygm a und M ythos, Bd. 1.. 44. lp.
2,1 S tauffer. Die T heologie des Neuen Testaments. 4. verb. Auflage. Stuttgart, 

1948 (362 lap), 116. lp.27 Ugyanott.
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A feltámadás szótériológiai jelentősége

Egy másik, döntő vonatkozásában a húsvéti feltámadás realitásán 
fordul meg megváltatásunk valósága is. Mert ha Krisztus nem. támadt 
fel, akkor halála közönséges emberi halál volt: akkor pedig még bűneink
ben vagyunk, 1. Kor. 15:17. — akkor a megigazulásunkba vetett remény
ség alapja dőlt meg, Rm. 4:25. — akkor az egyház fej nélküli, halott test, 
Ef. 1:23. A húsvéti esemény nemcsak a Názáreti Jézus istenfiúságánák, 
igehirdetésének és cselekedeteinek hatalmas isteni igazolása volt, hanem 
ugyanakkor Isten „új teremtésének” eseménye is a mi földi világunkban.

Jézus Krisztus „az elsőszülött a halottak közül”, Kol. 1:18, az „új 
Ádám”, 1. Kor. 15. Nem valamiféle „miraculum”, esetleges csoda a fel
támadás, hanem mélységes titka és értelme van reánk nézve: ebben az 
eseményben kezdi el Isten ígéreteinek a betöltését, megszabadításunkat 
a halál és rothadandóság hatalmából. Amilyen a feltámadt Krisztus, 
olyanokká leszünk majd mi is, 1. Kor. 15:42. kk. így tekint húsvétra az 
apostoli igehirdetés és kétezer év egyháza. Lemondhatunk-e róla mi ma
gunk, hogy megváltásunk ilyen értelemben is kezdetét vette, hogy Krisz
tus nemcsak a bűnt, de a halált is legyőzte? Lemondhatunk-e magunk: 
arról, hogy a keresztyén húsvéti hit alapja nem valamilyen kegyes ön
ámítás vagy puszta „önértelmezés” , hanem Istennek az új aiónt elkezdő, 
világunkba belenyúló nagy tette? „A feltámasztás nélkül Krisztus 
műve nem kerül megvalósításra, az üdvösségtörténet nem ér célhoz. 
Húsvét nélkül nincs Kyrie eleison! Mert az a Krisztus, akihez az egyház 
könyörgő kiáltása száll, a Felmagasztalt, a mennyei király és főpap.”28

Innen kiindulva világosodik meg előttünk a húsvét és a pünkösd 
belső összefüggése. A Szentlélek az egész Újtestamentum szerint az új 
aiónnak, az új teremtésnek személyes hatalma; ezért — s erre nemigen 
szoktunk figyelni — a Jézust feltámasztó hatalom is, 1. Pt. 3:18. A Szent
lélek újjáteremtő munkájának kezdete világunkban: Jézus feltámasztása 
a halottak közül! „A  pünkösd ezáltal éppúgy hozzátartozik a húsvéthoz, 
mint ahogyan Jézus keresztje a húsvéthoz tartozik. A húsvét olyan érte
lemben közép e kettő között, hogy ezek csak Jézus feltámadásával való 
kapcsolatukon keresztül lesznek előttünk »megaleia tou theou« (Isten 
hatalmas cselekedetei)” .29

Ez a feltámadás szótériológiai jelentősége.

Jézus testi feltámadásának jelentősége

Végül szólnunk kell a húsvéti esemény értelmének még egy — a mai 
teológiai vitákra és az egyház igehirdetésének mai kérdéseire gondolva 
külön is megemlítendő — vonatkozásáról. Ezt röviden így foglalhatnánk 
össze: Jézus t e s t b e n  történt feltámadása Isten különleges tanúság
tétele kegyelmének, újjáteremtő szeretetének testi valónkat, egész emberi 
világunkat átfogó nagyságáról. Jézus t e s t i  feltámadása hatalmas 
tilalomfa minden egyoldalú „lelkiség”, keresztyénségtől idegen spiritua

28 stau ffer, T heologie 117. lp.
29 Rengstorf i. m. 78. lp.
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lizmus, a belső „önértelmezés” lelki síkjában végbemenő, leszűkített 
megváltás ellen.

A Jézus testi feltámadása elleni tiltakozás egyik fő történeti gyökere 
az ókori egyházban a görög idealista gondolkodás, amely a megváltást 
éppen a testiségtől való megszabadulásban látta. Az újkor idejében pe
dig az az idealizmus és racionalizmus, mely irtózik a keresztyénség 
„masszív feltámadás-hitétől”.30 „Jézus testi feltámasztásának bizonyos
sága a legelső gyülekezetei megvédte minden olyan kísértéstől, hogy vala
milyen etikai idealizmust képviseljen . . .  A keresztyén teológia és a ke
resztyén hit ezért csak akkor maradhatnak mentesek egyrészt a keresz
tyén gnózistól, másrészt a keresztyén rajongástól, ezeknek minden követ
kezményével együtt, ha megmaradnak Jézus feltámasztásának centrális 
helyzete mellett, és ha állandóan a tudatában vannak, hogy a Jézus testi 
feltámadásába vetett hitükkel állnak vagy buknak el.”31

Az evangéliumi történet „bultmanni átinterpretálása” sem más vég
eredményben, mint o megváltás idealista leszűkítése az „önértelmezés” 
belső lelki és egyéni életsíkjára. Bultmann egyrészt a mai örököse és 
folytatója a múlt .század idealista-spiritualista beállítottságú gondolko
dásának, másfelől közismerten szoros rokonságban van az individualista 
irányú nyugati exisztenciálfilozófiával.

A Szentiéleknek Jézus testét is feltámasztó és megdicsőítő húsvéti 
műve viszont arról beszél, hogy Isten teremtő munkájához hasonlóan 
újjáteremtő műve sem marad meg valamilyen elvont, belső szellemiség 
egyéni síkjában, hanem átfogja egész lelki és testi világunkat. Ezért 
tudja vallani a mai egyházi teológia azt, hogy Jézus feltámasztása és a 
Feltámadott maga ugyanabban a viszonyban van világunkhoz, mint min
den létező megteremtése és maga a Teremtő.32 A testi feltámadás skan- 
dalonja semmi más, mint a teremtésnek a skandalonja. Az egyik a „kez
det” teremtése, a másik az újjáteremtés kezdete.

Jézus testi feltámadása mutatja meg nekünk, mi is valójában a meg
váltás. Nemcsak bűneinktől szabadulás, nemcsak belső életújulás, hanem 
még ezeknél is több: testünk-lelkünk, egész valónk jövendő megszabadí
tása a rothadandóság rabságából. Jézus testi feltámadása teljes megvál
tásunk kezdete és záloga. Mert ami végbement Krisztuson, annak kell 
végbemennie tagjain is, Rm. 8:2. kk. és 8:10. kk., Fil. 3:10. k. Sőt nemcsak 
az egyes ember, hanem a romlandóság alá vetett egész földi, anyagi vilá
gunk részese lesz majd ennek a teljes újjáteremtésnek és megváltásnak, 
Rm. 8:9. kk. Jézus testi feltámadása az „új ég és új föld” világának is 
kezdete.

Mai húsvéti prédikálásunk, sőt egész mai igehirdetésünk végtelenül 
meggazdagodnék és igen sokat nyerne tartalomban, örömben és átütő 
erőben, ha újra szóhoz juthatna benne az első egyház húsvéti igehirde
tésének ez a széles távlata, bátor és őszinte vallástétele Istennek egész 
lelki és testi világunkat, jelenünket és jövendőnket átfogó, reális szere- 
tetéről! Aki a Jézust feltámasztó Istenben hisz, nem szakadhat el a való

30 Vö. S chleierm acher  idézett megállapítását arról, hogy Jézus feltámadása 
nem  tartozik sz  evangélium  lényegéhez. K öveti őt ebben a X IX . sz. idealista ha
tás alatt álló teológiai gondolkodása isi

31 R engstorf i. rn. 78. lp.
31 R engstorf i. m. 70. lp.
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élettől, világunk kérdéseitől, feladataitól, gondjaitól és igazi örömeitől. 
Talán ettől az elszakadástól fél, indokolatlanul, sok mai keresztyén és 
sok mai igehirdető is; öntudatlanul ezért olyan szegényes, elvont és lelki 
síkban maradó nagyon sokszor az igehirdetésünk! Megváltásával egész 
emberi valónkat, életünket és egész világunkat öleli magához Jézus 
Krisztusban, a testben Megfeszítettben és testben Feltámadottban.

Az egyház igazi húsvétja és pünkösdje ez: ilyen gazdagon, ilyen szé
les távlatokban hirdetni Isten hozzánk lehajló szeretetét — a Názáreti 
Jézus testi feltámasztása fényében!

Dr. Nagy Gyula

FELVÉTEL A TEOLÓGIAI AKADÉMIÁRA

Evangélikus Egyházunk leendő lelkészeinek kiképzése a budapesti 
Teológiai Akadémián történik.

Akik a Teológiai Akadémiára felvételüket óhajtják, felvételi kérvé
nyüket — az Akadémia Felvételi Bizottságához címezve — legkésőbb 
július 15-ig küldjék be a dékáni hivatalhoz (Budapest, VI., Lendvay 
utca 28.)

A felvételi kérvényhez a következő okmányokat kell mellékelni: 
a) születési bizonyítvány, b) a legmagasabb iskolai végzettség bizonyít
ványa, c) helyhatósági vagy más olyan bizonyítvány, mely a kérvényező 
lakását, szociális helyzetét, szüleinek foglalkozását és kereseti, ill. szo
ciális viszonyait feltünteti, d) orvosi bizonyítvány (részletes), e) kereszte
lési bizonyítvány, f) konfirmációi bizonyítvány, g) részletes önéletrajz, 
mely feltárja a kérvényező családi és társadalmi körülményeit, valamint 
a lelkészi szolgálatra indulás okait, h) esetleges egyházi működéséről 
szóló bizonyítvány. A felvételhez szükséges továbbá az illetékes lelkész
nek és esetleg még a vallástanító lelkésznek részletes bizonyítványa, 
mindenesetre annak a lelkésznek a jelentkezőt részletesen jellemző bizo
nyítványa a lelkészi pályára alkalmasságáról, aki a folyamodónak a leg
utóbbi években lelkipásztora volt. Ezt a lelkészi bizonyítványt a lelkészi 
hivatal a kérvénnyel egyidejűleg levélben közvetlenül az Akadémia 
dékánja címére küldje meg. Az okmányokat eredetiben kell beküldeni, 
de indokolt esetben hiteles másolatban is lehet mellékelni. A másolato
kat „egyházi használatra” megjelöléssel egyházközségi lelkész is hitele
sítheti. Az akadémiai tanulmányi idő öt esztendő.

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

Kérjük a lelkészeket, szíveskedjenek az érdeklődők figyelmét erre 
a hirdetményre felhívni.
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A békés és egységes Németországért

Dr. Heinrich Winkler már jóval túljár életének hatvanadik eszten
dején. Részt vett az első világháborúban és ennek a „részvételnek” a 
következményeit élete végéig viselni fogja. Hadirokkant — vagy ahogy 
az NDK-ban őt és sorstársait nevezik: er ist sehr beschadigt, vagyis 
súlyos (háborús) sérült. A sötétsárga karszalagot, rajta a sérülés fokát 
jelző nagy fekete körökkel csak azért nem viseli, mert „azért még min
dig nem tartja magát szerencsétlennek” — hiszen ha nehezen, de azért 
tud járni, keze is ép és a szemének sincsen különösebb baja. „Vannak 
nálam sokkal szerencsétlenebbek — szokta mondani —, akik egy lépést 
sem tudnak tenni. Nem is szólva azokról, akik az első és második világ
háborúban értelmetlenül elpusztultak.”

Dr. Heinrich Winkler művelt ember. Evangélikus lelkész a Jéna 
melletti Altengönnában. Több cikke és jónéhány tanulmánya jelent meg 
a német műveltség egyes kérdéseit tárgyalva. Eisenachban, J. S. Bach 
szülőháza előtt például elmondta, hogy szerinte a csodálatos orgonista, 
zeneszerző nem ebben a hajlékban látta meg a napvilágot, hanem egy 
másikban, valahol a városka másik végén. „Ebben a kérdésben meg
jelent már könyvalakban egy hosszabb tanulmányom — közölte velünk 
— és mindeddig senki sem tudta megcáfolni érveimet, pedig széles vitá
ra bocsátottam az általam felderített adatokat.”

Nem vagyok illetékes, hogy ebben a speciális kérdésben valamit is 
mondjak, de a wartburgi látogatás alatt éppen úgy kénytelenek voltunk 
elismerni a részletekre kiterjedő, precíz szaktudását, mint ahogyan lan
kadatlan érdeklődéssel kellett figyelnünk a hosszú autóutak alatt a 
mellettünk elsuhanó tájak nevezetes helyeiről elmondott szavait.

Winkler nagytiszteletű úr haladó ember. Vagy pontosabban: a maga 
módján az. Noha gyermeksége, fiatalságának egy része Vilmos császár 
korában telt el, nem is szólva azokról az évekről, amelyeket Hitler náci 
birodalmában élt végig; őszülő fejjel, egyre fogyó életerővel reálisan 
gondolkodik, s ha bizonyos korlátok között is, helyesen értékeli népének, 
hazájának közelmúltját és jelenbéli feladatait. Kéretlenül, de minden 
alkalmat megragadva mutatott rá olyan visszataszító eseményekre, ame
lyekben nem volt ugyan a bűnösök társa, de, amelyek láttán — mint 
annyi hasonló kollégája — annak idején a belső, szótlan helyteleníté
sen, esetleg haragos fejesóválásnál képtelen volt többet cselekedni.

Sohasem fogom elfelejteni azt az estét, amikor a televízió a junker
ellenforradalom egyik leggyalázatosabb gaztettét tárta dramatizált for
mában nézői elé. A Französer Strasse-i tömeggyilkosságról volt szó. Arról 
a gyilkosságról, amely éppen olyan emléket ébreszt a német munkásság
ban, mint amilyent Orgovány neve kelt nálunk. Az események sodrását 
követve előbb csak úgy viselkedett, mint aki szégyenli magát. Szégyenli 
magát: az idegenek, a magyarok előtt, hogy ilyesmi a huszadik század
ban egy kultúrállamban egyáltalán megtörténhetett. De később, levetve 
kezdetbeli elfogódottságát, hol haragosan, hol nagyon-nagyon szomorúan 
egyre csak ezt hajtogatta: „Valóban így történt, sajnos, így igaz. Bár
csak meg nem történtté tudnánk tenni ezt s mindazt, ami még ezután, 
1919 után bekövetkezett.”
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A buchenwaldi lágerben a sok gyaloglástól és háborús sérülésétől 
fáradtan, de azzal az önmarcangoló bűntudattal, amely az idősebb kor
osztályú német értelmiség színe-javának sajátossága, rótta velünk az 
utat. „Nézzék, uraim — mondotta —, a mi államunk nem takargatja a 
múlt szégyenét. Sőt, mindenkinek elébe tárja, hogy ezzel is figyelmez
tessen: soha, soha többé fasizmust!”

Dr. Heinrich Winklert — más nevet is mondhatnék, másról is beszél
hetnék, de az ő alakja él legélesebben emlékezetemben — ezek a tulaj
donságok teszik rokonszenvessé, nyíltszívűvé, őszintévé.

Őszintesége, nyíltszívűsége tette érdeklődővé a mi hazánk, a mi né
pünk múltja, jelene iránt. Többet akar tudni, mint amennyit az első 
világháború katonatisztjeként a mulatozó magyar katonatisztektől meg
tudott és annál is, amit gyermekei a náci történelem-, földrajzkönyvek
ből „megtanultak”.

S őszinteségének akkor adta legszebb tanújelét, amikor egyik beszél
getésünk végén kicsit félve a választól, csöndesen megszólalt: „Ugye 
maguk magyarok nagyon utálnak minket?” A mondat előtt arról volt 
szó, amit mi mindnyájan tudunk, legtöbben megéltünk: a nácizmus 
hazai rémtetteiről, a zsidóüldözésről, a Wehrmacht és az SS háborús 
garázdálkodásáról, hazánk, nemzeti vagyonunk nagyrészének elpusztítá
sáról, száz és százezer ember mészárszékre hurcolásáról. Minderre s az 
el nem mondottakra, csak sejthetőkre volt válasz ez a kérdés: „Ugye 
maguk magyarok nagyon utálnak minket?”

A kérdés amilyen furcsa, éppen olyan meghökkentő. S a benne rejlő 
szorongó gyanakvás — merjük őszintén bevallani — nem éppen alap
talan. Egy nép, melynek több mint négy évszázadon át a Habsburg- 
önkény ellen kellett, legtöbbször kilátástalan, harcot vívnia és amely 
népnek a legjobbjai pusztulták el a „hosszú harc alatt” , jogosan nem 
utálhatja-e azokat, akiket a tehetetlen dac „darulábú nimetnek” csúfolt 
a kuruckorban csak úgy, mint évtizedekkel később. S vajon el lehet-e 
felejteni a hírhedt mondást: „Magyarországot előbb koldussá, majd kato
likussá és végül németté teszem!” ? Vagy talán semmivé, meg nem tör
téntté lehet-e varázsolni a szabadságharc bukását, az azt követő Bach- 
korszakot? — hogy csak találomra soroljunk fel példát a sok közül.

S ha mindezt el is felejtjük, mert ezek az események csupán a 
történelemkönyvek lapjairól intenek felénk, a mi ma élő nemzedékünk 
képes-e elfelejteni a két világháborút? Azt a két világháborút, amelyet 
éppen a német imperializmus robbantott ki és amely háborúk — a szov
jet nép után — nekünk okozták a legnagyobb anyagi romlást, ember
életben nálunk szedték a legnagyobb áldozatot? Vagy el tudja-e felejteni 
a magyar munkás, a magyar paraszt azt, hogy munkájának, keserves 
verejtékének gyümölcsét — amiből neki vajmi kevés haszna volt — 
évtizedeken át a német nagytőke, a nácizmus „gazdaságpolitikája” 
emésztette fel? De egyáltalában el lehet-e felejteni, lehet-e egyáltalában 
nem „utálni” , méginkább: gyűlölni azt, amit német fasizmusnak nevez
tünk és rettegtünk?

Ha az eseményeket, a szomorú tényeket ilyen szempontok alapján 
vizsgáljuk, akkor a válaszunk nem lehet kétséges: ezt utáljuk s mindent 
megteszünk, hogy se a mi népünk, se más nerrtzet életében úrrá ne lehes
sen. Mindent megteszünk ezért, mert embertelennek, mindennél nagyobb 
gaztettnek tartjuk a háborút, a kizsákmányolást, a történelmi esemé
nyek sorából kiiktatandónak a militarizmust, az imperializmust!
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S mégis — az elmondottak ellenére — nem adtuk meg a teljes vá
laszt. Nem adtuk meg, mert „utálhatunk” -e egyáltalában egy népet? 
Egy népet, melynek munkásai, parasztjai, polgárai ugyanolyan emberek, 
mint a mieink? Utálhatjuk-e azokat az egyszerű embereket, éljenek bár 
Amerikában vagy Angliában, akik felismert avagy nem tudott uraik 
kénye-kedve, de méginkább zsebe szerint keresik meg jobban vagy 
nagyon keservesen kenyerüket, keresik boldogulásukat? És egyáltalában 
móndhatunk-e ítéletet egy olyan nép egésze felett — hogy Winkler úr 
kérdésénél maradjunk —, amely nép Luthert, Goethét, Schillert, Beetho
vent, Bachot, Heinét, Thomas Mannt és a többi örökké fénylő csillagot 
adta az emberiségnek, az egész világnak, így nekünk magyaroknak is? 
Vagy utálhatjúk-e azokat a német hazafiakat — keresztyéneket, párton- 
kívülieket, kommunistákat —, akik ugyanúgy szenvedtek és haltak meg 
a hitlerista koncentrációs táborokban, börtönökben, mint a mi népünk 
legjobbjai?

Nem! Nem, mert erre még csak nem is gondolunk! Nekünk nem egy 
nép szemére van hánytorgatnivalónk, nem egy népet gyűlölünk, nem egy 
nép ellen harcolunk, hanem azokkal van számadásunk, akik egy népet 
a saját érdekeiknek akartak és akarnak alávetni, akik a nácizmus masz
lagjával úgy megfertőzték honfitársaik egy részét, hogy azok gondolko
dás nélkül teljesítették a kapott parancsot, bármily értelmetlen, ember
volt légyen is az.

Ma már abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy éppen a német
ség kérdésében különbséget tehetünk azok között az erők között, ame
lyek az emberiség kárára és amelyek a hasznára vannak. Európában 
két német állam van. Az egyik olyan államrendszerben él, amely kísér
tetiesen hasonlít az elmúlt évtizedek vérgőzös imperialista, nemzetiszo
cialista rendszereire. „A  nyugatnémet imperializmus — mondotta Wal- 
ter Ulbricht államelnök a Moszkvai Nyilatkozattal foglalkozó központi 
bizottsági ülésen — mind nagyobb mértékben veszélyezteti az európai 
népek békéjét és biztonságát. A nyugatnémet revansiszták nyíltan han
goztatják, hogy meg akarják változtatni a második világháború után 
megállapított határokat. A nyugatnémet militaristák, akárcsak annak 
idején a hitlerista klikk, háborút készítenek elő a szocialista országok és 
más európai államok ellen. Saját agresszív terveik megvalósítására tö
rekszenek. Nyugat-Berlint a nemzetközi provokációk tűzfészkévé tették. 
A bonni állam Európában fő ellensége lett a békés egymás mellett élés
nek, a leszerelésnek és a feszültség enyhítésének.”  „Nyugat-Németország 
az egyetlen állam, amelynek kormánya revansiszta követelésekkel lép 
fel és agresszív katonai terveket sző.”

„Nyugat-Németországban — mondja máshelyütt Walter Ulbricht — 
ma is ugyanúgy, mint azelőtt, a háborúban érdekeltek kezében van a 
hatalom. Még a háborús párt van felül. Ott a militarista-klerikális kor
mányzat alatt — amely egyre inkább fasiszta vonásokat ölt —, a Göring- 
utód Strauss úr és javíthatatlan hitlerista tábornokai terveket kovácsol
nak, hogyan lehetne a második világháború következményeit meg nem 
történtté tenni, hogyan lehetne a szomszéd országokat újra megtámadni 
és a német imperializmus régi hódító céljait mégis csak megvalósítani. 
Amint ismeretes nem maradnak pusztán a terveknél.

A belpolitika terén a szükségállapot törvények és a szolgálatkész 
terror-igazságszolgáltatás segítségével új, militarista-fasiszta diktatúrát 
készítenek elő.
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Az egész világon végét járja a gyarmati rendszer. Nyugat-Német- 
országban — ha nem is csak ott egyedül — a neokolonializmus virágzik. 
Az imperialista uralom az egész világon minden ízében recseg-ropog, 
a kapitalista rendszer gyógyithatatlanul beteg, rokkantsága már nem 
gyógyítható. Az Egyesült Államokban és más országokban a fejlődés ezt 
éppen eléggé bizonyítja. Nyugat-Németországban azonban bőséges dollár
injekciók segítségével konjunktúra van, ami sok embert megzavar és 
hamis következtetések tévútjaira visz. Nem látják be egykönnyen, hogy 
az úgynevezett nyugatnémet gazdasági csoda« nem egyéb lápvirágnál. 
Nem látnak ebnek a fejlődésnek a kulisszái mögé. Nem látják a dolgozó 
tömegek kizsákmányolásának szokatlanul magas fokát. Az úgynevezett 
^Evangélikus Akadémián" Bad-Bollban, egy közös rendezvény keretében 
csak az elmúlt novemberben (1959-ben, szerk.) állapították meg, hogy 
mértéktelenül fokozott kizsákmányolás következtében Nyugat-Német- 
ország minden tizedik dolgozója lelki zavarokban szenved és a dolgozó 
emberek kétharmada már a nyugdíjas korhatár elérése előtt munka- 
képtelenné válik és kiesik a munkafolyamatból.”

Az előzmények nagyjából mindnyájunk előtt jól ismertek.
A „tengelyhatalmak” európai totális veresége után, az ellene szövet

kezett, a háborúban leginkább érdekelt népek vezetői a fasizmus felett 
aratott győzelem politikai kiértékelése, a náci-Németország s csatlósai 
jövőjének meghatározása érdekében Potsdamban gyűltek össze (1945. 
július 17—augusztus 2.). A tanácskozások, melyek a legnagyobb össz
hangban álltak a teheráni (1943. november 28—december 1.) és a jaltai 
(1945. február 4—11.) egyezmények eredményeivel, kimondották, hogy az 
elkövetkezendő háború és a fasizmus teljes megsemmisítése érdekében
1. meg kell büntetni minden háborús bűnöst; 2. jel kell Németországban 
számolni minden fasiszta szervezkedést; 3. semmivé kell tenni a már 
kétszer is háborút kirobbantott német hadiipart.

A  szövetkezett hatalmak — az előbbi, már említett egyezmények 
határozatai alapján, ünnepélyesen vállalták, hogy a maguk megszállási 
zónájában mindennek érvényt is szereznek.

Már az elsőnek említett pont végrehajtásánál visszásságok jelent
keztek. Göringet és a náci politikában nagyon is hírhedtté vált társait 
nemzetközi bíróság elé állították ugyan, de ugyanakkor tág tere nyílott 
annak, hogy a nem kevésbé bűnös, de a nyugati hatalmak számítása 
szerint „hasznavehetőbb” magasrangú katonatisztek, politikusok kikerül
jék a nemzetek jogos ítéletét. így kapott „menlevelet” a magát elme
betegnek tettető, de nagyon is normális fasiszta másoddiktátor: Rudolf 
Hess, a katolikus-klerikális von Papén, a Hitler-ellenes összeesküvést 
leleplező Heusinger tábornok s hogy az Eichmannokat, a Mengeléket, a 
Skorzenykeket ne is említsük, a náci vezérkar, diplomáciai testület szá
mos tagja.

S hiába állott meg a buchenwaldi tábor hullákkal és tömegsírokkal 
övezett ettelsbergi fennsíkján az egyszerű amerikai katona — hogy me
gint csak egyetlen példát ragadjunk ki a számtalan közül — szánalom
mal és elkeseredett dühvei, ha a szadista némber: Ilse Koch, még mind 
a mai napig vígan éli világát valahol Nyugat-Németországban, mert őt 
és sok száz társát légből kapott ürügyek alapján az Egyesült Államok
beli bírák, megszálló hatóságok kivonták a potsdami határozatokban 
létrehozott nemzetközi bíróság hatásköre alól. (Ilse Kochról azt jegyzi 
fel a buchenwaldi tábor szomorú krónikája, hogy a kiszemelt foglyok
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bőrét lámpaernyőnek dolgoztatta fel és ha a tetovált bőrű fogoly nem 
halt meg „önmagától” , akkor ő gondoskodott arról, hogy elpusztuljon.)

De ugyanilyen illuzórikussá lett a potsdami egyezmény másik két fő 
határozata is.

A fasiszta szervezkedéseket, a náci szervezeteket, a náci ideológia 
propagálási lehetőségeit éppen úgy nem semmisítették meg Nyugat- 
Németországban, mint ahogyan nem számolták fel a szerteágazó, sok 
érdekeltségű hadiipart sem.

Az elsőre hadd említsünk meg egy irodalmi dokumentumot. Ebből 
ért — száraz tények mellett — a legtöbbet a mai ember. Idézzük Leon- 
hard Franknak, a nácizmus elől az Egyesült Államokba emigrált írónak 
a szavait:* „A Tudós (az egyik gyermek főhős), aki az előző napi ülésen 
egészen új hangot ütött meg, szót kért. Elmondta, hogy aznap délután 
egy régi diákköri barátja látogatta meg apját, az ^Európai kérdéseket 
tanulmányozó nemzetközi bizottsága tagja. Ez a bizottság elkészítette 
jelentését az Egyesült Nemzetek számára is.

— Most szó szerint idézem, amit ez az úr apámnak mondott: A nácik 
befolyása állandóan növekszik, nagy pénzösszegeket kapnak, ismét nyíl
tan fellépnek, egészen fesztelenül, minden kockázat nélkül, hiszen tud
ják, hogy védelmet nyújt nekik az a náci, aki továbbra is vezető állást 
tölt be az angol és amerikai övezetben.

— Ehhez bizottság kell az Egyesült Nemzeteknek? Ezt tőlem is meg
tudhatták volna — szólt lekicsinylő hangon János.

Katharina maga elé tartotta az alsónadrágot.
— Éppenséggel magad is írhatsz egy jelentést és mindjárt el is küld- 

heted az Egyesült Nemzeteknek . . .
A Tudós folytatta:
— Ez az úr, régi ismerősünk, egy levélmásolatot adott apámnak. 

Egy antináci küldte a bizottságnak. Titokban lemásoltam a levelet a ma
gunk számára.

Egy iskolai füzetet húzott ki a zsebéből és felolvasta a levelet, amely 
négy hónappal később, 1947. június 15-én a bizottság jelentésének kivo
natával együtt megjelent a New York Times hasábjain:

1940-ben nyoicvanhét bajtársammal együtt letartóztattak. A bíró, 
aki letartóztatásunkat elrendelte és aki börtönbe vitetett ben
nünket, ahol valamennyi bajtársamat kivégezték, ez a bíró, nyil
vánvalóan az amerikai hatóságok hozzájárulásával, most Würten- 
berg és Baden igazságügyminisztere . . .

— Minek háborúskodtak ezek tulajdonképpen a nácikkal, ha most 
meg ők csinálnak minisztert egy náciból? Igazán nem értem.”

S a regény utolsó sorai:
„Továbbmentek. Már sötétedett. A gerendákkal elkerített tér négy 

sarkában jelzőtűz lobogott. Scharf csoportja gyakorlatozott, vállhoz tar
tott botokkal, mintha puskák lennének. Már kilencven SA-atléta volt. 
Bekanyarodtak a jelzőtűz fényében és feszesen álltak, hosszú sorban, a 
botokkal tisztelegve. A tanítványok megálltak a gerendákkal elkerített 
tér előtt. Semmi sem mozdult, csendes volt a város.”

Semmi sem mozdult, csendes volt a város .. . Vagy talán mégis, vagy 
talán éppen a sötétség leple alatt történik valami?

* Jézus tanítványai. Regény. 1947.
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Filmek, leleplező cikkek, bírósági végzések beszélnek erről a „csend
ről” s valóban sötétségről. A csendről és sötétségről, amit éppen az is 
ékesen bizonyít, hogy az 1950-ben Amerikából Nyugat-Németországba 
visszatért és az NDK által Nemzeti díjjal kitüntetett író ellen mind a 
mai napig folyik az erkölcsi, politikai hajsza. Egyszerűen azért, mert 
már 1947-ben, távol az európai kontinenstől, csupán a híradásokra tá
maszkodva meg merte írni regényét, az igazat. . .  Ez pedig Adenauer 
Németországában árulásnak számít.

5 a potsdami pontok között szerepelt a két világháborút kirobbantó 
német hadiipar totális leszerelése is . . .

1855-ben a Krupp acél- és fegyvergyárban mindössze 700 munkás 
dolgozott. 1900-ban ugyanez a gyár — méginkább família — már a „boxer 
felkeiés” ellen próbáltatta ki gyártmányait, mégpedig „megelégedett és 
teljes sikerrel”. Az 1910-es években a már hatalmassá nőtt családi vál
lalkozás — a részvényekben ugyancsak érdekelt II. Vilmos császár és 
a német nagytőkések hathatós támogatása mellett — felfegyverzi a 
porosz-junker hadsereget. De ugyanakkor megtalálja az utat, hogy más 
nemzetek uralkodó csoportjainak is szállítson fegyvert. Ez a nagysza
bású üzlet annyira „sikerült’, hogy az első világháború előtt készített 
53 000 Krupp-ágyúcsőből 27 000 olyan országokba került, amelyek később 
éppen a Központi Hatalmak ellenségei lettek.

Kari Liebknecht — a német munkásmozgalom feledhetetlen hőse — 
mondotta erről a korról a parlamentben: „Be tudom bizonyítani, hogy 
a fegyvergyártó tőke az oka a balkáni zavaroknak. Persze mindezt haza
fias mezbe öltöztetik. De mint a tőke általában, a fegyvergyártó tőke 
sem ismer hazát. A fegyvergyárosok rendszeresen szállítják gyártmá
nyaikat külföldre. Nem törődve azzal, hogy azok egyszer majd a német 
nép legyilkolását szolgálják . . . ”

Kari Liebknechtnek 1920-ban meg kellett halnia. Meggyilkolta az a 
rendszer, amely a fegyvergyárosok hasznát szolgálva, kiszolgáltatta a 
német népet a pusztulásnak, a semmivel sem kisebb étvágyú angol- 
francia nagytőkének.

A vesztett háború mégsem rengetté meg a Krupp-vagyont. Sőt még
inkább megnövelte a részvényesek hasznát. . .  Hogy ehhez a haszonhoz, 
pénzhez vér, milliók vére tapadt, az mit sem számít, hiszen a tengeren túl 
számos másik fegyverkonszern ugyanígy „gazdálkodott” az emberéletek 
százezrével.

Hitlert ugyan nemcsak a Krupp-család juttatta a hatalomra, de 
mégis a nácizmus és a tőkeérdekeltség közötti szoros kapcsolatra mi sem 
jellemzőbb, mint a náci Németország által 1943. november 19-én kibocsá
tott külön-törvény: „A  rendkívüli és sok tekintetben egyedül álló érde
mek elismeréseképpen, melyeket a Krupp Művek 132 éves áldásos tevé
kenységük folyamán a német haderő sikeres fejlesztése terén szereztek, 
a Krupp-konszert elidegeníthetetlen családi tulajdonná nyilvánítom.” 
A törvény aláírója: Adolf Hitler.

A Krupp Művek —a potsdami határozatok ellenére is— mind a 
mai napig valóban „elidegeníthetetlen családi tulajdon” . Alfréd Kruppot 
1948-ban egy amerikai bíróság 12 évi fogságra és vagyonának teljes 
elkobzására ítélte, de sem a 12 évből, sem pedig a később „a Krupp 
Művek eladását, illetve felosztását” elrendelő végzésből nem lett semmi. 
A Krupp-érdekeltség évről-évre meghirdeti ugyan az azóta mór teljes 
üzemeltetésben működő gyárai feloszlását, de ugyanakkor évrőL-évre —
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mint ahogyan ebben az évben is— megkapja a 12 hónapra szóló mora
tóriumot. S az Adenauert támogató (ez a magatartás már hagyományos 
ebben a „családban” ) Krupp-konszern ma már nem elégszik meg a 
nyugat-európai piaccal. Fegyvert szállít Japánba, Kongóba, Izraelbe és a 
földkerekség más hasonló államaiba . . .

Egy nagy, több tízmilliós állam életében — az elsoroltak ellenére — 
nem jelenthet mindenre kiterjedő politikai erőt egy — bármennyire is 
nagy befolyású — tőkeérdekeltség, ha nincsenek gazdasági, ideológiai 
partnerei.

E kettőben pedig — sajnos — nincsen hiány Adenauer „keresztény” 
Németországában.

A gazdasági — és éppen ezért a háborúra spekuláló — partnerek 
sorában éppen úgy megtaláljuk a „zsidóság tökéletes kiirtását” kikísér
letező I. G. Farbenindustrie mamutvállalatot, mint az első és a második 
világháborúban „másodhegedűst” játszó Thyssen-konszernt és apróbb 
kispolgári vállalkozásokat, valamint nem utolsósorban az ezeknek a 
vesztett háború után „jótékony” , de annál hasznothajtóbb segítségére 
siető amerikai monopóliumokat.

Ma Nyugat-Németország ismét a „keresztény-nyugat” védőbástyája
ként illegeti magát és e jelszóval keresi a maga revansvágyának be
teljesülését, értve a kifejezés alatt a sok tényezőből és érdekeltségből 
összetevődő tőkésosztályának hasznát.

Nem nehéz felismerni azt, hogy bizonyos nyugati köröket éppen az 
utóbbi haszonkeresés indított el arra, hogy a közös veszedelemben, a 
fasizmus ellen kivívott világméretű összefogást felrúgják. Ezek a körök 
— mint ahogyan manapság is — az antikommunizmus hőseinek mezé
ben léptek fel, azzal az igénnyel, hogy megmentik a kereszténységet az 
egyre „elhatalmasodó istentelenségtől, a kommunizmustól”. Ugyanakkor 
azonban nem annyira Istenben bíztak, hanem vélt katonai, atomfölé
nyükben, ami utóbbit nem egészen „keresztényi módon” két védtelen 
japán városon próbálták bebizonyítani.

A nukleáris fegyverfölény érzete hozta létre a Német Szövetségi 
Köztársaságot és az a félelem, hogy ez a kellőképpen be nem bizonyított 
elsőbbség kudarcokat is rejthet magában. Nevezetesen azt a buktatót, 
hogy egy háború esetén a náci propagandát erőteljesen elutasító, és a 
szovjet néppel — éppen ennek a népnek a hősiességét a háborúban több
szörösen megtapasztaló — rokonszenvező amerikai, nyugati kispolgárt, 
munkást nem lehet egy, éppen ezeknek az osztályoknak ellentétes ér
dekű, „keresztesháborúba” belehajszolni.

Ugyanakkor azonban lehetségesnek látszott, hogy a háborús bűnö
söktől, a megalkuvó és a nácikkal kollaboráló, elbutított néprétegekből, 
az életcéljukat a háborúban látó militaristákból, a gátlástalanul a maga 
zsebét megtölteni akaró nagytőkés osztály vezetése mellett, egy masszív, 
bizonyos határok között megbízható hadsereg jöjjön létre. (A nácik által 
másodrendűnek titulált és végeredményben a nyugati politikai körök 
által éppen ilyennek elfogadott nemzetek csak másodsorban jöhettek 
ilyen szempontban számításba. Ezeket már ugyanis „megfertőzte a szo
cializmus” és ezeknek a népeknek a fiait nem lehet csak úgy egyszerűen 
a saját érdekeik ellenére háborúba vezetni.)

Ilyen és ehhez hasonló megfontolások alapján — az írott és a kon
vencionális, a megállapodott fegyverbarátság elkötelezése ellenére — 
jött létre 1949. május 23-án a Német Szövetségi Köztársaság, a nácizmust
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túlélő háborús bűnösök, a kardcsörtető SS-legények, az évtizedeken ót 
megalkuvó kispolgárok állama.

S tegyük hozzá, hogy mindebben — de erről majd később — a ke
resztény egyházak jónéhány képviselője a hitlerista DC (Deutsche 
Christen) mintájára hathatós segítséget nyújtott.

Ez tehát a helyzet Nyugat-Németországban: náci vérbírák ítélkeznek 
haladó, békeharcos hazafiak felett, horogkereszteket rajzolnak zsinagó
gák falára, SS-találkozókat rendeznek nem annyira az „emlékek felidé
zése” , hanem az új háború előkészítése végett. A nyugatnémet Bundes- 
wehr kackiás legényei újból a régi regulák szerint menetelnek, de ma 
már nemcsak Münchenben s Hamburgban, hanem ott is, ahová a háború 
alatt annyira el óhajtottak — hasztalanul — jutni, Anglia földjén is . .. 
Igaz, hogy most már a NATO hadsereg egyenruhájában és az USA kato
nai, politikai köreinek támogatása mellett.

De itt álljunk meg néhány pillanatra. Ezen a ponton valami hiba 
történt a Strauss-féle tervek végrehajtásában. Nem az első, és nem is az 
utolsó ez, de azért mégis nagyon jellemző a bonni kormány diktatúrá
val erőszakolt rendszerére.

A bonni vezérkar 1960 augusztusában nyilvánosságra hozott emlék
irata a napnál világosabban megmutatta, hogy nem hajlandó a NATO 
által — amúgysem komolyan vett — feladatokat, ti. az ún. „szabad álla
mok” különben senki által nem veszélyeztetett szabadságának védelme- 
zésére. Atomfegyvereket követelve, nyilvánvalóvá lett, hogy a bonni 
vezérkar a maga terveit kívánja elősegíteni és revansiszta vágyait akarja 
nemcsak kielégíteni, hanem meg is valósítani. Mégpedig nem is akár
hogyan, hanem: tűzzel és vassal. Illetve: atombombával.

A  már addig is, de ezek után még inkább nyilvánvalóvá lett törek
vések azonban némileg a visszájukra sültek el. Nevezetesen abban, hogy 
a katonaköteles nyugatnémet ifjúság számos tagjában vetődik fel az a 
kérdés, hogy tulajdonképpen kik ellen és kiknek az érdekében rázzák 
őket egyenruhába?

Minden kommentár nélkül olvashatjuk az NDK hatóságainak jelen
téseiből a következőket: 1960 januárjától szeptemberig 12 000 Bundes- 
wehr-katona hagyta el állomáshelyét és kért menedékjogot az NDK-ban. 
Az NDK-ba átlépett katonatisztek között van B. Winzer őrnagy, a karls- 
ruhei déli légierőcsoport sajtótisztje, A. von Gliga százados, a bonni légi
erők parancsnokának adjutánsa, Jacke hadnagy, kiképzőtiszt és sokan 
mások, akik látták, hogy államuk vezetői, Adenauer, Strauss, Heusinger 
és Speidel hadseregét támadó, atomháborúra készítik elő. S teszik ezt 
azzal a régi „germán militarista” szellemben, amely sohasem számolt 
a legértetődőbbel, a saját nemzetének, a nemzet fiainak életével sem . ..

S mit mondjunk még erről az imperialista célokat szolgáló és a 
maga revansiszta törekvéseit egyre jobban hangoztató rendszerről? El
mondjuk azt, hogy vezető pártja magát Keresztyén Demokrata Uniónak 
nevezi, de éppen ez az unió mindennek nevezhető, csak krisztusinak 
nem! Mert hát ugye Krisztus sohasem tanította azt, hogy egy társadalmi 
réteg, emberek millióinak rovására s azok életével nem számolva kiter
jesztheti a maga hatalmát? Beszéljünk talán arról, hogy a másik párt, 
az ún. szociáldemokrata párt, legfőbb törekvésének tartja az uralkodó 
rendszer támogatását, az igazi munkáspárt tagjainak és az igazi német 
állam mindenáron való megsemmisítését? Vagy talán vegyük elő azt a
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kérdést, ami már hosszú évek óta foglalkoztatja a világ békeszerető 
közvéleményét: a berlini kérdést? Azt, hogy itt, az NDK törvényes fő
városában kémközpontot építettek ki és jogellenesen megszállva tartják 
a háború utáni 16. esztendőben is?

Igen, minderről és még sok hasonló másról beszélhetnénk, de az így 
teljesebb kép sem lenne vigasztalóbb, amit csak az tesz némileg meg- 
nyugtatóbbá, hogy egyre nagyobb azoknak a száma, akik reálisan érté
kelik Nyugat-Németországban is a helyzetet. Éppen ezért kell igazat ad
nunk Walter Ulbrichtnak, aki ez utóbbi kérdésben a többek között eze
ket mondotta: „Semmiféle kilátás arra, hogy éppen Nyugat-Németország, 
Karl Marx, Friedrich Engels, August Bebel és Karl Liebknecht nemze
tének állama maradjon meg a kapitalista barbárság múzeumi tárgya
ként, az ámuló utókor számára.” „Az áthidalhatatlan ellentmondást a 
nagy monopóliumok uralma és a munkásosztály meg a nép létérdekei 
között Nyugat-Németországban is a néptömegek ereje fogja feloldani.” 
„A  német kérdés végleges megoldása a szocializmus, mert a szocializmus 
béke, jólét, a nép boldogsága és a nemzet egysége. Mi tehát semmikép
pen sem hallgatjuk el, hogy a szocializmus győzelme a XX. században 
Nyugat-Németországban is valósággá válik.”

Ez a hang a másik, az igazi Németország hangja. Azoké, akik a 
Német Demokratikus Köztársaságban építik a maguk szocialista államát 
és a népek nagy családjával együtt a béke érdekében fáradoznak.

Ez az állam már megindulása, keletkezése óta különbözik az előbbi
től. Nem egy agresszív atompolitika, háborús terv, nem idegen hatalmi 
érdekek hozták létre, hanem a németség igazi történelmi feladataira 
ébredt nép. Egy nép, amely felszámolta a múlt gyászos politikai és tár
sadalmi örökségét, amely letett arról, hogy a maga érdekeit mások rová
sára valósítsa, keresse meg, amely azt keresi, hogyan lehet honfitársai
nak anyagi és szellemi jólétét a legmagasabbra emelni, az egész német
ség ügyét a békés újraegyesítéssel szolgálni, a szocialista táborral együtt 
a világbékét megőrizni.

Igen, ez a három törekvés a legjellemzőbb az 1949. november 7-én 
megalakult Német Demokratikus Köztársaság politikájára minden vonat
kozásban: 1. A munkás-paraszt állam anyagi és szellemi életének fel
virágoztatása. 2. A két német állam békés úton történő egyesítése. 3. A 
világbéke közös erővel való megőrzése. S tegyük mindehhez hozzá, hogy 
az NDK polgárai mind a három kitűzött cél elérésében szép eredmé
nyeket mondhatnak a magukénak és még több azoknak a száma, amit 
a közeljövőben fognak megvalósítani.

Az 1. pontra nézve Walter Ulbricht elnök a már említett nyilatko
zatban a következőket mondja:

„Mint mondottam, a legközelebbi jövőben igen alaposan foglalkozunk 
a Német Demokratikus Köztársaság gazdasági fejlődésének problémái
val. Ma csak néhány központi kérdéssel kívánok foglalkozni. A szocia
lista országok — élükön a Szovjetunióval — a második világháborút 
követő években hatalmas teljesítményeket vittek végbe. Mi is megelége
déssel mutathatunk rá, hogy az NDK dolgozói kivették és kiveszik a 
részüket a szocialista világrendszer győzelmének biztosításából. A mi 
országunk a szocialista táboron belül a legmagasabb ipari termelésű 
országok közé tartozik. Európa valamennyi országa között — akár szo
cialista, akár kapitalista országokról legyen is szó — az ötödik helyen 
állunk. Világviszonylatban pedig a Német Demokratikus Köztársaság a

301



tíz első ipari hatalom között van. Nagyon figyelemreméltó pozíció ez, 
amelyet az NDK dolgozói küzdöttek ki államuk számára. A népi demok
ratikus országok között nálunk a legmagasabb az egy ipari munkásra 
eső termelés. A Szovjetunió után mi vagyunk a szocialista tábor leg
fontosabb gépipari szállítója. Időközben már az imperialista országok
ban is beszélik, hogy a Német Demokratikus Köztársaság a világnak 
olyan ipari és gazdasági tényezője, amellyel számolni kell.

Ha eredményeinkről beszélünk, nem szabad elfelejtenünk, hogy a 
Nyugat-Németországgal vívott gazdasági versenyben kezdeti feltételeink 
nagyon kedvezőtlenek voltak és hogy igen nagy nehézségekkel kellett 
megküzdenünk, amelyek közül nem egyet még ma sem győztünk le tel
jesen. Az NDK területén Hitler háborúja különösen nagy pusztítást 
hagyott hátra. Nemzetközi gazdasági összeköttetéseink túlnyomó részt 
megszakadtak. A Német Demokratikus Köztársaságot elvágták legfonto
sabb korábbi acél- és kőszénszállítóitól._ Nagy aránytalanságok voltak 
gazdaságunkban stb. Az NDK igen sokat fáradozott, hogy jóvátételi szál
lításokkal legalább részben helyreállítsa azokat a szörnyű károkat és 
rombolásokat, amelyeket a fasiszta Németország a mi népünk nevében 
véghezvitt. Jóvátételünkkel igyekeztünk a német névnek ismét becsü
letet szerezni. De ez kétségkívül nem volt csekélység.

Még egyetmást számításba kell venni. Az NDK-nak az imperialista 
Németországgal nyílt határok mellett kellett és kell versenyeznie. Ez 
nem olyan egyszerű. Nyugat-Németország rendelkezik Németország leg
nagyobb hagyományos ipari területeivel és leggazdagabb nyersanyagfor
rásaival. Azonkívül az uralkodó imperialista erőket a Marshall-tervvel 
és egyéb juttatásokkal felhizlalták, hogy legalább Németország nyugati 
részében, a hitleri példa szerint olyan kommunistaellenes erődöt hozza
nak létre, amely életre-halálra ki van szolgáltatva az amerikai imperia
listák érdekeinek.

Ilyen bonyolult körülmények között indultunk el a szocialista épí
tés útján és nagy eredményeket értünk el.”

2. A Német Demokratikus Köztársaság saját dolgozói jólétének 
munkálása mellett, kezdettől fogva gondolt a mesterséges határokon túl, 
Nyugat-Németországban élő honfitársainak, általában az egész német 
nép sorsára is.

Németország kettéosztottsága — amint láthattuk — azt a veszélyt 
rejti magában, hogy a német nép egy része háborús játékszerré válik 
idegen hatalmak kezében. Nyugat-Németország megléte és Nyugat- 
Berlin jelenlegi helyzete e veszély tekintetében valóban nem hagyhat 
semmi kétséget. E veszély és egy tragikus testvérháború elhárítása érde
kében az NDK kormánya számtalan javaslatot tett a bonni kormánynak, 
amely odáig megy a Német Demokratikus Köztársaság elleni gyűlöleté
ben, hogy egyszerűen megpróbálja létét letagadni, akkor, amikor diplo
máciai síkon el sem ismeri meglétét. Ezzel szemben áll az NDK kormá
nyának véleménye:

„Mi készek vagyunk segítségére lenni a bonni kormánynak — ezek 
is Walter Ulbricht szavai — abban, hogy olyan politikára határozza el 
magát, amely a németországi enyhüléssel és a két német állam közötti 
normális kapcsolatok létrehozásával megteremti az előfeltételeket a két 
állam közeledése és megegyezése számára.” „Politikánk abból áll, hogy 
rávegyük a bonni kormányt, értékelje ismét reálisabban a helyzetet és
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lépjen a békés együttélés útjára. Németországban a legfontosabb feladat 
a második világháború maradványainak felszámolása és a hidegháború 
megszüntetése. Véleményünk szerint lehetséges az enyhülés, ha a bonni 
kormány megérti: propagandája a négyhatalmi státusról, amely csak a 
Német Demokratikus Köztársaság megalapításáig állott fenn, teljesen 
értelmetlen. Tárgyalásokat kell folytatni a két német állam normális 
együttéléséről, amely megakadályozza a szakadás további elmélyülését, 
hogy végre az újraegyesítés útját egyengető normális kapcsolatok alakul
janak ki.

Az a szándékunk, hogy a bonni kormány elé javaslatot terjesztünk 
egy tíz évre szóló békekötésről. Ebben az időben kölcsönösen le kell 
mondani minden erőszak alkalmazásáról.”

„A nyugatnémet imperialisták lemondtak a békés újraegyesítésről. 
A szövetségi gyűlés június 30-i gyűlése és a hitlerista tábornokok emlék
irata óta ezt még csak nem is vitatják. Mivel pedig a háború számukra 
öngyilkosság és a többi nyugati hatalomnak sem óhaja, hogy ilyen ka
landba belerántsák, a bonni politikusok — amint azt nemrégiben állam
bölcselőjük, Jaspers írta — azzal számolnak, hogy a két német állam 
még hosszú ideig fennáll. Sőt Jaspers úr két német nemzet kialakulásá
ról beszél. Mi ezt a perspektívát hamisnak tartjuk. . .  Utóvégre nem 
élünk a középkorban. Akkor megtörtént, hogy a német nemzet testéből 
— már amennyire abban az időben egyáltalában nemzetről lehet be
szélni — egyes tagok kiszakadtak és önálló nemzetek lettek.”

„ . . .  bizonyos, hogy a német nemzet egységének helyreállítása nem 
lehetséges másképp, csak úgy, ha a békeszerető, demokratikus erők 
legyőzik a német imperializmust és megfosztják hatalmuktól a német 
monopoltőke agresszív erőit. Mivel Adenauer úr és a német monopol
tőke uralkodó körei hosszú ideig tartó kettészakítottságra számítanak és 
számításba veszik a polgárháború és egy borzalmas robbanás veszélyét 
német földön, a legfontosabb ezt a veszélyt idejében elhárítani. Ezért 
javasoljuk a józan ész diktálta megoldást, egy olyan megoldást, amely 
a társadalmi rend fölötti döntést nem teszi a német kérdés békés meg
oldásának feltételévé. Nemzeti kompromisszumot javasolunk tehát a béke 
megőrzése és a német konföderáció megalakítása érdekében, hogy a két 
német állam ne távolodjék tovább egymástól, hanem közeledjék.”

„Mennél többet gondolkodunk erről a kérdésről, annál inkább arra 
a meggyőződésre jutunk: akinek egyáltalán szándékában van a német 
kérdést belátható időn belül békésen megoldani, az nem is juthat más 
lehetséges megoldáshoz, mint a német konföderációhoz.”

„Minden német, aki a nemzet egységének helyreállítását óhajtja és 
a két német állam különböző társadalmi rendszere ellenére elutasítja a 
testvérháborút és a kölcsönös megsemmisítést, el kell hogy jusson a vég
következtetéshez: ebből a helyzetből az egyetlen kivezető út a német 
konföderáció létrehozása. Ez a két német állammal kötendő békeszerző
déssel és Nyugat-Berlinnek demilitarizált szabad várossá alakításával 
együtt Németország békéjének megoldása.”

Mondanunk sem kell, hogy milyen világos beszéd ez! Egyetlen mon
data sem hagy kétséget afelől, hogy az a nép, amelynek a vezetője mind
ezt ilyen határozottsággal kimondotta, biztos a maga dolgában és szán
dékát meg is fogja valósítani. Meg fogja valósítani, meri ezt tartja tör
ténelmi feladatának s a jövő egyedül helyes, járható, becsületes, igaz 
útjának.
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Ezzel a határozott elvi és gyakorlati magatartással végzi a demok
ratikus német állam az európai béke, az egész világ békéje megóvásának 
minden idők legelkötelezőbb szolgálatát. S ez egyben azt is jelenti, hogy 
hosszú évszázadok óta először válik egy német állam keretéin belül 
eggyé a németség és az egész európai kontinens közös érdekeinek a szol
gálata. Ez pedig nem kis dolog! A legnagyobb, amire egy nép vállalkoz
hatott és vállalkozik mióta ember az ember!

Szórvány- 
istentiszteleti 

meghívó

kapható a Sajtóosztályon. Budapest, VIII. ker. Puskin utca 12. sz.

S végül, befejezésül mit is mondhatnánk mást Dr. Heinrich Winkler 
szorongó kérdésére mint ezt: „Nem, mi nem utáljuk a német népet! 
Az az állam, amelyben Ön él, kivívta a mi magyar népünk megbecsülé
sét, szeretetét is, mintahogy megtalálta helyét a szocializmust építő népek 
nagy családjában, ahol egy testvérként él sok száz millió ember a bé
kéért, a mindennél boldogabb jövőért!”

Azt pedig, hogy ebben a nagy világtörténelmi változásban az egyház 
hogyan találta vagy nem találta meg igazi feladatát, azt egy másik cikk
ben fogjuk legközelebb megvizsgálni.

Vámos József
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A segédlelkész továbbképzése
A segédlelkésznek tovább kell képezni magát: nyitott fülű tanít

vánnyá.
Isten a történelemben új és új feladatok elvégzésére hívja el tanít

ványait, egyházát. Isten hívását kell újra és újra meghallani. Nincs olyan 
nap életünkben, amelyen ne. kellene Isten szolgálatba állító akarata után 
érdeklődni és könyörögni: Uram, taníts, hogy a te akaratodat cseleked
jem. Ha nem akarjuk azt, hogy szolgálatunk értelmetlenné, antikká le
gyen, okvetlenül szükséges, hogy valóság legyen életünkben: A jó pap 
holtig tanul.

A technika és a tudomány óriási fejlődésének korában, amikor egy 
év alatt olyan hatalmas előretörés történik, amelyhez azelőtt évszázadok 
kellettek, szükséges — ha nem akarjuk azt, hogy szolgálatunk múzeum- 
szagú, dohos legyen —, hogy tovább képezzük magunkat.

A segédlelkésznek teológiailag tovább kell képezni magát Jézus 
Krisztus ismeretében.

Így mondom: Ne csak a szószéken legyen kezemben Isten igéje, ha
nem gyakoroljam magam „az egészséges tudományban, gondot viselvén 
magamról és a tudományról, táplálkozván a hitnek és jó tudománynak 
beszédével” . Jézus Krisztusnak új utakon vezető akaratát csak a mély 
és mind mélyebb Krisztus-ismeret útján érthetem meg. Az összes neves 
teológus dogmatikáját és etikáját átböngészhetem, betéve tudhatom, se
hol nem találok abban tanítást, eligazítást arra, hogy ebben a mi kiala
kuló új világunkban, a szocializmus világában, mi az egyház útja és fel
adata. De világos útmutatást kaphatok, ha engedelmesen hallgatom Isten 
új és új utakon elküldő szavát.

Egyik segédlelkésztől hallottuk teológus korában, hogy a szolgálatba 
kikerülve jött rá, milyen nagy szükség van arra, hogy a dogmatika és 
egyháztörténelem útbaigazítást adjon számára a szolgálata közben fel
vetődött modern kérdésekre. — Igen, feltétlenül szükség van arra, hogy 
kiválóan ismerjem egyházunk tanítását, egyházunk történetét, — de meg 
vagyok győződve, hogy a mi, mai életünk kérdéseire ma kell megtalál
nunk az eligazító feleletet.

Csak a Szentírás mind mélyebb megismerése által merem én, a se
gédlelkész, tévedésnek mondani még oly neves teológusnak és személyi
ségnek az írását is, mint pl. Dibelius püspöknek a felsöbbséggel kap
csolatos tévelygéseit, amelyek homlokegyenest ellenkezőt mondanak, 
mint Róma 13.

Az Írás kijelentése alapján ébredek rá arra, hogy az az ember, akit 
Isten Ádámnak (föld) nevez, a földből származik és a földi -erőkkel ösz- 
szetartozik. Érthetővé válik, hogy az emberről nem lehet azt mondani, 
hogy csak lélek. Nagyon is mélyen vagyunk a természet össz-szerkeze- 
tébe bele ágyazva. Ezt a tényt Jézus Krisztus is minden kétséget kizá
róan aláhúzta. Igéjével nemcsak a lelki emberhez szólt, irgalmasságával 
a testi, lelki, szellemi, tehát a teljes emberhez, annak teljes, földi kér
déseihez is hajolt. Imádkozni nemcsak Isten országának eljöveteléért 
tanított, hanem a mindennapi kenyérért is. Neves keresztyének: Bodel- 
schwing, Löhe kiadták a jelszót: „Előbb ágyat vetni, azután imádkozni.”

* Elhangzott a m árcius 22—23-iki országos segédlelkész konferencián.
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Joggal éltek abban a meggyőződésben, hogy a leves, szappan és az üd
vösség összetartozik.

Ma ezt így fogalmazom meg: Nem mondhatjuk azt, hadd forogjon 
a világ keserű levében, nekünk egyre legyen csak gondunk: Isten igéjét 
az élettől, a mindennapi kérdésektől megtisztított és leszűrt formában 
hirdessük. Az evangélium éppen annak az örvendetes hírnek meghir
detése: Örvendezz embervilág, Jézus Krisztusban elérkezett hozzánk az 
Isten országa. Megbékélt velünk az Isten, s ennek következménye földi 
életünkre vonatkozóan: legyen békesség a földön az emberek közötte 
Krisztus békességet szerzett Isten és ember között, ember és ember kö
zött. Krisztus nélkül nem tudnánk megismerni és segítségül hívni Istent, 
de Krisztus nélkül nem tudnánk a másikban felismerni a testvért sem. 
Krisztus szabaddá tette az utat Istenhez és emberhez. Ezért kell, hogy 
a keresztyének a békességért küzdjenek, egymást szeretve és szolgálva.

Ez a Jézus megtanít arra, hogy teljes szívvel munkálkodjam igehir
detői szolgálatom közben, — nem annak egyik mellékmozzanataként, 
mintegy periférikus kötelességképpen, — hanem központi feladatként, 
hogy Istennek ez az akarata valósuljon és teljesedjék a mi embervilá
gunkban.

Jézus Krisztusban felismerem az Isten Bárányát, aki nem a temp
lomosokhoz, jámbor keresztyénekhez jött csupán, hanem azért jelent 
meg, hogy életet adjon a világnak. Ez lehetetlenné tesz minden szűk- 
keblűséget, amely Jézusból az „Egyház Jézusát”, „Gyülekezet Jézusát” , 
vagy éppen csak a fehérbőrűek Jézusát akarja kiformálni. Isten az egész 
világot szerette úgy, hogy a Fiát adta érte. Azt a tényt, hogy Krisztus 
megjelent, teljes aktualitással kell hirdetnünk. Jézus Krisztus az embe
reket nem az üres semmibe utalja, amikor igéjén keresztül bátorít és 
biztat, hanem azzal kelt reménységet, azzal bátorít, ami Jézus Krisztus
ban már megtörtént.

Jézus Krisztust ismerve lehetetlenül az a gondolkodásmód, ami hí
veink, de sajnos még papjaink között is megtalálható: mi csak az üd
vösség kérdésével foglalkozzunk. Jézus útja az emberek földi és meny— 
nyei boldogságának problémái közé együtt és egyszerre vezetett. Jézus 
ma is ezen az úton akar járatni minket. A Krisztusban élő ember örö
mének szétsugárzóivá hívott el minket. Savanyú keresztyénség, nem 
keresztyénség. — Aki meghallotta a húsvéti üzenetet, az nem járhat 
tragikus ábrázattal és nem élheti az olyan ember derű nélküli életét, 
mint akinek nincs reménysége.

A segédlelkész feladata: továbbképezni magát az élet megismerésében.
Az egyház, s mi lelkészek küldetésünket a világhoz kapjuk. Nem az 

a feladatunk, hogy a világtól, az emberektől az ember mindennapi élet
kérdéseitől távol, magunk alkotta elzárkózottság szigetén éldegéljünk 
„szent teológizálásunkkal”, hanem az a feladatunk, hogy Jézus Krisztus 
indulatával, a szolgáló szeretet indulatával járjunk Krisztus örömmondó 
követeiként ebben a világban. Luther mondotta: „Jézus a tanítványait a 
bűn börtönéből kiszabadítja, de azután újra elküldi őket szolgálni a bűn 
rabságában élő testvéreiknek, vissza a világba.” Ezt a küldetést kell végre
hajtanunk, a világ minden idői szituációjában. Nem lehet az a felada
tunk, hogy világ feletti magasságban, valami szellemi légvárban, élet
től távol élő teologizálással keresztyén meseországban húzódjunk meg: 
Nem lehet azért, mert Jézus Krisztus, az egyház Ura ebben a mi vilá
gunkba jött, a tanítványt ebbe küldi követeként. Az egyház a földön, 
a történelemben él azzal a drága kinccsel, amit Isten reája bízott.
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Éppen azért, mert a mában, az atomkorban, a szocializmust építő 
Magyarországon szolgálunk, ahol a régi, megítélt világgal szemben, egy 
új, emberségesebb világ van kialakulóban, — nyitva kell lenni szemünk
nek a feladatok meglátására, meg kell ragadnunk minden alkalmat, ahol 
hasznos, építő, segítő szolgálatunkkal hasznára lehetünk, — nem pedig 
kerékkötőivé, visszatartó erőivé, az épülő új világnak. Itt és ma ez a 
szolgálatunk és küldetésünk a világ javára és Isten dicsőségére.

Ha küldetésünket igazán be akarjuk tölteni, akkor nem egy régi 
utat, amit Isten megítélt: az uralkodó egyház gőgös papi világának „a 
kioktatni akarásnak,” a világ fejét állandóan mosni akarásnak útját kell 
járnunk, hanem a Krisztus kijelölte útat: a szolgáló egyház, az alázatos 
egyház, a lábmosó egyház útját. Hitben járva, Jézus után járva kell szol
gálnunk a közelünkben, vagy tőlünk távol élő embernek, — minden 
embernek, — testvéreinknek. Meg vagyok győződve, hogy küldetésünket 
csak úgy tölthetjük be, — hogy annak hitele is legyen, — ha ezen az 
úton járunk. Így lesz nyilvánvalóvá, hogy az igehirdetésünk nem üres 
szócséplés, hanem az életnek beszéde. Így lesz csak nyilvánvalóvá, 
hogy Isten beszéde alkotásra és cselekedetre való erő. Az igehirdetésnek 
az élettel és a praktikus cselekedettel mindig összhangban kell lenni.

Nem lehet az élettől elvonulva élni annak, aki Jézus után jár, az után 
a Jézus után, akiről rágalom lenne azt állítani, hogy életidegen volt.

Azok a segédlelkészek, akik az élettől, annak dinamikájától távol 
élnek és nem mernek az élet lüktetésébe és érverésébe belekapcsolódni, 
előbb vagy utóbb, akaratlanul is egy letűnt világ szócsövévé válnak. 
Az egyház keretein belül meghúzódó reakció szócsövévé. Egy letűnt 
világból ittmaradt néhány ember igényeinek kielégítőivé válunk akkor, 
ha azt prédikáljuk, amire ezeknek az embereknek a füle viszket. Egy 
példával érzékeltetem: Ott, ahol mostani helyem előtt szolgáltam, az 
egyik falu nagy része nagyparasztokból állott. Köztudomású volt a kör
nyéken, ott a faluban is, hogy ezek az emberek nem nagyon szerettek 
maguk dolgozni, de nem egyszer kézbe vették a pálcát cselédeikkel 
szemben. Egy ilyen bácsival beszélgettem: Elmondotta, „hogy volt régen” . 
Hagytam, hogy beszéljen. Azután én kérdeztem: Hogy is volt „régen” a 
cselédjeivel? Hogyan is ültek a padokban az istentiszteleti helyen? Miért 
nem jöhetett el a templomba az, — akit a gyülekezetből ugyan csak jól 
ismertem, — aki akkor cselédje volt? S meg mertem kérdezni, Isten 
elé állítva őt, mi volt a pofonokkal, korbáccsal és az embertelen bánás
móddal? — S ma, — ma lehetővé tették azok, akiket akkor ember
számba sem vett, hogy velük együtt, egy szövetkezetben dolgozhassák. 
Kiben volt emberi érzés, — nem beszélve keresztyénségről sem, — benne, 
vagy ezekben az emberekben, akik nem akartak rajta bosszút állni, ha
nem sok mindenre fátylat borítottak, az ő és hozzá hasonló emberek 
társadalmi bűnére is. — Utána is sokszor beszélgettünk. Ez az ember 
a beszélgetés után nem idegenedett el a templomtól, de oda került Isten 
elé, aki nem csak cirógat, hanem meg is ítél. Tudom, hogy ez a bácsi 
ezáltal közelebb került a másik emberhez is. Isten iránti szeretetünk 
mértéke János apostol szerint a mások felé irányuló szeretet mértéke.

Fel kell ismerni, hogy a mi átalakuló új embervilágunk keresztyé
neinek is egyre kevesebb a hajlandósága valamiféle dohos, penésszagú 
álkegyesség magábaszívására. de egyre nyitottabbá válik a szíve az előtt 
a Jézus előtt, aki a mindennapi életének kérdéseire ad feleletet, mutat 
útat és ad eligazítást.

Jézus szeretetének árasztóivá kell lennünk. Ha megtanulom az életet
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megismerni, akkor Adyval együtt meglátom, hogy minden ember szíve- 
vágya kap hangot ebben a mondatban: „Szeretném, ha szeretnének” . 
Emberszeretet, életszeretet, féltő, mentő, vigyázó szeretet az az út, ame
lyen Isten járatni akar minkét.

Ha megtanuljuk megismerni az életet és Jézus akaratát cselekedni, 
akkor felismerjük, hogy szolidaritást vár tőlünk a mellettünk élő ember, 
s Jézus megtanít szolidaritás vállalásra. Nekünk is szolidaritást kell 
vállalnunk az új világot építő, szocializmust építő embertestvéreinkkel. 
Szolgálatunkat itt abban látom: segíteni lelkileg is átalakulni a. mai em
bert az új élet, annak adottságai és feladatai számára. Segíteni a kö
zösségi ember kialakulását. Segíteni, hogy felismerje: önző érdekhajhá- 
szás helyett kell és lehet, nemcsak a maga hasznát, hanem mások hasz
nát is szem előtt tartó indulattal élni és dolgozni. Hirdetnünk kell, hogy 
a közös tulajdon megíopása, legyen az a gyár, üzem, vagy közös gazdál
kodásra földterület, éppen úgy Isten parancsába ütköző cselekedet, mint 
bármi más lopás. A közösségben végzett munkámért éppen úgy fele
lősséggel tartozom Istennek, mint bármi mással.

Az élet megismeréséhez feltétlenül szükséges, hogy segíteni akaró 
szándékkal, messzenéző szemmel vállaljunk szolidaritást népünkkel, 
amely új úton, új életet alakít ki.

Ha az életet tanulom megismerni, s így hajolok teológiai olvasmá
nyaim, — dogmatika, egyháztörténet, egzegézis, — fölé, akkor arra 
ébredek rá, hogy Isten akaratát kutató atyáink, szolgálatban előttünk 
járó testvéreink, — arra akartak minket elvezetni: Isten keresztyénibb 
keresztyénséget, Krisztus indulatával megtöltött tanítványi életeket akar 
kialakítani. Életünk azonos legyen azzal, amit hirdetünk; Krisztus indu
lata töltsön el minket, — ezt várják is tőlünk. Szolgálatot és nem ural
kodást. Jézus Krisztus nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem, 
hogy ő szolgáljon.

Ezzel kapcsolatban okvetlenül szükséges, hogy helyes álláspontra jus
son minden segédlelkész a pápás egyház napjainkban folyó politikájával, 
törekvéseivel kapcsolatban. Híveink felé is, magunkban tisztázott állás- 
foglalás után állhatunk ebben a kérdésben. Szeretném mindnyájatok 
figyelmébe ajánlani Dr. Bányász Rezsőnek a „Tiara árnyékában” című 
kis könyvét. Kell, — s ez a könyv is hozzásegít ehhez, — hogy nyilván
való legyen számunkra, hogy a Vatikán ma a legnagyobb földesúr a 
világon. A pápa politikai, világuralma törekvéseket tart szem előtt. Poli
tikai harcot akar szervezni a szocialista országok ellen akkor, mikor 
egységesítési szándékról szónokol. Feltétlenül nyilvánvalóvá kell tennünk, 
hogy nemcsak, hogy nem helyeseljük, hanem feltétlenül elítéljük mind
ezeket a törekvéseket. Mindaz, amit ezzel kapcsolatban a pápás egyház 
elérni akar sátáni, antikrisztusi. Nem Jézus Krisztus ügyének féltése 
húzódik meg mögötte, hanem a millió és százmillió dollárok elvesztésé
től fél a pápa őszentsége. — Nekünk, magyar protestánsoknak nem sza
bad elfelejtenünk, hogy szolgatárs elődeinket, magyar lelkészeinket a 
„szent inkvizíció” felszentelt papjai küldték máglyára, bitóra, gályarab
ságra, száműzetésbe.

A hazai életkérdések megismerése mellett, a világban feszülő nagy 
kérdések megismerése is feltétlenül szükséges és ezekben a kérdésekben 
állást kell foglalnunk.

Itt nyilvánvalóvá válik, hogy nemcsak a teológiai stúdiumokban kell 
továbbképeznem magam, hanem azokban a kérdésekben is, amelyek a 
józan ész és az általános humánum kérdései. Nekünk Isten adott észt, 
s azért, hogy éljünk azzal. Isten tehát nemcsak hitet, hanem észt is ad,
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s ezt Isten dicsőségére kell felhasználnunk. Isten nem báb-embereket 
teremtett, hanem bizonyos dolgokban döntési szabadságra képes értelem
mel áldott meg minket.

Természetesen vannak teológiai gyökerei azoknak a nagy emberi 
kérdéseknek, amelyek a világban feszülnek: a gyarmati kérdés felve
tődésekor az „egyvérből teremtettség”-ről szóló kijelentés alapján a teo
lógia tágya lehet, a teljes leszerelés és általános béke: Ézsaiás, Hózseás, 
Mikeás és az evangéliumok alapján lehet teológiai kérdés. A karácsonyi 
örömhír meghirdetésénél minden kétséget kizáróan az angyal földi békét 
hirdet.

Ki — ki válasszon, hogy a józan ésszel, vagy teológiai megfontolás
ból foglal itt állást, ebben nem szeretnék senkivel vitába szállni. Aki 
úgy látja, hogy ezekben a kérdésekben hitből kell állást foglalnia, az 
foglaljon állást hitből, de mit tesz a józan eszével? Aki azt mondja, 
hogy ezekben a kérdésekben pusztán a józan eszére hallgat, ám hallgas
son arra, de mint keresztyén teológus mit tesz a hitével?

Nyilvánvaló tehát, hogy lesznek kérdések, amikre a hit alapján lehet 
válaszolni és lesznek kérdések, amikre a józan ésszel kell válaszolni.

Felteszem a kérdést azokhoz akik a hit — útmutatás mellett törnek 
pálcát: melyik az a keresztyén hit, amelyikkel igazolni lehet a gyarmati 
elnyomást, a népek kizsákmányolását, a hidegháborút. Melyik az a hit, 
amelyikkel igazolni lehet a tömegpusztító fegyvereket. Melyik az a hit, 
amely azt mondja, hogy ne jöjjön létre atommentes övezet, hogy ne ren
deződjék a világot végső katasztrófával fenyegető háborús tűzfészeknek, 
Németországnak égető kérdése. Melyik az a hit, amellyel igazolni lehet 
az emberek tömegeinek lemészárlását profit érdekből?

Persze ugyan ezt kell megkérdezni, melyik az a józan ész, amellyel 
ezeket igazolni lehet?

Az a teológia, amelyik ezek igazolására vállalkozik, az nem teo-logia, 
hanem satano-logia. Az igazi keresztyén hit és a józan ész, a belőlük 
folyó keresztyénség, illetve humanitás, a gyarmati népek felszabadítására, 
az általános és teljes, ellenőrzött leszerelésre, az atommentes övezet létre
hozására, majd a tömegpusztító fegyverek teljes megsemmisítésére, a 
német-kérdés békés rendezésére, a földi békére, a vitás kérdések békés 
úton való megoldására, a koegzisztenciára, a népek békés egymás mellett 
élésére mondhat csak igent.

Álljon előttünk Jakab leveléből: „a hit cselekedetek nélkül meghalt 
önmagában” . Másszóval: Jó cselekedetekkel kell szolgálni, még pedig a 
mai embert, az egész embert, földi kérdéseit és annak jövendőjét is. — 
Jó cselekedetekkel való szolgálat nélkül, bátran lehet így mondani, helyes 
és világos egyértelmű politikai állásfoglalás és tevékenykedés hiányában 
nem „jó” a hitünk, rossz a teológiánk.

Rossz teológiából csak helytelen politikai állásfoglalás születhetik 
meg.

Tovább kell képezni magunkat abban a teológiában, amely a mi 
időnkben, a mi szolgálati területünkön, a szocializmusban élő evangé
likus egyházban hitből folyóan, Isten igéjének új és mélyebb megérté
séből, tehát Isten iránti engedelmességből fakad. Ugyanakkor élve Isten 
egyik legdrágább ajándékával, az emberi ésszel, törekedjünk odaállni 
azok mellé, akikhez küldettünk, hogy segítsük és támogassuk őket a 
mindennapi életkérdések, a nemzeti problémák, s a világban, feszülő 
nagy emberi kérdéseknek Isten kedve szerinti, s a józan észnek meg
felelő megértésében, megoldásában.

Nagy István
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SZENTHÁROMSÁG UTÁN 4. VASÁRNAP
Lukács 16, 10—12.

NÉHÁNY MEGJEGYZÉS AZ IGÉHEZ

A kijelölt igeszakasz kerek rész vége, egy példázat tanulsága. Ez a 
tény nagy kísértést jelent számunkra abban az értelemben, hogy a ki
jelölt ige előtti verseket, a hamis sáfárról szóló példázatot prédikáljuk. 
Ha ezt az utat választanánk, bizonyára mellékvágányra kerülnénk.

De kísértést jelent számunkra az is,, hogy az igehirdetést úgy épít
sük fel, hogy csupán az igaz és a hamis kincs közötti különbségről szól
junk és arra biztassuk az embereket, hogy a hamis kincstől elfordulva 
az igazi kincset keressék. Ügy érzem, ezen az úton sem találnánk meg 
az ige helyes mondanivalóját, mert így csak a földiekről megfeledkező, 
égre szögezett tekintetű, hamis keresztyénségre biztatnánk hallgatóinkat

Az igehirdetés szempontjából nehézséget jelent a 12. vers is, mivel 
az életben ennek az igének éppen az ellenkezőjét tapasztaljuk. Csak úgy 
nyerjük el mások bizalmát, ha bizonyossá válik, hogy jól tudunk gazdál
kodni a saját értékeinkkel.

A kísértések és holtvágányok között úgy érzem, hogy csupán egy 
lehetőség marad az igehirdetés számára. Istennek a hűségre vonatkozó 
szavát kell megszólaltatnunk ezen a vasárnapon. Az alábbi igehirdetés 
ezen az úton igyekszik haladni.

IGEHIRDETÉS 
Hűséges élet

A szeretet mellett a hűségre vágyik leginkább az ember. És a sze
retet kérdésére adott válasz mellett a hűségre vonatkozó kérdés válasza 
a legnehezebb az ember számára. A hűség kérdése szinte minden pilla
natban felvetődik, ahol két ember találkozik egymással.

A kérdés megszólal az édesanya szívében, amikor kicsi gyermekét 
szeretetével halmozza el: Vajon fog-.e szeretni, vajon hű lesz-e hozzám, 
amikor felnő? És ez a kérdés szólal meg az édesapa szívében is, amikor 
csillogó szemmel, büszkén néz felnőtt fiára, vagy leányára: vajon hűsé
ges lesz-e a szüleihez, a szülei életéhez és gondolataihoz? És ez a kérdés 
szólal meg gyakran hangosan, vagy talán csak némán azok szívében, 
akik szeretik egymást és az élet legnagyobb szövetségét kötik meg egy
mással: együtt indulnak az életútra, hogy jóban-rosszban mindig együtt 
legyenek.

És ez a kérdés Isten szívében is megszólal szinte naponként, amikor 
reánk néz: Vajon hűségesek maradunk-e Hozzá, vagy pedig hűtlenül 
eltávolodunk Tőle?

Ezért tanít minket Isten igéje a mai vasárnapon a hűséges életre.
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1. A hűség nem szó, hanem cselekedet. Az életben számtalan példát 
találunk arra, hogy az emberek a hűséget gyakran csak szónak, fogalom
nak tartják. Vajon nem azért lesznek-e hűtlenné gyermekek Istenhez, 
mert keresztszüleik ajkán csak szó volt a keresztelési fogadalom? S bi
zony sokszor van olyan gyermek, aki csak szülei parancsára áll a kon
firmációi oltár elé, Istennek adott hűségfogadalma csak elröppenő szó 
a számára. Ugyanígy találunk olyan embereket is, akik számára a házas
társi hűség is csupán szó, amelyet nem igazol az élet.

Ezért tanítja Isten igéje olyan nagyon komolyan azt, hogy a hűség 
nem szó, hanem cselekedet. Hogy mennyire hűséges egy szülő a gyer
mekéhez, az a cselekedeteiből látszik meg. Hiába beszélne egy édesanya 
arról, hogy mennyire szereti a gyermekét, ha gyermeke gyomra üres, 
ruhája rongyos lenne, s a mosoly boldog ragyogása helyett a sírás és a 
szenvedés látszanék gyermeke arcán.

De a hűség ugyanígy cselekedet a gyermek számára is. Vajon igazán 
szereti-e édesapját az a gyermek, aki elnézi, hogy édesapja öreg napjai
ban nélkülözésnek, hideg közönynek legyen kitéve.

A hűség cselekedet a házastársak között is. Néha egy-egy kedves szó, 
gyöngéd simogatás többet ér minden ajándéknál. A szív hangja, a kéz 
szívből jövő mozdulata az igazi hűség cselekedete.

De cselekedet a hűség Isten gyermekei számára is. Nem elég az, hogy 
keresztelésünkkor bejegyeztek minket az anyakönyvbe, ha azóta messze 
elkerültük Istent és az igehirdetési alkalmakat. Az életünkből, a csele
kedeteinkből látszik meg az, hogy milyen kapcsolatban vagyunk Istennel.

A hűség tehát nem szó, hanem cselekedet. És ehhez hozzáteszi Isten 
igéje azt is, hogy:

2. A hűség a kis dolgokban mutatkozik meg. Sokszor abba a kísér
tésbe esünk, hogy szeretnénk valami egészen nagy cselekedetet végre
hajtani. Arra gondolunk, hogy maradandó emléket állítsunk hitünknek, 
szeretetünknek. És amikor ilyen gondolatok töltik el a szívünket, meg
feledkezünk arról, hogy Jézus Krisztus az ilyen gondolatokat farizeusi 
gondolatoknak nevezte.

Hiába a szép, hangzatos vallástétel Péter ajkán, amikor Ura hűséges 
vigyázást, ébrenlétet vár tőle. Hiábavaló a jól felépített igehirdetés, ami
kor Isten csendes, élettel való bizonyságtevést vár tőlünk.

Isten nem nagy dolgokat vár a gyermekektől a hűség vonalán, csak 
azt, hogy szüleiknek engedelmeskedjenek, őket igaz szívből szeressék és 
szüleikkel együtt a hit útján járjanak.

De Isten a kis dolgokban való hűséget várja tőlünk is. Olyan kevés 
kell ahhoz, hogy valaki jól, becsületesen végezze a maga munkáját. 
És az emberek mégis olyan könnyen megfeledkeznek erről a kicsiben 
való hűségről.

Nem nagy dolgokon fordul meg a körülöttünk élő emberek boldog
sága sem. Talán éppen a mi egészen apró cselekedeteinken. A mai ember 
mindig siet, minél jobban és hasznosabban akarja kihasználni az életét, 
s eközben olyan könnyen elmegy a másik ember mellett és nem vesz 
tudomást a másik öröméről-bánatáról. Olyan kevés kell egy szomorú 
szívű embernek, hogy megvigasztalódjék! Oly kicsi dolog egy síró arcot 
megsimogatni és letörölni róla a könnyet! Oly kicsi dolog segítő kezet 
nyújtani egy elesettnek! Vajon ezekben a kis dolgokban hogyan mutat
kozik meg hűségünk az emberek felé és afelé az Isten felé, Aki embe
rek közösségébe helyezett el minket, hogy szolgáljunk a körülöttünk élő 
embereknek.
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És ugye milyen kis dolog kell ahhoz, hogy érdeklődjön az emberiség 
sorsa és jövendője felől. Apró cselekedeteken, hűségen, vagy hűtlensé
gen, szereteten, vagy gyűlölködésen fordul meg az emberiség sorsa, 
békéje, vagy háborúja is. Vajon érezzük-e a felelősséget és vajon hűsége
sek vagyunk-e ahhoz az Istenhez, Aki ezen a földön békét, boldogságot, 
ragyogást és mosolyt akar a sírás, a háború és a pusztulás helyett.

A hűség a kis dolgokban mutatkozik meg. De ne feledjük Jézus 
Krisztus szavát: „Aki hű a kevesen, a sokon is hű az; és aki a kevesen 
hamis, a sokon is hamis az” .

3. A hűséges élet kedves Isten előtt. Hűség és hit, hit és szeretet szo
rosan összetartoznak. De ugyanígy szorosan összetartozik a földi életünk 
és az örök életünk is. A kettőt soha nem lehet egymástól szétválasztani, 
örök életünk szempontjából fontos a földi életünk is.

Mert nem mindegy, hogy vajon megtaláljuk-e Krisztus felénk nyúj
tott szeretetét és bűnbocsánatát itt a földön, vagy sem. Nem mindegy, 
hogy megfogjuk-e a másik ember kezét, vagy sem. Nem mindegy, hogy 
hűségben, vagy hűtlenségben éljük-e le az életünket. Az ige szerint Isten 
az örök élet nagy kincsét, az üdvösséget készítette el számunkra, s ha 
hűségben élünk és bizakodunk Jézus Krisztusban, úgy Isten megajándé
koz minket ezzel a kinccsel.

De Isten nemcsak az örök élettel ajándékoz meg minket, ha az Ő 
útját járjuk hűséggel itt a földön, hanem már itt a földön is boldogságot 
és örömöt ad nekünk. Nem nehéz ezen az úton járni, mivel megváltó 
Urunk járt előttünk. Hűséggel végezte el azt a feladatot, amelyet a 
mennyei Atya bízott Reá, s örök hűséggel, szeretettel járt az emberek 
között.

Könyörögjünk Istenhez, töltse meg szívünket hittel és szeretettel, 
hogy életünk hűséges élet legyen. Ne feledjük soha, hogy a hűség nem 
szó, hanem cselekedet, amely kis dolgokban mutatkozik meg és Istennél 
kedvességet talál.

Harkányi László

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 5. VASÁRNAP

HÍVÁS BIZONYSÁGTÉTELRE 
— Lukács 8, 16—18. —

A szöveghez

16. vers. Idillikus kép a régi időkből. Talán emlékszünk még gyer
mekkorunk estéire, amikor a félhományban ültünk kezünkben könyvvel 
és vártunk a fényre. Valamelyik szülőnk, többnyire az édesanyánk, végül 
meggyújtotta a petróleumlámpát és középre tette az asztalra, vagy el
helyezte a „csillárban” . A világosság egyszerre elöntött mindent s más 
lett, vidámabb, mozgékonyabb az élét. A fény egyben összegyűjtötte a 
családot.

17. vers. Többféle értelmezése is van a t i t oknak.  Egyrészt arra 
lehet gondolni, hogy Jézus királyi igazsága most még elrejtett, de egy
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kor mindenki számára lesz nyilvánvaló, Vagy: most még Jézus szava, 
tanítása, annak értelme, jelentősége csak kevesek számára Isten élő, te
remtő beszéde és cselekedete, a többség előtt felfoghatatlan, de egykor 
mindenki meghallja. Végül: a tanítványoknak nem szabad a hallott Igét 
— amely világosság — eltakarniuk, elrejteniük, elhallgatniok, értelmet
lenné tenniük, mert — ha ezt meg is tennék — mégis napvilágra jön az 
a tanítványok bűnével, mulasztásával együtt. — Mindenképpen a hirde
tett és hallott Ige áll ennek a versnek a középpontjában.

18 a vers. A h a l l á s  itt a h i t  értelmében olvasandó, miként azt 
Pál apostol is magyarázza. Rm. 10, 8—10 és Gal. 3, 2—5.

18/b vers. Ez a mondat talán eredetileg közismert közmondás volt. 
Amolyan életszabály az emberi tehetségekre vonatkoztatva. Az evangé
liumokban többször is előfordul. L. hatvanad vas. textusát is, Máté 
13, 10—17.

Általában: Jézus egyes mondásait az író-apostolok összegyűjtötték és 
bizonyos rendszerben közölték az evangéliumokban. Márk és Máté ön
állósággal iktatta be. Lukács azonban ezt a szakaszt logikusan kapcsolta 
a magvető példázatához. Szinte nem is lehet elkerülni, hogy ne hivat
kozzunk arra. Még helyesebb lenne azt is felolvasni az igehirdetés előtt.

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok!”

1. Ennek a textusnak ezt a mondatát: „Vigyázzatok tehát, hogyan 
hallgatjátok!” — szinte jó lenne minden prédikáció előtt külön is felol
vasni az Igét hallgató gyülekezet előtt. Isten intése hangzik benne arról, 
hogy az Ige hallgatása nem történhetik akárhogyan. Ezzel az Igével is 
a Szentlélek provokálja a gyülekezetét. Fel akarja ébreszteni a megelé
gedett szunyókálásból, a megszokottságból és közönyösségből. Abból a 
lelki állapotból, amelyben a gyülekezet ugyan fizikailag „éber” , de inkább 
csak a „szép” gondolatokra, a klasszikus erkölcsi-elméleti tanításokra, a 
frappáns illusztrációra, vagy az igehirdető páthoszára figyel és szellemileg 
élvezi azt. Megfeledkezik viszont arról, hogy a hallott-hirdetett Igében 
mindig a teremtő, megváltó, megszentelő, az ítélő és kegyelmes Űr szólal 
meg.

Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok!

2. Az igehallgatás hogyan-ját sokszor az ember magában hozza. Van
nak természetesen emberi körülmények is, amelyek jelentősek. A fiatal
ság könnyedsége, az idős kor fáradtsága, a vérnyomás, a templom leve
gőjének forrósága vagy jegessége és ki tudja még hány ok, amely el
nyomja az emberben a figyelést, a keresést, a vágyódást és az Igének 
való odaadást. De a legfőbb tényező mégis az ember bűne, amely — 
minden kegyes látszat mellett is — teljes ellenkezés, ellenállás az Igé
vel szemben. A bűn az Ige hallgatásában csak a külső látszatra törek
szik, hogy adott esetben mégis végső eredményt, döntést produkáljon, 
a szakadást. A bűn, mint hitetlenség, lehet szeretetlenség is, „válogató 
szeretet”, amely osztályozza a felebarátokat. Lehet reménytelenség is, 
szektás pesszimizmus, teljes kétségbeesés az ember erőtlensége felett. 
De együttvéve sem más, mint menekülés a teljes életváltozás, a megtérés 
elől, hiszen a megtérés az Igének való egész engedelmesség, hitből fakadó 
szeretetszolgálat és a reménységből született életöröm.
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3. Textusunkban az igehallgatás két következményéről van szó. Az 
egyik: „Akinek van, annak adatik ...”

A közölt Ige — az olvasott vagy hallott Ige — adomány. Olyan 
amelyben el van rejtve a növekedés titka. Éppenúgy, mint a magban. 
A magvetőről szóló példázat szerint a mag, az Ige, mindig abszolút jó. 
Nem hibás, idejétmúlt, kifáradt, csíraképtelen. A „jó” földben csakis 
több lehet belőle. Általa növekszik a hit, a szeretet és a reménység is. 
vagyis az a bizonyságtevő, szolgáló élet, amelyben megdicsőül az Atya. 
A befogadott, a megtartott Ige megáldott életet jelent.

A csak hallgatott, de meg nem tartott Ige az a — semmi, ami ugyan 
valaminek látszik, de mégis üresség, szívtelenség, tehetetlenség, kész
ségnélküliség. Milyen sokan „élnek” ebből a semmiből s milyen rette
netes számukra, amikor egyszer rádöbbennek, hogy amit kaptak, azt nem 
őrizték meg.

Csak az, aki megőrzi és bizonyítja azt, amit hallott, kapja igazán 
Isten ajándékát. Az pedig, aki megelégszik azzal, hogy tulajdonos, egy 
napon rájön arra, hogy üres kézzel áll ott, mert Isten a kihasználat
lanul hagyott ajándékokat visszavette. A szolgálatra való készség és az 
abban való részvétel által növekszenek a belső, lelki erők, ha minden 
engedelmességben és alázatban történik.

Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok!

Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok!

A másik: vannak tanítványok, akiknek „kezébe lámpást adott az- 
Űr” . Adta a világító Igét, de azt nem állítják középpontba, hogy maga 
köré gyűjtsön másokat, hanem letakarják és elrejtik. Úgy gondolják, 
hogy csak az övék. A „mások Igéje,” igehirdetése, szolgálata semmi és 
értéktelen. De ez a belső tévedés, önzés és magabiztosság egyszer kiderül, 
napvilágra jő. „Nincsen oly titok . . . ”

A visszhangkeltésre adott Ige — így némul el. Ki tudja miért? Ok
talanságból és önzésből? Félelemből vagy erőtlenségből? Lustaságból 
vagy fáradtság miatt? Felelőtlenségből vagy könnyelműségből? Bármiért 
is, mind az ok, mind a tanítvány személye napvilágra kerül.

Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok!

4. A textusban tehát az Igét megtért szívvel hallgató és a szolgálat
ban bizonyságottevő gyülekezetről és tanítványokról van szó. Az élő 
gyülekezetről, a világító keresztyénségről. Azokról, akik hiszik, hogy 
Isten a titkokat feltárja, bennük mind a mulasztást, mind a hűséget. A 
boldogokról, akik „hallgatják és megtartják Isten beszédét” .

Párhuzamosan két irány vonul át rajta aszerint, hogy mit cselekszik 
az ember és mit felel reá Isten. A magvető példázatában olvasható 
„statisztika” félelmetes, de nem reménytelen. Jézus hirdeti az Igét tekin
tet nélkül arra, hogy van-e eredménye annak, vagy kudarccal is jár. 
Mi sem a statisztikáért szolgálunk és teszünk bizonyságot, hanem kegye
lemből Isten országáért, amely mindig növekszik.

Várady Lajos
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SZENTHÁROMSÁG u t á n  6. VASÁRNAP

János 3, 5—8 
SZÖVEGÉRTELMEZÉS

Az alapige János 3, 1—21 v.-ig összetartozó egésznek kiragadott, de 
mégis döntően alapvető része. Jézus Nikodémussal folytatott beszélgeté
sének centrális témája tárul elénk: a „felülről születés” , az új élet prob
lematikája.

Szükséges a megelőző 1—4. verset is érinteni, hogy világosan meg
értsük az alapigét. Sajátos jánosi szerkesztés mód jellemző az ige tolmá
csolására. Van egy külső kerete {Jézus beszélget Nikodémussal), de a 
keret észrevétlenül szétfoszlik, Jézus mondanivalójának súlyossága ra
gadja meg az olvasót és így lesz számunkra időtálló evangéliummá.

1—3. versek értelmezése. Nikodémus a szinedrium tagja éjnek idején 
(a tanításra szokásos idő keleten) felkeresi Jézust. Meg van győződve is
teni küldetéséről és ezért Istenországáról (basileia tou theou) vár Jézus
tól új tanítást. Jézus pedig a „felülről születésről” (anóthen gennéthánai) 
beszél, mert Isten uralma ezáltal valósul meg a szívekben. A „basileia 
tou theou” kifejezés inkább a szinoptikusoknál használatos kifejezés, 
János ehelyett inkább a „dzoé” kifejezést (élet, örökélet) használja, te
kintettel arra, hogy görögül tudó olvasókat tételez fel. Nikodémus zsidó 
főember létére értette az „Istenországa” kifejezést, hiszen annak eljö
vetelét ő maga is\várta.

Az alapige legfontosabb kifejezése a 7. versben található. Ez adja 
meg az ige központi gondolatát, „gennéthénai anóthen” első érteimben 
„felülről születni” jelentésben fordítható. A görög nyelvben az „anóthen” 
szó több értelmű. Jelenti: felülről, elölről, újonnan, újra kifejezéseket. 
Első értelme szerint világos, hogy a „felülről születés” és ennek követ
keztében az új élet Isten kegyelmének ajándéka. E megállapítás rend
kívül fontos, mert különben félreértenénk az igét. A latin fordítás alap
ján elterjedt az „újra” értelmezés. (Károlyi: „újonnan születni”) Luther 
is ilyen értelemben fordítja: „von neuem geboren werde” . Ez a fordítás 
az új élet kezdetének a szükségességét emeli ki. Jellemző, hogy Niko
démus is félreérti Jézus szavait, az „újra” értelmében másodszori, testi 
születésre gondol. (4. v.) A felülről születés végső értelme szerint Istentől 
születni értelemben veendő. Tartalma szerint Isten ajándéka és lényünket 
gyökereiben megújító teljesen új életforma. (V. ö. a párhumazos helyek
kel: Ez, 36, 25—27; Mt 19, 28; Róm. 6, 4; Ef 5, 26; Tit. 3,5;2. Pét. 1, 11, 
Azért szükséges a „felülről születés” (isteni szükségszerűség a „dei”), 
mert enélkül Isten uralmát senki sem tudja felfogni és teljesen jogtalan 
annak javaira.

5. v.-ben Jézus ünnepélyes kettős „ámen”-e arra utal, hogy rendkí
vül fontos kijelentés következik. A felülről születés „hogyan” kérdésére 
ad feleletet, „ex hüdatos kai pneumatos” utalás Keresztelő János kereszt- 
ségére és a Messiástól várt Lélek-keresztségre. Aki János megtérésre hívó 
szavát elfogadja és hittel várja a Messiás mindeneket megújító Lélek- 
keresztségét, az lehet részese az újjászületésnek. Ez az értelmezés arra 
a konkrét helyzetre vonatkozik. Természetesen János evangéliumának 
megírásakor, amikor a gyülekezet kezébe adja könyvét, gondol egyúttal 
a Jézus nevében történő keresztségre is, mert ez is vízzel való kereszt- 
ség, de ugyanakkor Isten ajándékában is részesít a Szentlélek által. Ma
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számunkra ez az értelmezés a döntő, mert így lehet csak az ember Isten 
uralmának részese. Emberi lehetőség a „felülről születésre” nincs! Csak 
a Lélek isteni erejének munkája által lehetséges. Ez a felelet Nikomé- 
musnak, de nekünk is a 4. v.-ben feladott kérdésre.

6. v. „sarksz” az ember lényét, exisztenciáját és eredetét meghatározó 
megjelölés. A test szó az egész embert, a gyarló, bűnös, Istentől elsza
kadt és ellene lázadó embert jelöli. Nincs hatalma ahhoz, hogy más le
gyen, csak Isten ellen lázadó bűnös ember. (V. ö. Ján. 1, 1.?; 51, Zs. 7. v) 
„Pneuma” Isten Lelkének életújító munkáját jelöli (8. v.). A héberben 
és a görögben a „to pneuma” jelöli a szél és a lélek fogalmát. A szél 
eredete és végső hatása rejtett, csak külső hatásából ismerhető fel mun
kája. Ilyen a Lélek munkája is. Annak útját, célját emberileg nem lehet 
irányítani. Jézus azért használja ezt a természeti képet, hogy a Lélek 
munkáját valamiképp érzékelhessük.

összefoglalás: Aki Istennel közösségben, uralma alatt akar élni, an
nak szüksége van a „felülről születésre” . Ez Isten kegyelmes ajándéka. 
Az embernek nincs hatalma ahhoz, hogy ezt a maga erejéből véghez- 
vigye. Isten Lelkének titokzatos munkája ez a „víz és Lélek” (kereszt- 
ség) által.

MEDITÁCIÓ

Emberi életünkben vannak szükségszerű, parancsoló „kell”-ek. Ha 
súlyos betegség környékez meg, be kell feküdnünk a kórházba. Há vak
bél gyulladásunk van, meg kell operáltatni magunkat. Ha közeli család
tagunk hal meg, el kell mennünk a temetésére. Amikor új ember- 
palánta jön e világra, születnie kell, hogy az emberi közösségbe belép
hessen.

1. Igénk az evangéliumból jól ismert „isteni kell” elé állít. Ha Isten
nel közösségben, gyermekeiként és uralma alatt akarunk élni, akkor 
Jézus igéjére figyelnünk kell: „Szükség néktek felülről születnetek” ! 
Enélkül nem lehetünk Istenországának tagjai. Egy államnak úgy lesz 
valaki természetes módon a polgára, ha beleszületik az állampolgárságba. 
Istenországának a tagjai csak úgy lehetünk, ha felülről, azaz Istentől 
születünk. Ez a meghívónk, a belépőjegyünk az ö  országába.

2. Testi születésünk rajtunk kívüli tényezők eredménye. Mi csupán 
passzív elfogadói és résztvevői vagyunk annak, ami velünk történik. 
„Felülről születésünk”, új életünk Isten megajándékozó kegyelmes cse
lekedete rajtunk és velünk. Ez a tény lehűt minden emberi felfokozott 
próbálkozást, hogy lényünket gyökereiben megújíthassuk, saját erőnkből 
újjászülethessünk. Amit mi tehetünk, az mind bűnös emberi, magán 
viseli Jézus megállapítását: „Ami testtől született test az.” Az Istentől 
születés kegyelmének drága ajándéka, emberi lényünket gyökereiben 
megújító teljesen új életforma. Ajándék, nem érdem.

3. Isten kegyelmének részeseivé a keresztség által lettünk. A kereszt- 
ség szentségében Isten új életet teremtő ereje vesz hatalmába. Gyámol
talan kis csecsemő korunkban ajándékozott meg a „víz és Lélek” meg
újító kegyelmével. Felbecsülhetetlen a keresztség jelentősége. Gondol
junk Luther vallomására harcai, kísértései közepette: Baptizatus sum! 
Ebből láthatjuk, milyen nagyra értékelte Istennek a keresztségben adott 
életünket szüntelenül megújító erejét. Tudatossá kell válnia mibennünk 
a keresztségünk áldásainak. Életújulás, bűneink bocsánata és erő a bűn 
es gonosz elleni harcunkban.

316



4. A keresztség ajándéka új életben való járásra kötelez. Ez azt je
lenti, hogy keresztségünk mindennap megújuló feladat. A bennünk levő 
bűnös óembernek a mindennapi bűnbánat és töredelem által mindennap 
meg kell halnia és az Isten Lelke által újjászületett ember diadalmának 
meg kell látszódnia egyéni és társadalmi életünk nagy kérdéseiben. Meg 
kell látszódnia rajtunk, hogy megkeresztelt emberek vagyunk, mert csak 
akkor leszünk méltók Isten ajándékának megőrzésére ha nemcsak beszé
lünk Isten életet újító hatalmáról, hanem annak sodrában élünk és az 
ő erejével szolgálunk a világban.

Garami Lajos

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 7. VASÁRNAP

János, 12, 44—50.
EXEGÉZIS

A 12-ik fejezet vége (37—50 v.) voltaképpen nem más, mint Jézus 
Krisztus nyilvános működésének „epilógusa”, záró akkordja. Benne Jé
zus még egyszer nyilvánosan szól.

1. Földi szolgálatának ( = „küldetésének”) „résumé” -je ez a szakasz. 
Egyszersmind azonban résuméje a zsidók megkeményedésének és hitet
lenségének is. A két Ésaiásból vett idézet nem annyira oka, mint inkább 
„következménye” lelki vakságuknak és megkeményedésüknek. Jóllehet a 
főemberek közül is — és pedig nem is szórványosan, hanem s o k a n  — 
hittek Benne, nem jutottak el a hit megváltásának, a „bizonyságtételnek” 
szolgálatáig. Az „epilógus”-nak ez az első fele.

2. Textusunk keretében az „epilógus” második része tartozik. Két 
hatalmas üzenet nyer ebben erőteljes hangsúlyt:

a) Jézus Krisztusnak az Atyával való egysége, amely döntő módon 
vonul végig az egész negyedik evangéliumon. Mindaz, amit JK szólt és 
cselekedett, Istenre mutatott. Rajta keresztül az Isten dicsősége ragyogott. 
Így munkálta emberek üdvösségét. Mint „világosság” jött ebbe a világba, 
hogy a Benne hivők kiutat találjanak életük sötétjéből.

Még továbbmenve: Működése tisztán és kizárólag „mentő” szándékú 
volt, tehát nem keveredhetett hozzá a kárhoztatásnak, az „ítélet”-nek 
bármiféle hátsó gondolata. Megmentő, Szabadító kívánt lenni, nem 
„ítélő bíró”. Viszont a megmentésre hívó de semmibevett ige, fogvatartja 
az azt elutasító ember bűntudatát és így maga megmentésre hívó szó 
lesz a kárhoztatás az „utolsó napon” ( =„eschaté hémera”).

b) Az Atya parancsának (=  „entólé”) felismerése és teljesítése =  
ö r ö k é l e t !  Ez a másik hatalmas üzenet. Az „entolé”-nak van tartalmi 
és formai vonása. Tartalmi vonása az, „amit mondania kellett” Jézusnak 
(= „ti eipo”), formai vonása a beszéd által való közlés (= „ti lalésó”).

Magát az' „entolé”-t természetesen nem úgy kell értenünk, mint amit 
küldetése elnyerésének pillanatában egészben és részleteiben is „átvett” 
az Atyától, hanem úgy, mint ami szolgálata minden pillanatában, e pil
lanatnak megfelelő „belső hang”-ként jelentkezett. Az Atyával való „egy
ségéből” folyóan Ő állandó közvetlen kinyilatkoztatásnak volt a részese. 
Mivel pedig ez alapvető volt számára, — gondoljunk csendes óráira! — 
így lesz világossá, hogy ez az „entolé” =  „örökélet”, vagyis annak hivő 
engedelmességben való elfogadása szüntelenül az ÉLET-et munkálja. . .
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IGEHIRDETÉS
Téma:

„Summázás”
Nagytudású professzor tart előadást széleskörű hallgatóság előtt. 

Lebilincselően beszél. Érzik, hogy otthonosan mozog tárgyában. Nincs 
egy felesleges mondata. Minden gondolatával mélyebbre ás, és szavai 
mégis úgy hatnak, mint pillangók játéka a víz sima tükre felett. „Elvi
hető” mondanivalója van. Ritka talentum, akiben a nagy tudás az elő
adás könnyed művészetével párosul. De — bármilyen „elvihető” is a 
mondanivaló, bármilyen életközi az előadás tónusa, a professzor szük
ségesnek tartja, hogy előadása végén, néhány tömör, de kifejező mon
datban — s u m m á z z o n . . .

Munkaterveket készítünk. Szolgálatokat ütemezünk be — lehetőség 
szerint — egy egész munkaévre. Telnek a hetek, hónapok. Időnként meg
állunk egy-egy lezárt „terv-szakasz” végén. Felmérjük az elmúlt idő
szakot. Néha — „menetközben” is. Mérlegelünk. S u m m á z u n k . . . .

Jézus is megáll, — ha szabad így mondanunk — igehirdetői, „prófé
tai” szolgálatának lezárása és „főpapi” szolgálatának megkezdése közötti 
intervallumban. „Szünetet” tart, hogy — s u m m á z h a s s o n . . .

Jézus „summázásában” mindenekelőtt
1. Visszapillantás van! Visszapillantás arra, ami elmúlt. Ami mögötte

van.
Nem annyira az „idői múlt” színesedik meg tekintete előtt.
Ö panaszmentes világot épített maga körül és ebben a légkörben 

csak a c é l t  látta:
a) „Világosságul jöttem, hogy senki se maradjon a sötétségben, aki 

énbennem hisz . . . ” A világosságot valóban csak az tudja megbecsülni, 
aki a sötétről jön.

Van azonban egy mindezeknél nehezebben elhordozható „sötét” ! Pl. 
annak tudata, hogy bűnösök vagyunk. Nincs továbblendítő erő. önma
gunkban mitsem érünk. „Utolértek a bűneink . . .  Isten keze nehezedik 
reánk. . . ”

Az életnek ebből a „sötét"-jéből akart Jézus továbblendítő erő lenni. 
„Világosság!” . . . ”

b) ,Nem magamtól szóltam...” Ez a kiértékelő visszapillantás másik 
mozzanata. Mi „magunktól” elég sok hiábavaló bölcsességet harsogunk 
mások felé. Mindent jobban tudunk másoknál. Latolgatunk. Összehason
lításokat teszünk és — disztingválunk.

Jézus nem „magától” szólt. Csak továbbadott. Isten üzenetét adta to
vább. Hogy tisztuljon a sötét; hogy mélyebb legyen a „látás” . Több le
gyen a szeretet. És több legyen a közösségépítő erő . . .

Hírnök volt. Herold. „Kikiáltó.” És p r ó f é t a . . .
O áldott summázás, mely a múltra tekintve elmondhatja: Isten üze

netét adtam tovább . . .
2. HELYZETFELMÉRÉS. A summázás felméri a jelen pillanatot is. 

A jelen tisztázása nélkül, nincs „kitekintés” a — jövőre ...
Mit lát a „jelenben” ?
a) Istennek hála, hitet is lát! Sokan vannak, akiknek nem hiába adta 

tovább Isten üzenetét. Akikben elindult valami. Valami az élet csírájá
ból. Valami, ami kibeszélhetetlenül drága néki. Amiért — érdemes volt 
szolgálnia. Hiszen — aki Benne hisz, „Abban hisz, Aki elküldötte ö t . . . ” 
A jelen gyümölcse tehát: az Istent megtalált hit!
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b) Megnyílt szemeket is lát! Olyanokat, amelyekről a bűn hályogát 
az Ige operatív módon eltávolította. Vannak már kötöttségektől felsza
badult életek! És ezeknek az életeknek „távlatuk” van. Látják Istent, 
„Aki küldötte Őt . . . ”

Ö boldog summázás, mely a jelenre vonatkozólag, idejében beérett, 
gyümölcsöket tud felmutatni. . .

3. ELŐRETEKINTÉS. A summázás nem volna reális, ha nem tekin
tene előre is. A várható fejleményekre. Nem várt csalódásokra és ígére
tek boldog megvalósulására.

Mitől tart, mikor „előretekint” ?
a) Csalódásoktól. Tudja, hogy lesznek életek, amelyek ígéretesen 

indulnak, de túl korán kisiklanak. Tudja, hogy egészen a közeli jövőben 
közvetlen tanítványai közül valaki elárulja. Tudja, hogy minél inkább 
terebélyesedik majd a gyülekezet fejlődő fája, annál könnyebben rak 
fészket ágain a gonosz. Tudja, hogy lesznek akik megfáradnak a szol
gálatban. Fiatal, törékeny-fizikumú János—Márk-egyéniségek.

De — ezeket sem ítéli el. ö  nem azért jött, hogy „elítélje a világot, 
hanem, hogy megtartsa” . A jövőben sem ítél. Az a beszéd, amelyet szó
lott, az Ige lesz számunkra ítélő paragrafussá . ..

És miben reménykedik a jövőt illetően?
b) Isten parancsolata örökéletet munkál! Előre tekinteni az élet re

ménysége nélkül nem lehet. Hiszen élet támadt a teremtési parancs nyo
mán. Elmúlt a veszély és az élet békés ritmusa lüktetett az elemeket le
csendesítő parancsa nyomán. Betegségeknek és halálnak vetett gátat 
életre hívó parancsszava: „Kelj fel, és já r j ! . . .”

Ám ezeket a parancsokat sem „magától” osztogatta. Annak nevében 
és a Vele való teljes életegységben, aki küldötte öt, Aki maga a nagy 
„É”-vel írt ÉLET forrása, „aki nem akarja a bűnös halálát, hanem, hogy 
megtérjen és —  é l j e n ! ! ”

Ez pedig egy el nem múló ÉLET reménysége!
Ó áldott summázás, mely egy el nem múló élet reménységével te

kinthet előre. . .
Zoltai Gyula

Új kiadásban megjelent a

L elk észi szo lgá la t i  nap ló
Ára: 11.— Forint

Kapható a Sajtóosztályon 
Budapest, VIlI. Puskin u 12.
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SZENTHÁROMSÁG UTÁN 8. v a s á r n a p

( Máté 5, 43-48.
MEGJEGYZÉSEK A SZÖVEGHEZ

44. v. Némely kéziratból hiányzanak a következő szavak: „áldjátok 
azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlöl
nek”, továbbá: „háborgatnak és” kifejezés. Mindez azonban nem változ
tat a vers alapértelmén.

45. v. „Jók-gonoszok” , „igazak (kegyesek) — hamisak” (igaztalanok, 
„bűnösök” ) ismert ellentétek máir az Ötestámentumból.

47. v. Egyes kéziratokban a „vámszedők” (telónai) helyett a „pogá- 
nyok” (ethnikoi) kifejezéssel találkozunk.

48. v. „Esesthe teleioi” : legyetek tökéletesek. Vallásos értelemben tö
kéletes az, aki a hit által Isten közösségében van, akit a szellem határoz 
meg, nem a test (v. ö. Deut. 18, 13-al: tómim. Továbbá Lev. 19, 2-vel: 
kádós, valamint Zsolt. 15, 2-vel). Igénk összefüggésében nyilvánvalóan a 
tökéletes szeretet indulatára történik utalás.

EXEGETIKAI MEGJEGYZÉSEK

Igénk Jézus Hegyi Beszédének egyik leggyönyörűbb szakasza, ame
lyet sokan a keresztyénség egyik legjellegzetesebb tanításának tartanak. 
Kétségtelen, hogy a jézusi törvénymagyarázat (Mt 5, 20—48) itt éri el 
csúcspontját. Már az Ötestámentomban olvassuk, hogy a törvény sum
mája a szeretet nagy parancsolata és maga Jézus is megerősíti, hogy a 
két nagy parancsolattól függ az egész törvény és a próféták (Mt 22, 34— 
40). Ebben a szakaszban Jézus a felebaráti szeretetnek olyan mélységes 
magyarázatát adja, amely nem csak a korabeli zsidóság és pogányság 
előtt volt érthetetlen és. felfoghatatlan, hanem az azóta elmúlt két év
ezred is arról tanúskodik, hogy ez a tanítás erkölcsi tartalmában és 
vonatkozásaiban útólérhetetlen.

A felebarát fogalmának faji és vallási korlátozása általánosan elter
jedt volt az Ótestámentom világában éppen úgy, mint ahogyan elég 
gyakran találunk utalást az ellenség gyűlöletére és elátkozásóra (lásd a 
41, 69 és a 109. Zsoltárt). Jézus azonban a „felebarát” kifejezés tartalmá
nak korlátait minden irányban ledönti, vagyis a szeretet kötelezését ki
terjeszti még az ún. „ellenségre” is.

A haszonleső vagy számító „szeretettel” szemben (46—47. v.) — 
amely lényegében véve nem tekinthető szeretetnek — odaállítja Jézus 
örökkévaló példaképül a mennyei Atya személyválogatást nem ismerő, 
tökéletes szeretetét. Ez a szeretet ragyogtatja fel rajtunk Isten képét, ez 
tesz bennünket a mennyei Atya olyan gyermekeivé, akikben őmaga is 
gyönyörűségét leli, de akiknek megjelenését sóvárogva várja az egész 
teremtett világ (Róm. 8, 19).

AZ IGE ÜZENETE

1. Jézus idézi a felebaráti szeretetnek nagy parancsolatát: „Hallottá
tok, hogy megmondatott: szeresd felebarátodat!” Igen, ez már a régiek
nek is megmondatott, azoknak, akik csaknem 1500 esztendővel éltek 
Jézus előtt (II. Móz 19, 18). Ez a parancsolat helyén való volt, jó val-
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láserkölcsi alapnak bizonyult az egyén, a család, a társadalom, a nép, 
az egész nemzet életében. Mihelyt azonban az emberek egymáshoz való 
viszonyát nem a íelebaráti szeretet határozta meg, hanem annak helyére 
a bűnös önzés lépett, akkor már szomorú módon változott meg minden 
az emberek életében. Az, aki eddig Isten képére teremtett embertárs, 
„testvér” volt, most „ellenséggé” változott át. Az ellenség fogalmával 
együtt pedig megszületett annak gyakorlati velejárója, a gyűlölet fo
galma is.

2. És hogy a gyűlölet mire képes, arról szomorúan tanúskodik az a 
sok-sok véres, borzalmas háború, amely végig-vonult az emberiség tör
ténelmén. A ma élő nemzedéknek is bőven kijutott belőle. Két világ
háború és ami ezzel együttjárt: több tízmillió ember, köztük ártatlan 
gyermekek, édesanyák, magukkal tehetetlen betegek és öregek borzalmas 
halála ...  békés családi otthonok, munkahelyek pusztulása . . .  az emberi
ség évezredes kultúrájáról tanúskodó alkotások jelentős részének soha- 
többé helyre nem hozható, erőszakos megsemmisítése. S mindez miért? 
Azért, mert az emberek, a vezetők egy része megfeledkezett a „szeresd 
felebarátodat” isteni törvényéről és ehelyett a „gyűlöld ellenségedet” jel
szót tette élete szomorú mozgató erejévé.

3. Szomorú valóság az is, hogy egyes vallások sem maradtak mente
sek annak hirdetésétől, amit igénk így fogalmaz meg: „gyűlöld ellensé
gedet” . Gondoljunk az irgalmas samaritánusról szóló példázatra, a keresz- 
tyénség területén a különböző vallásháborúkra, inkvizíciókra, a gályara
bokra. Jézus világosan kimondja, hogy akkor sem azonosította magát 
azokkal, akik a felebaráti szeretet fogalmát önkényesen megszűkítve és 
megüresítve, csúf játékot űztek Isten parancsából s bizonyos, hogy sem 
a közelmúltban, sem pedig a jelenben nem azonosítja magát azokkal 
sem, akik ugyan keresztyéneknek vallják magukat, de a felebaráti sze
retet fogalmát egyéni ízlésük és felfogásuk változó receptje szerint, vagy 
bűnös, sötét üzelmeik igazolására, szűk korlátok közé szorították, vagy 
akarják szorítani. Ezért ítéli el a leghatározottabban már a gyűlöletnek 
csíráját, magát a haragot is (Mt 5, 21—22).

4. Felvetődik a kérdés: lehetséges-e az ellenség szeretete? E követel
mény teljesítésének nehézsége igen gyakran abból a félreértésből ered, 
hogy sokan összekeverik ebben az esetben az ellenség fogalmát a gonosz 
és bűn fogalmával. Hogy pedig a kettő között nagy különbség van, az 
éppen Jézus szavain és magatartásán világosan látható. Gondoljunk a 
farizeusok elleni feddő beszédeire s a keresztfán elhangzott imádságára: 
,Atyám bocsásd meg nékik, mert nem tudják mit cselekesznek” (Lk 23, 
34). Az ellenség szeretetéhez hozzátartozik tehát az érette való imád
kozás is. Ezért mondja igénkben: „imádkozzatok azokért, akik háborgat
nak és kergetnek titeket” (44. v.). De úgy gondolom, hogy éppen ezen 
a ponton van éppen elég okunk a bűnbánatra is. Hiszen még nem is olyan 
régen éppen keresztyénségünkre való hivatkozással olyan faji, nyelvi és 
szociális megkülönböztetéseket tettünk, amelyek százezrek és milliók 
nyomorúságát, sőt pusztulását vonták maguk után. A zsidók millióit 
kiirtó hitleristák keresztyéneknek, méghozzá „német-keresztyéneknek” 
vallották magukat. De a faji megkülönböztetésen sokan ma sem tudják 
magukat túltenni (Dél-Afrika!).

5. Nagy kísértése továbbá a mi mai keresztyénségünknek az is, hogy 
csak azokat szeressük, akik minket szeretnek, és csak azokat köszönt
sük, akik minket köszöntének.. .  Sokan közülünk megfeledkeznek arról, 
hogy szolidaritást láthatunk még a legnagyobb gonosztevőknél is („be



tyárbecsület” ). Jézus azt szeretné, ha felüt tudnánk emelkedni a „vám
szedők” vagy „pogányok” erkölcsi színvonalán arra a magaslatra, ame
lyet a mennyei Atya a képére teremtett gyermekeitől elvár.

6. Még egy kérdés; Lehetünk-e ilyen értelemben tökéletesek? Már 
földi és családi vonatkozásban is úgy van, hogy egy édesapa szeretne 
büszke lenni gyermekére és sokat vár és remél tőle. Jézus is azt szeretné, 
legyünk a mi mennyei Atyánknak tökéletes gyermekei. Ne elégedjünk 
meg a magunk vagy mások által felállított erkölcsi normákkal, mert 
így csakhamar eltelnénk farizeusi módon önigazságunk tudatával. Te
kintsünk inkább felfelé: a napsugár és az eső jót és gonoszt egyaránt, 
kivétel nélkül eláraszt áldásával. Érezzük meg a napsugár melegében, 
az éltető levegőben és az áldás thozó esőben Isten mindeneket magához- 
ölelő atyai szeretetét. Ennek a szeretetnek naponkénti megtapasztalása 
naponkénti hálára és viszontszeretetre kell hogy indítson bennünket a 
gondviselő mennyei Atya iránt. De az istenfiúságnak ez a magasztos 
ténye és boldogító valósága ugyanakkor naponként elkötelez bennünket 
a krisztusi értelemben vett felebaráti szeretet maradéktalan gyakorlá
sára is. Nem arról van tehát szó, hogy a magunk erejéből felemelkedhe
tünk az isteni tökéletesség fokára, hanem arról, hogy ha Isten kezéből 
napról-napra elfogadjuk atyai szeretetének ezernyi bizonyságát, akkor 
erről tegyünk bizonyságot kifelé is a korlátokat nemismerő felebaráti 
szeretet szolgáló készségével.

Külön is adjunk hálát azért, hogy az ilyen értelemben vett keresz- 
tyénség nem utópia, hanem valóság, mert az, aki tökéletességet vár tő
lünk, engedelmességünk útján maga vezet el bennünket erre a tökéletes
ségre (Ef 3, 17 kk, Fil 4, 13)

Mekis Ádám


