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Csendben I sten  előtt

Szolgálatra hivattunk el
Az országos segédlelkészkonferencián március 23-án elhangzott előadás

Ebben a sorozatban: „Egy reménységben hívattunk el”, ez a második 
előadás. Az előző témája ez volt: Bizonyságtevésre hívattunk el. Mai 
vizsgálódásunk tárgya így adatott meg: Szolgálatra hívattunk el. Mind
két téma nyilvánvalóan lelkészi szolgálatunk legalapvetőbb kérdéseivel 
vet számot. A két témakört talán így lehetne egymástól elhatárolni: 
lelkészi szolgálatunk tartalma a bizonyságtevés. A reánk bízott üzenet, 
a kérygma továbbmondása. Ezért szolgálatunk mindenestül igeszolgálat
— amibe persze a szentségek nyújtását is beleértjük s az igeszolgálat 
megjelölést a legtágabb értelemben értjük, arról sem feledkezve meg, 
hogy az egyház a maga létével (existenciájával) is bizonyságot tesz. Lel
készi szolgálatunk formája pedig a szolgálat az újtestámentomi „dia- 
kónia” fogalmának értelmében. Vagyis mindazt a munkát, amit az egy
házban, mint az ige hírmondói, mint az evangélium követei végzünk, 
a diakónia magatartásában végezzük — é megjelölést most egészen tág 
értelemben használva s nem abban a megszűkített értelemben, amikor 
diakónián az egyházi szeretetmunkát értjük. Annak is tudatában va
gyunk, hogy a „forma” kifejezés ebben az esetben nem a legszerencsé
sebb — hiszen éppen nem csupán valami „formalitásról” , a tartalomhoz 
képest lényegtelen formaságról, hanem azzal a legszorosabban összefüggő, 
attól elválaszthatatlan, annak lényegszerűen megfelelő megjelenési lehe
tőségről van szó. A forma ebben az esetben — mint sokszor máskor- is — 
szükségszerű megjelenése a tartalomnak. Ez a tartalom — az ige üzene
tének meghirdetése — szükségszerűen csak ebben, a formában jelenhet 
meg. Az evangélium élő vizének a diakónia az egyetlen megfelelő edénye. 
Szolgálatunknak erről a formai — használjuk hát kellő fenntartással a 
nem kielégítő kifejezést — oldaláról szeretnénk az alábbiakban — ter
mészetesen a teljesség igénye nélkül — néhány gondolatot elmondani.

1. Az egyház a diakónia magatartásában végzi szolgálatát. Szolgálni
— a „diakóneó” értelmében — egy bizonyos magatartást jelent. Egy elég 
távolesőnek tűnő példával szeretném megvilágítani, hogy miről is van 
szó.

Egy regényben olvastam valahol egyszer ezt a mondatot: „Szolgált 
neki szerelmével” . A kitétel meghökkentő. Hogyan fér össze a szerelem, 
az erósz, a diakóniával? Hiszen az erószban az ember valamiképpen 
mindig önmagát keresi. A maga életének kiteljesedését, boldogságát 
akarja megélni benne. Ezért is szokták az erószt szögesen szembeállítani 
az agapéval (vö. Nygren: Eros und Agape). Vagyis a szeretetnek azzal
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a képzetével, amely az ÜT nyelvében, szóhasználatában egészen sajátos 
veretet kapott. Az agapé a teljesen önzetlen, önfeláldozó, egészen a másik 
ember felé forduló, azért és annak élő szolgáló szeretetet jelenti ebben 
a szóhasználatban, az ÜT világában. A fenti regényidézet — „Szolgált 
neki szerelmével” — arra a tapasztalati tényre utal, hogy még az erósz 
is csak akkor tud igazán kiteljesedni, akkor tudja célját, az ember bol
dogságát elérni, ha van benne legalább valami az agapéból, ha nem tel
jesen idegen tőle a szolgálat szelleme. Vagyis, ha az erószban az ember 
nem csupán önmagát keresi és akarja megtalálni, hanem keresi benne 
a másik embert is. Nemcsak a maga örömét, boldogságát keresi az erósz
ban, hanem ezt olyan módon teszi, hogy közben boldoggá akarja tenni 
a másikat is. Ha nem volna meg benne az előbbi, a saját boldogságának 
keresése, „a magunk szerelme”, ahogy Ady mondotta, akkor nem is 
volna erósz, s így nem is volna természetes és emberi. Ha azonban hiá
nyoznék belőle az utóbbi, az odaadás és odafordulás a másik ember felé, 
a másik ember boldogításának a törekvése, akkor romboló és taszító 
erővé válnék — aminthogy válik is — előbb-utóbb, s nem találhatja meg 
azt a boldogságot, amit — joggal — keres. Az erósz sohasem válik min
denestül agapévá s nem is kell azzá válnia. Az agapé nemesfémje nélkül 
azonban nem lehet azzá az időt- és próbátálló ötvözetté, amely elviseli 
a kísértések választóvizét s amely értékálló váltópénzévé válhat a hét
köznapok szükségleteinek.

A diakónia mint magatartás azonban egészen az újtestamentomi 
agapé gesztusában él. Tökéletesen elfeledkezik önmagáról. Minden csele
kedetének rugója és célja önmagán kívül van. Aki szolgál, az egészen 
fel kell, hogy oldódjék ebben a munkájában. Tudjuk, hogy a görög ki
fejezés első értelme: asztali felszolgálás, vagyis a „pincér” munkája. Nos, 
aki megfigyelte már ezt a rendkívül megerőltető munkát, az tudja, hogy 
ebben valóban igénybe van véve a teljes figyelme, testi és szellemi ereje 
annak, aki végzi. Egy pillanatig sem gondolhat magára — legalábbis 
addig, amíg ezt a munkát végzi. Ezért roppant jelentőségű, hogy Jézus 
egész életprogramját, művét és magatartását ezzel a képzettel jelöli: 
„Az Ember Fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem, hogy ő 
szolgáljon . . . ” (Mt. 20, 28.) S Lk. 22, 27-ben kifejezetten az asztali fel
szolgálás munkájára utalva mondja: „ ...m e ly ik  nagyobb: az-e, aki az 
asztalnál ül, vagy aki (fel)szolgál? Nemde, aki az asztalnál ül? Én pedig 
olyan vagyok közöttetek, mint aki (fel)szolgál.” Jn. 13, 1—17. pedig, a 
lábmosás perikópája Jézus félreérthetetlenül a szolgálattevő háziszolga 
helyzetében mutatja. Pál ezt a valóságot foglalja össze teológiai meg
fogalmazásban Fii. 2, 7. kk.-ban: , , . . .  Krisztus. . .  megüresítette magát, 
szolgai formát vett f e l . . . ” (itt egyébként a doulosz kifejezés szerepel az 
eredetiben),

A fent idézett evangéliumi szakaszokban Jézus minden esetben úgy 
említi a maga diakóniáját, mint amit követendő példaképp állít oda ta
nítványai elé. „Aki közietek nagy akar lenni, olyan legyen mint a szolga 
(diakónosz), és aki közietek első akar lenni, legyen a szolgátok (doulosz =  
rabszolga).” (Mt. 20, 26—27.) „Aki legnagyobb közöttetek, olyan legyen, 
mint aki legkisebb, és aki vezető, mint aki szolgál (diakonón).” (Lk. 
22, 26.). „Ha én, az Úr és Mester megmostam a ti lábatokat, nektek is 
meg kell mosnotok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amint 
én cselekedtem veletek, ti is úgy cselekedjetek” (Jn. 13, 14—15.).

így érthető, hogy Jézus tanítványai — a szót most tágabb értelem
ben s nemcsak a tizenkettőre értve — az apostoli feladatot is minde-
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nestül szolgálatnak tekintik s ebben az értelemben szólnak róla. 
„ .. . a pogányok apostola vagyok, szolgálatomat (tén diakónian) azzal 
dicsőítem” (Róm. 11, 13.). „Mindez pedig Istentől van, aki . . .  adta ne
künk a megbékéltetés szolgálatát (tén diakónian tész katallagész)” 
(II. Kor. 5, 18.). „Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel 
inkább dicsőséges a megigazulás szolgálata (hé diakónia tész diakajoszü- 
nész)” (II. Kor. 3, 8.). „Kegyen gondod a szolgálatra (tén diakónian)” 
(Kol. 4, 17.). „Hálát adok a Krisztus Jézusnak, aki .. szolgálatra (eis 
diakónian) rendelt” (I. Tim. 1, 12.). „Közénk számláltatott és osztályosa 
volt ennek a szolgálatnak (tész diakóniasz tautész)” (Csel. 1, 17.).
. . . . .  amit Isten a pogányok között az ő szolgálata által (dia tész diako- 
niasz autou) cselekedtetett” (Csel. 21, 19.).

Az apostoli keresztyénségnek erről a világos felismeréséről története 
során az egyház sokszor elfeledkezett. Szolgáló egyház helyett uralkodó 
egyház akart lenni. Pedig nem kétséges, hogy feladatát, melyet Ura reá
bízott, az egyház csak ebben a magatartásban, a dikónia magatartásában 
végezheti el — hacsak nem akar hűtelen lenni elhivatásához. Hogy ez így 
van, az a világ keresztyénségében egyre inkább kezd köztudatba menni. 
,,Das neue Verháltniss der Kirche zur Welt müsste das diakonische sein” 
(Wendland: „Die Kirche in dér modernen Gesellschaft” ). E — különben 
helytálló — mondatban csak az a sajnálatos, hogy az egyház „új” viszo
nyulásáról beszél a világhoz. Pedig ez a viszonyulás nem új, legalábbis 
nem szabadna, hogy új legyen. Mint láttuk, ez volt Jézusnak és aposto
lainak viszonyulása a világhoz s a diakónia magatartásában kellett volna 
élnie és szolgálnia az egyháznak mindvégig — eltévelyedés volt, ha nem 
így történt.

Kétségtelen, hogy ez a kérdés, az egyház magatartásának kérdése 
függvénye egy másik kérdésnek, s azon dől el, hogy arra milyen választ 
adunk. S ez a kérdés: az egyházfogalom kérdése. Ennek tárgyalásába 
természetesen most nem mehetünk bele. Csak rámutatunk arra, hogy az 
egyház mindenkori magatartása mindenkori önértelmezéséből ered. 
Aszerint alakul az egyház magatartása, tehát viszonyulása szolgálatához, 
hogy mit tanít arról: micsoda az egyház — ecclesia quid sit? A kocka 
már itt el van vetve, a váltókat e ponton állítjuk be s e váltóállítás sze
rint gördül az egyház vonata egyik vagy másik sínpáron. Ahol az insti- 
tucionális üdvintézmény, vagyis az emberek üdvösségét monopólium
szerűén kezében tartó, tehát uralkodó egyház képzete kerekedik felül, 
ott egészen másképpen alakul az egyházi magatartás, mint ahol az egé
szen Isten igéjétől függő, annakj alárendelt, létét attól eredeztető s léte 
értelmét az ige szolgálatában megtaláló egyház képzete alakul ki.

Még egy félreértést kell eloszlatnunk akkor, amikor az egyház dia- 
kóniai magatartásáról szólunk. A szolgáló egyház magatartása nem va
lami kenetes és álszent alázatoskodás felvett köntöse, hanem ellenkező
leg: éppen az egyház igazi küldetéstudatából, elhivatása és feladata vilá
gos felismeréséből fakadó természetes életforma és életstílus.

2. Az egyház diakóniai magatartását az agapé formálja. Vagyis az 
ÚT-i értelemben vett szeretet e magatartás gyökere, rugója és megújító 
ereje. E szeretetnek most csak egy vonatkozására szeretnék rámutatni: 
„A szeretetben nincsen félelem; sőt a tökéletes szeretet kiűzi a félelmet, 
mert a félelem gyötrelemmel jár: aki pedig fél, nem tökéletes a szere
tetben” (1. Jn. 4. 18.) E kijelentés ugyan a szöveg összefüggés'ében két
ségkívül elsősorban az embernek Istenhez való viszonyára vonatkozik: 
Akit megragadott Isten szeretete, aki viszontszereti Öt, abban eloszlik
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az Isten haragjától, ítéletétől való rettegés gyötrelme. Kétségeién azon
ban, hogy ez a tétel vonatkoztatható az embernek emberhez való viszo
nyára is. A kísérleti lélektan (Adler, Jung) kimutatta, hogy az embernek 
a másik emberhez való kapcsolata végeredményben vagy a szeretet, 
vagy a félelem kategóriáiban alakul ki, S egyik kizárja a másikat. Aki
től félünk, azt nem tudjuk szeretni; viszont akit szeretünk, az iránt meg
szűnik a félelmünk. Aki fél, önmagát s a magáét félti — ezért nem tud 
szeretni. Aki igazán szeret, az nem gondol önmagára, hanem csak a má
sik ember, a felebarát javára, üdvére. Nem félti sem érdekeit, sem javait, 
sem tekintélyét. Nem pillant a másik emberre szorongással, gyanakvó 
bizalmatlansággal, mert nem vetélytársat, konkurrenst lát benne, hanem 
felebarátot, akinek szolgálattal, s ez azt jelenti: teljes existenciájával 
tartozik.

Az egyház is környezetével, az ún. „világgal” vagy a félelem, vagy 
a szeretet viszonyában van. Nincsen harmadik lehetőség, lehetetlen, mert 
a valóságban sem fordul elő a semlegesség. Nem élhet a világban az egy
ház robinzonéletet, nem vonulhat el magányának elefántcsonttomyába, 
vagy álmainak felhőkakukvárába — mert ezzel máris megtagadta kül
detését. Hiszen az emberek közé, minden népek közé küldötte el Ura 
(Mt. 28, 18—20.). Ezért vagy az aggódás, az önvédelem bástyái mögé hú
zódik — s persze ezzel máris hűtelen lett Urához —, vagy a teljes sze
retet nyíltságával tár szívet és ajtót minden embernek — s mindennek, 
ami emberi, az ember ügyének, kérdéseinek. Csak a teljes szeretet old
hatja fel az egyházban a félelem és kétkedés görcseit s indíthatja el a 
felszabadult szív szolgálatára, a diakónia magatartására, önmagát veszti 
el az az egyház, amely félti, óvja, kímélgeti önmagát. Mert itt is érvényes 
az ige: „Aki megtakarja tartani az ő életét, elveszti azt; aki pedig el
veszti az ő életét énérettem és az evangéliumért, megmenti azt” . El
veszíti, vagyis odaadja szabad szolgálatra, s ezzel találja meg annak 
értelmét.

3. Az egyház diakóniai magatartásának kérdése az egyház léte értei
mének kérdését is felveti. Miért van az egyház? Önmagában van-e lété
nek értelme — azért van, hogy legyen — vagy önmagán túlutaló célja 
van. Van ilyen, hogy „öncélú egyház” ? A harmincas években vált diva
tossá az „öncélú magyarság” jelszavának emlegetése. E homályos szólam 
is hozzájárult az akkori szellemi zűrzavarhoz és annak végzetes követ
kezményeihez. Az egyház öncélúságának emlegetése azonban éppenség
gel fából vaskarika volna. Mert ez azt jelentené, hogy az egyház csele
kedeteinek rugója az önfenntartás ösztöne volna s egyetlen célja — 
az állagmegőrzés. Állagmegőrzésről pedig — általában — műemlék- 
épületeknél szoktak beszélni. Olyan esetekben tehát, amikor valamely 
egyébként már omladozó s bontásra megérett építmény további fenn
tartását csupán a kegyelet indokolja. Igen groteszk dolog volna, ha e 
képet az egyház valóságára kellene alkalmaznunk s igen messzemenő 
konzekvenciákkal is járna. Márpedig óhatatlanul kínálkozik a párhuzam, 
ha nem tudunk szabadulni az egyház öncélúságának kísértésétől, S ettől 
csak akkor tudunk gyökeresen megszabadulni, ha határozottan vállaljuk 
a szolgáló egyház magatartását.

Egy másik megszokott képzet is felbukkan ezzel kapcsolatban. 
Az ún. „egyházi érdek” képzete. Hogyan értsük ezt? Van ilyen, és ha 
van, milyen jó értelme lehet ennek? Nyilvánvalóan nem lehet az az ér
telme, hogy „az egyházi érdek” olyasmi, mint valamely emberi testü
letnek — ebben az esetben: vallásos egyesületnek — az érdeke, amely
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azután adott esetben szembekerül más egyéb testületek érdekével. Mert 
ezzel a gondolkodásmóddal magunk sorolnék be az egyházat az emberi 
testületek általános kategóriájába s állítanánk oda a különféle érdekek 
összeütközésének színterére. Az egyház érdekéről jó értelemben csak 
úgy lehet beszélni, ha ezen az egyház szolgálatának érdekét értjük. 
Vagyis azt az érdeket, hogy az egyház minél hűségesebben elvégezhesse 
szolgálatát, minél odaadóbban szolgálhasson a diakónia magatartásában 
az emberek között. Az egyház mint öncélú érdekszövetkezet — teljes kép
telenség, lényegének tökéletes megtagadása volna.

4. A szolgáló egyház képzete nem pusztán negatívumot jelent: az 
uralkodó egyház gondolatának elutasítását, hanem ennél sokkal többet 
és pozitívabbat. Szolidaritást jelent minden emberrel s az ember ügyével. 
Ennek a szolidaritásnak az alapja az a szolidaritás, amit Isten vállalt 
az emberrel, a bűnös emberrel, minden emberrel, akkor amikor Jézus 
Krisztusban emberré lett, ember emberek között, mindnyájunk testvére 
és barátja. Mióta szól az ige testté léteiéről való evangélium (Jn. 1, 14.), 
azóta nem lehet a mennyet és a földet radikálisan elválasztani egymás
tól. A válaszfalat ugyanis maga Isten bontotta le. Jézus Krisztus passiójá
hoz, de egész életművéhez is (incarnatio) hozzátartozik, hogy vonakodás 
és feltételek nélkül „belement” az élet és a világ dolgaiba, részt vett 
azokban. Nem azért, hogy feloldódjék bennük, hanem hogy jelenlétével 
megszentelje azokat. Ezen az úton, amelyen Ö járt, kell tanítványainak 
is követniük Mesterüket. A szolidaritás útján. Ezt a szolidaritást, illető
leg annak értelmét szeretnők az alábbiakban kissé közelebbről meg
határozni.

a) Szolidaritás azt jelenti többek között: szolgálatunkkal ott kell 
felkeresnünk az embert, ahol valóban van — s nem ott, ahol mi elkép
zeljük őt. S nem azért keressük fel az embert a maga valóságos életé
ben, hogy onnan azután valamiféle egyházi csűrbe gyűjtsük be, vagy 
— megfordítva, de ugyanazzal a célzattal — kiterjesszük az egyházi 
„befolyás körét” , hanem azért, hogy szolgálatunkat ajánljuk fel. Konkrété: 
segítsük nekik élni az életet, a maguk valóságos életét. Amikor beszél
getünk velük, ezt nem azért tesszük, hogy mintegy „egyházi propagan
dát űzzünk”, hanem hogy az ő emberi dolgaikról váltsunk szót, úgy, 
mint amikhez Istennek köze van — mert Istennek minden emberi dol
gunkhoz van köze. Arról kell beszélnünk, hogyan lehetnek emberek, 
Isten gyermekei abban a világban, amelyben élnek, tehát a valóságos 
világban.

b) Szolidaritás azt is jelenti, hogy igyekezzünk megérteni az embert, 
úgy amint van, a maga valóságos helyzetében. Ennek természetes fel
tétele: a valóságos ember valódi helyzetének megismerése, felmérése és 
józan értékelése. Ez csak úgy lehetséges, ha azok, akik az egyházi szol
gálatot végzik, a lelkészek, mind a két lábukkal a földön állanak. Ehhez 
tartozik az élet jelenségeinek, a nép, a társadalom életének, az emberi
ség, a világ életének megismerése és az ebben az ismeretben való állandó 
fejlődés. Ezt az ismeretet többek között úgy szerezhetjük meg, hogy 
állandóan felhasználjuk az ismeretszerzés kínálkozó alkalmait. Újságot 
olvasunk, ismerjük a legjelentősebb irodalmi és művészeti alkotásokat 
(film, színház, rádió). Groteszk jelenség az olyan lelkész, aki netán azzal 
kérkedik, hogy nem olvas újságot, vagy évek óta nem volt filmszínház
ban. Az ilyen „szolgája” az egyháznak voltaképpen hivatását tagadja 
meg. Amikor elzárkózik az élet jelenségei elől, az ember elől zárkózik 
el: megtagadja a szolidaritást azzal az emberrel, akivel pedig Isten szo
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lidaritást vállalt a Krisztusban. Az embertelen keresztyénség — ami 
persze fából vaskarika — vétkébe esik, aki ilyen magatartást tanúsít. 
Ez a magatartás ellentétben áll lelkipásztori elkötelezettségünkkel, azzal, 
hogy a reánkbízottaknak pásztorai kell legyünk, vagyis velük kell él
nünk. Csak az ember és világ elmélyült ismeretében, belülről és nem 
kívülről és felülről tudjuk a reánkbízott üzenetet, az evangéliumot el
mondani.

Ehhez a megértéshez tartozik az is, hogy igyekezünk érthetően, 
azoknak az embereknek a nyelvén szólani, akik között élünk. A kéryg- 
mát le kell tehát fordítanunk, tolmácsolnunk kell a ma emberének nyel
vére. Megint csak embertelenség volna, ha azt követelnők, hogy hall
gatóink alkalmazkodjanak hozzánk s értsék meg azt az archaikus vagy 
kánaáni, vallásos, vagy teológiai tolvajnyelvet, amit mi beszélünk.

c) Ide tartozik az is, hogy ne akarjuk igehirdetésünkkel úgy meg
közelíteni az embereket, hogy őket az emberi lét határhelyzeteire való 
utalással (betegség, ínség, halál stb.) zsaroljuk. Mintha bizony Isten igé
jét, az evangéliumot vagy a törvényt csak ezekben az élethelyzetekben 
hallhatná meg az erhber. Ha ennek az elgondolásnak a konzekvenciáit 
végiggondoljuk, akkor oda érkezünk, hogy prédikálni igazában csak a 
kórházak, elmegyógyintézetek vagy siralomházak lakóinak lehetne! Ez 
teljesen téves felfogás. Isten üzenetét éppen az élet csúcspontjain és 
napos oldalán járó embernek kell elmondanunk.

Ide tartozik az is, hogy ne akarjuk mindenáron bebizonyítani: csak 
a hivő ember lehet erkölcsös s a nemhivő ember szükségképpen erkölcs
telen — mert ez egészen egyszerűen nem igaz. Az a valóság, hogy az 
ember — kivétel nélkül minden ember — bűnös, vétkes Isten színe előtt 
s rászorul az Ö megigazító kegyelmére, nem jelenti egyszersmind azt is, 
hogy aljas és erkölcstelen. Mert ha ez így volna, akkor igaz volna a for
dítottja is; az ti., hogy az erkölcsös ember keresztyén is. Ami szintén 
nem igaz. Isten színe előtt nem morálunk, vagy amoralitásunk a döntő, 
hanem az Ö Krisztusban mindeneknek felkínált kegyelme s az ezt el
fogadó hit. Ez a hit viszont senkit sem kvalifikál erkölcsileg — aminthogy 
ennek hiánya sem.

d) A szolidaritáshoz tartozik az is, hogy a szekularizmus fogalmát 
újra kell értelmeznünk és értékelnünk. E fogalomnak az egyházi szó- 
használatban eddig szinte kizárólag peiorativ értelme volt. Kérdés, hogy 
ez helyes-e. Hiszen az „elvilágiasodás” képzete abból a felfogásból ered, 
hogy a világnak valamiféle egyházi befolyás, gyámság alatt kell lennie. 
Az ezzel való szembeszegülés, ez alól való felszabadulás folyamata az 
„elvilágiasodás’’. Vajon nem természetes folyamat ez? S ez azt is jelenti: 
Nem volt helyénvaló és legitim a világ felett való egyházi gyámkodás, 
egyházi és világi hatalom összeszövődése a középkori Corpus Christia- 
numban. Mindenesetre már a reformáció meglazította ezeket a kapcso
latokat.

Egyáltalában: bizonyos az, hogy a földünk dolgaival való intenzív 
törődésnek mindenáron negatív előjelet kell adni? Áz egyháznak sem 
féltékenységgel sem bizalmatlansággal, sem aggódással, sem szorongás
sal nem kell szemlélnie azt a roppant folyamatot, amelynek során éppen 
korunkban, az atomkorszakban és az interplanetáris korszakban az em
ber megkísérli birtokba venni világát. A ma embere nem „világiasabb” 
— mondjuk — az ókor emberénél, azért, mert repülőgépen utazik gya- 
loghintó helyett s kengyelfutó helyett távíróval küld üzenetet. Pontosab
ban: a hit dolgát mindez nem tángálja. Ezáltal nem lett könnyebb vagy
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nehezebb hinni a Jézus Krisztus Atyjában, aki Őbenne mindannyiunk 
szerető Atyja lett. Az egyháznak tehát teljes megértéssel kell kísérnie 
az embernek ezt a törekvését és a maga módján segítenie kell abban, 
hogy a világ valóban otthonává legyen, a békés építés színterévé váljék 
az ember számára.

Végül az egyház szolidaritása az emberrel és a világgal nem azt 
jelenti, ami ellen Pál apostol Róm. 12, 2-ben tiltakozik: „Ne szabjátok 
magatokat e világhoz, hanem formálódjatok át a ti elmétek megújulá
sával . . .” Az eredeti szöveg vizsgálata megmutatja, hogy itt egészen 
másról van szó. Szolidaritásunk helyesen értelmezve egészen egyszerűen 
annak tudata, hogy mi keresztyének is emberek vagyunk, benne élünk a 
világban s az egyház éppen annyira „világi”, mint a világ. Jézust is vilá
giassággal vádolták kortársai (Lk. 15, 1—2.). Amikor az egyház így 
— Ura nyomdokain haladva — szolidaritást vállal a világgal, ezt nem 
Harun al Rasid módjára teszi, aki időnként rangrejtve elvegyült az utca 
népe közé, hogy azután palotájába visszatérve, sietve mossa le magáról 
az utca porát, hanem úgy, mint aki tudja, hogy a néphez tartozik, mert 
Ura ahhoz küldötte szolgálatra.

5. Az egyház szolgálatának diakóniai életformája azt jelenti vége
zetül, hogy ennek a szolgálatnak időről időre konkrét segítséggé kell 
lenni az ember számára. Természetes, hogy az evangéliummal szolgá
lunk, hiszen elöljáróban leszögeztük, hogy az egyházi szolgálat tartalma 
a kérygma továbbmondása. Ennek azonban úgy kell történni, hogy az 
esetről esetre szűkebb értelemben vett diakóniává, konkrét segítséggé 
váljék az embereknek életük dolgaiban. Jézus tanítványaitól Mt. 25, 
31—45. szerint éppen ezt a konkrét segítséget fogja az ítéletben számon 
kérni! Azt a diakóniát, ami valóban, kézzelfogható módon válik kenyérré, 
ital vízzé, jó tanáccsá, szíves szóvá, erős tetté a maga helyén. Az egyház 
diakóniája ebben az értelemben: felelősségvállalás az emberért és dol
gaiért, minden jó emberi ügyért — s ennek a felelősségnek tettekben 
kell megnyilvánulnia. Ezt Isten kívánja népétől — s nem a „világ”. 
Az irgalmas samaritánus gesztusával kell segíteni az embereken, hogy 
megbirkózhassanak életük kérdéseivel, azokkal a nagy kérdésekkel, ami
ket korunk felvet a fehér ember világának nagy társadalmi és kulturális 
átalakulásaiban éppúgy, mint az ún. színes népek forrongó, felszabaduló 
világában. Mindezekben a konkrét kérdésekben kell határozottan gya-. 
korolni az egyház diakóniai magatartását, akár a mezőgazdasági terme
lés és a paraszti életforma történelmi átalakulásáról van szó, akár a 
gyarmati sorban levő népek szabadságáról és új életformájának keresé
séről stb.

Mindezekben bátran kell szólanunk és cselekednünk. Ne féljünk 
attól, hogy szolgálatunk közben netán hibázunk. (Különös, hogy egyéb 
természetű hibázástól sokkal kevésbé szoktunk félni mint attól, hogy 
talán túlságosan „politizálunk” szolgálatunkban!) Ne féljünk, mert aki 
él, az hibázik! Csak a holtak nem hibáznak. Inkább fogyatékosán végez
zünk el valamely szolgálatot — ki is tudna tökéleteset alkotni ebben 
ist — mint sehogy! Luther merész reformátori felhívása: „Pecca fortiter 
séd crede!” bizonnyal erre is vonatkozik! Vagy talán csak üres szólam, 
hogy Isten bűnbocsánatából kell élnünk szüntelen? Urunk azt kívánja 
tőlünk, hogy az Ö megvilágosító kegyelmére támaszkodva s a bűnbocsá
nat reménységébe fogózva bátran és elszántan fáradozzunk a, szolgálat
ban, amelyre elhivattunk — raz ember javára s Isten dicsőségére.

Groó Gyula
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Tanulmány o k

„Békesség a földön...”
A Prágai Keresztyén Békevilággyűlés jelentőségéről beszélni — ez: 

megtisztelő feladatom. Ez a megtiszteltetés ebben az esetben bizonyos 
komoly nehézséggel jár. Nevezetesen azzal, hogy tudatában vagyok: a 
feladatot egy előadás rövidre szabott idejében végrehajtani reménytelen 
vállalkozás. Reménytelen próba, mert az általunk is többnyire jól ismert 
anyag oly nagy, hogy ha minden részletét legalább megemlíteni akarnók, 
akkor mondanivalónk menthetetlenül sekélyessé válna, csak a felszínen 
mozogna. Ilyen körülmények között — ha az ember komolyan veszi mun
káját — nem tehetünk mást, mint hogy egy összegező szempont alapján, 
egy bizonyos részlet tárgyalásával próbálkozunk meg az egészre tekinteni. 
Ezt teszem én is, amikor az áttekintő történeti bevezetés után a magunk 
feladataira kívánom felhívni figyelmünket, hogy ezzel járulhassunk mi 
is a Prágai Keresztyén Békevilággyűlés mindnyájunk által óhajtott sike
réhez, a világ békéjének megvalósításához.

1.
Nem tudom, hogy végiggondoltuk-e már azt, hogy amikor a béke szót 

említjük, akkor ez a kifejezés nem él önálló életet a gondolat-, érzés
világunkban. Viszonyszónak egy másik kifejezés függvényének értjük és 
érezzük. És ez a — végeredményben domináló szó —, kifejezés nem más 
mint a háború. Régi örökség ez, több évezredes és csak napjaink érlelődő, 
a szebb, a jobb felé haladó kollektív tudata változtatja meg, ad magának 
a szónak is új értelmet, igaz tartalmat.

Hogy mennyire ez a helyzet, arra talán elegendő az európai művelt
ség két ősére: a görög és a római kultúrára utalnunk.

A göpög ember számára a béke a háború hiányát — nem tudom job
ban kifejezni magamat, de talán így is érthető, amit mondani akarok —, 
a háború pillanatnyi nemlétét jelentette. Azt a rövidebb vagy — szeren
csés esetben — hosszabb időszakot, amikor nem villogtak kardok, amikor 
az Egei-tenger kék habfodrain csatahajók helyett a kereskedők árukkal 
tömött gályái úsztak. Igen, a görög ember számára ezt jelentette a béke: 
a, harcizai elültét, a háborúság megszűntét, de ugyanakkor annak a lehe
tőségét, hogy ez az idilli kép bármely pillanatban semmivé válhat, hogy 
átadja helyét a — bármennyire is furcsán hangzik — megszokottabb, 
sorsszerűbb és a tapasztalati világban „törvényszerűbb'’, véres harcnak.

.E lh a n g z o t t  a  B u d a i  Egyházmegye Lelkészi M unkaközösségének 1961. május 2-án tartot ülésén.
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És ha romantikus túlzásnak is látszik a spártai anya fiát búcsúztató 
szava: „ezzel vagy ezen” , mégis azt kell mondanunk, hogy a kisebb- 
nagyobb görög városállamokban, legalábbis azok túlnyomó részében az 
ifjúság nevelése ezen szempontok alapján történt és így nem csodálható, 
hogy az említett gondolkodásmód alakult ki a görögség történelmének 
folyamán.. (Csak zárójelben: a görög költészet mind a máig is utolérhe
tetlennek mondott alkotása, Homérosz Iliásza nem az előbbiről árulko- 
dik-e, amikor egy eléggé kétes jogosságú háborút, annak minden borzal
mát megszépítve állít oda „lelkesítő” tanulságul és példaképül honfi
társai, a késői utódok elé.)

A latin „pax”  szó édestestvére etimológiailag és gondolati tartalmá
ban is a „pactum” szónak. Igen az, nemcsak azért, mert a pax töve 
„pac-” (pacem, pacis stb.), erősen hasonlít a pactum-ra, hanem azért is, 
mert ez egyszer az etimológiai hasonlóság gondolatrokonságot is takar. 
Eszerint a béke nem más mint egy háború befejezése, szerződéssel biz
tosított állapot. Persze a szerződést fel lehetett bontani vagy a szerződés 
leple alatt készülődni is lehetett az elkövetkező összecsapásra. (Már 
szinte közhelynek számít: Si vis pacem, para bellum.) S e megállapítás
nak nem mond ellent a császárság kezdetének korában olyan sokat em
legetett augusztuszi aranykor, a Pax Romana eszménye sem. Nem mond 
ellene, mert ez a fajta béke nem tekintette háborúnak azokat a határ
villongásokat, büntető hadjáratokat (lásd a 60—70-es évek judeái felkelé
sének leverése, Jeruzsálem elpusztítása), amelyek nem végződtek pac- 
tummal, békekötéssel, (Mellesleg szólva: ma is hallunk ilyen hangokat. 
Manapság egyes nyugati körök a „helyi háborúkról” beszélnek ilyen
formán.)

A keresztyén egyház éppen ebben a szituációban született meg, tere
bélyesedett ki. S ez a tény több szempontból is igen figyelemre méltó.

Az egyházi békemunka ellenzői — hogy rögtön egy lényeges momen
tumra világítsunk rá — azt szokták hangoztatni, hogy az Újszövetségben 
nem találunk semmi eligazító utalást a háború és a béke kérdésében 
Az első keresztyének számára — mondja ki ez a vélemény — egyik sem 
volt döntő kérdés. Ha pedig békéről, békességről olvasunk, akkor több
nyire csak a lélek, az ember belső békéjéről hallunk, ami ott lakozik az 
üdvösségre jutott hivő szívében. Ha meg a háború szót látjuk a leírt 
sorokban, akkor az pedig a „bűnös világ” büntetését, az eszkaton el- 
közeledtét jelzi.

Bármennyire is tetszetős e vélemény s bármennyire is teológiai argu
mentumnak látszik, ellene kell mondanunk majd minden szavának. 
Ellene kell mondanunk, mert ilyesmit csak az állíthat, aki időtől, kortól, 
embertől függetlenül próbálja szemlélni az eseményeket, az egyes törté
nelmi korszakokat.

A  keresztyén egyház — ez mindnyájunk előtt világos — a római 
világbirodalom fénykorában, legnagyobb hatalmi pompájában tette meg 
első lépéseit. Abban a korban, amikor dívott az előbbi vélemény: nem 
háború, csak büntetőhadjárat az, amely nem ér véget egy pactummal, 
amikor éppen ezért „rendfenntartó és büntető alakulatnak” számított a 
légiók szervezete és még inkább dívott az a gyakorlat, hogy senkit sem * 
köteleztek katonáskodásra. A háborút a polgárember, de a rabszolga sem 
— márpedig az első keresztyének ezekből az osztályokból kerültek ki — 
nem ismerte. Innen — csakis innen — érthető az, hogy a Szentírás új- 
szövetségi része — ellentétben az Ószövetséggel — számára nem kérdés, 
legalábbis nem jelentős probléma a béke, a háború. És ez már csak azért
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is így volt, mert ha valaki nem akart ebben a korban katonáskodni, az 
egyszerűen nem jelentkezett a légiók toborzóirodáiban. (Nem is találunk 
a légionáriusok között keresztyénekre vagy ha igen, akkor az illető már 
régen „obsitot” kapott, békés polgárrá lett.)

Éppen az előbbiek alapján nyugodtan mondhatjuk, hogy az Újszö
vetség világa ebben az esetben sem azonosítható a mi mai világunkkal 
és direkt módon semmiképpen sem kaphatunk eligazítást a mi kérdé
seinkre. Persze nem azért, mert ma világszerte katonakötelezettség van, 
hanem azért, mert azóta már eltelt néhány évszázad és ez a hosszú idő 
alapjában változtatta meg az embert, a világot, a társadalmi körülmé
nyeket.

A változás egyes fázisa nem minden vonatkozásában mondható sze
rencsésnek. És ez elsősorban a keresztyénség magatartására érvényes.

Mint olyan sok vonatkozásban, úgy tárgyunk esetében is azt kell 
mondanunk, hogy Nagy Konstantinusz kora hozta meg a nem kívánt for
dulatot. Így: Nagy Konstantinusz „Isten kegyelméből” uralkodik — első
nek a világtörténelemben — és politikai céljait a keresztyénség felvé
telével, annak széleskörű felhasználásával próbálta elérni. Ellenfele 
— Maxentius — elleni harc már „szent háború” és ebben a harcban 
keresztes zászlók lobognak a hadsorok élén — megint csak először a tör
ténelem folyamán. S éppen ezért, akik hitbeli okokból vagy más aggály
tól akadályoztatva megtagadták az ebben a „szent harcban” való rész
vételt, azokra nem sok jó várt. Nem véletlen az, hogy a mártírkrónikák 
ebből az időszakból nagyon sok fiatal, katonaköteles és a katonai szolgá
latot hitbeli okokból megtagadó mártírt jegyeznek fel.

Ugyanakkor az egyház hivatalos álláspontját két momentum jellemzi 
igen plasztikusan. Az egyik az, hogy ez időtől kezdve a Pax Romana új 
jelzőt kap és Pax Christiana lesz. Hogy ez mit jelentett, nem kell bőveb
ben magyaráznunk, hiszen ez, is szervesen beleillik abba a vonalba, ami 
a római állam, császárság átmentését jelenti a keresztyénségbe.

A másik jellemző adalék a 314. arles-i zsinat határozata. A dátum 
már maga is figyelemre méltó. Figyelemre méltó, mert azt a lázas siet
séget jelzi, amellyel bizonyos vezető egyházi körök hatalmi partnerük 
segítségére igyekszenek. Ugyanakkor az arles-i zsinat nem kevesebbet 
iktatott törvénybe, mint a már említtett „szent háború” jelszavát, mind
azzal, ami e jelszó, mögött meghúzódott és azt, hogy a katonáskodást 
megtagadók, a katonaszökevények exkommunikáltassanak.

Találóan jegyzi meg J. Hearing történész, hogy ez a kor a keresz
tyénség, az egyház bűnbeesésének kora. Az, mert az egyház házassága 
a bukott római birodalom megmaradt roncsaival a továbbiakban végze
tesnek bizonyult.

Persze azért van más vélemény is, és nem is akármilyen. A római 
katolicizmus állásfoglalásáról van szó. Ez az álláspont azt fejti ki, hogy 
az arles-i zsinat és annak kora a keresztyén állam eszméjének születési 
ideje. Annak a Regnum Christianinak a kezdete, amely ha különböző 
formában is, de ettől kezdve mindig kísértett, kísért még ma is az egy
házi berkekben. A rendszeres formábaöntést Augusztinusz végzi el a 
De civitate Dei c. hatalmas munkájában. Az újplatonista filozófiától erő
sen átitatott rendszerének „méltó” folytatója Aquinói Tamás s éppen 
ezért mindkettőjük gondolatai között ott találjuk a „szent háború” ki
fejezés mellett az „igazságos” , a „jogos” háború alkalmazásának kifeje
zését is.

Hogy ez utóbbi mit jelentett, az leginkább a 16. századi spanyol teo
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lógusok műveiből derül ki. De Vitoria, Suarez és társaik úgy értelmezik 
a legtöbbször összevont jelzőket, hogy igaz, jogos és szent az a háború, 
amely a „vadak” (értsd: a bennszülöttek), az arabok, az eretnekek és az 
ebben a korban ugyancsak sűrűn jelentkező forradalmi megmozdulások 
ellen indul és folyik. Nemhiába jelzik a „legszentebb katolikus királyok” 
európai, afrikai és tengerentúli országokon, területeken átvezető útját a 
máglyák tömege, a rabszolgaság, a vérengzések hosszú évszázadokon át 
tartó hosszú sora . . .

Luther bármennyire is nagy tisztelője volt Augusztinusznak, a há
ború, általában a társadalom kérdéseiben elfoglalt álláspontját nem tudta, 
nem akarta a magáévá tenni. Bár nem állíthatjuk, hogy Luther a maga 
ellentmondásos és sok tekintetben áttekinthetetlen korában minden vo
natkozásban példamutató irányítást tudott volna adni, annyit mégis meg
állapíthatunk, hogy a „Két birodalomról” szóló tanításával, annak külö
nösen az értelem funkcióit az előtérbe állító gondolatsorával, mind a mai 
napig jó szolgálatot tett és tesz az egyház megreformált részében. Ő mu
tatott rá a legtalálóbban, hogy az egyház- sohasem lehet ura a világnak és 
éppen ezért semmiképpen nincsen helye a „szent háború” hangozta
tásának, mint ahogyan jogosnak is csak az a háború nevezhető, amely 
egy nép szabadságát van hivatva megvédeni.

Amint láttuk, az eddig elmondottak részben magyarázzák, bizonyít
ják kezdő mondatainkat: a béke az ember számára a múltban a legtöbb
ször viszonyszónak, egy másik kifejezés függvényének tűnt. Annak, amit 
háborúnak szoktunk nevezni. Hát hogyisne lett volna így, amikor maga 
az egyház is, illetve annak egy része, leginkább csak a háború kérdéseit 
boncolgatta és ugyanakkor vajmi keveset, vagy még inkább szinte sem
mit sem törődött a béke dolgával. Mert ugye azt nem lehet éppen a min
denképpen a békére való törekvésnek tekinteni, hogy pl. a 2. lateráni 
zsinat 1139-ben eltiltotta a lőfegyverek használatát és egy másik meg
erősítette ugyanezt a határozatot? Persze minden eredmény nélkül.

Sokáig kellett várni, míg az egyház, legalábbis annak kisebb-nagyobb 
csoportja törődni kezdett magával a békével, annak lehetőségeivel. Dátu
mokat sorolok fel és helységneveket: 1815 New York, 1816 London, 1821 
Párizs, 1830 Genf és végül 1843 ismét London. A dátumok azt az idő
pontot jelzik, amikor a földkerekség valamely városában az illető ország 
keresztyénéinek egy csoportja összegyülekezett, hogy a béke kérdésében 
szót emeljen. Egyedül az 1843-i londoni gyűlés volt az, amely nemzetközi
nek mondható, de ez is folytatás nélkül maradt. 7 évtizednek kellett el
telnie ahhoz, hogy újból találkozzanak a különböző országok egyházi kép
viselői a béke kérdésének megtárgyalására. Pedig az 1840-es évek után 
még véresebb háborúk és még békétlenebb évek követték egymást, mint az 
azelőttiek voltak. (Gyaníthatóan ennek az volt az oka, hogy a protestáns 
egyházak is erősen érdekelve voltak az egyes országok hatalmi törekvé
seiben.) Bárhogyan is magyarázzuk a dolgot, de tény az, hogy egészen 
1910-ig nem akadt olyan összejövetel, amely nemzetközi szinten próbált 
volna egyházi embereket összehozni, hogy a közelgő háborút megakadá
lyozza. Ekkor egy angol—német egyházi személyekből álló grémium pró
bált a keresztyénség lelkiismeretére appellálni. Sajnos — amint arról 
kegyetlen módon szerzett tudomást a világ — hasztalanul.

S ezzel már a magunk korában is járunk. Elmellőzve dátumokat és 
szervezetek neveit, a legutóbbi esztendők kivételével azt kell mondanunk, 
hogy akár az amerikai, akár más egyházi megmozdulások nem tudták 
megakadályozni a háborút és legfeljebb arra szorítkozhatott a munkájuk.
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hogy a háború okozta nyomort, igaz hogy csak nagyon kicsiny mérték
ben, enyhítsék. A legnagyobb esemény ebben a vonatkozásban az öku
menikus mozgalmak megindulása, virágbaborulása volt. Igaz, hogy olyan 
személyiségek álltak a mozgalom élén mint Söderblom, aki a maga tekin
télyével biztosítani tudta a különböző vélemények egymásmellettiségét. 
De a béke biztosításának kérdésében az ő munkássága sem jutott túl a 
vulgáris pacifizmus szűk korlátain.

Sajnos az ökumenikus mozgalom mind a mai napig meg is akadt 
ezen a ponton: a pacifizmus hangoztatásánál. Még a háború utáni évek 
sem hoztak valami sok újat, pedig azóta nem egy esetben igen komoly 
szóval fordult ez a tekintélyes testület a világ közvéleményéhez. Ugyan
akkor azonban — és ezt is meg kell mondanunk — még az ilyesfajta 
megnyilatkozásaiban sem tudott megszabadulni a nyugati hatalmi poli
tikának a szervezet vezetőségébe befurakodott befolyásától. így azután bár
mennyire is értékeljük magát a szándékot, túlságos komolyan nem tudjuk 
venni az ünnepélyes szavakat, amelyek akár az atomfegyverkezés ellen, 
akár pedig a leszerelés mellett hangzottak el. (Sokat beszélhetnénk pl. 
arról is, hogy az EKD egyes vezetőinek, vagy akár a római katolicizmus 
szemforgató, hangzatos „békeszózatairól'’ mi a véleményünk, és arról, 
hogy a Vatikán nem a háborúk előtt, hanem azok elülte után, a győzte
sek személyét megvárva szokta a maga hangját hallatni.)

2 .

Ilyen — az előbb nagyon vázlatosan elmondott — körülmények között 
jött létre, született meg az a mozgalom, amit ma világszerte Prágai Ke
resztyén Békekonferenciának szoktunk nevezni.

Ezt a kizárólag egyházi, keresztyén békemozgalmai teológiai tisztán
látás és a történelmi szükségszerűség hozta létre.

A teológiai alap egyértelmű — még akkor is, hogyha megfogalmazá
sában nagyon is sokrétű — : Isten az élet Istene és életre, nem pedig a 
halálra teremtette az embert, az egész világot. Ami pedig ez Isten-terem- 
tette világ ellenére van, az bármilyen formájában bűn. Bűn a teremtett- 
ség ellen, maga az Isten elleni megbocsáthatatlan vétek.

A történelmi szükségszerűség is teljesen világos: a keresztyénség szá
mára Isten még egy — lehet, hogy utolsó — alkalmat adott, hogy az el
múlt századokban, évtizedekben elvesztett hitelét visszaszerezze, alapo
san megzilált tekintélyét, becsületét helyreállítsa. Márpédig — sajnos — 

 van mit jóvátenni, van mit elfeledtetni.
Ez a törekvés, a keresztyén egyház — teltintet nélkül a felekezeti, 

hiitételbeli különbözőségekre — minden erejének a béke fenntartására, 
megőrzésére, a béke valódi, nem kiegészítő-viszonyszóként való meg
élésére való egyesítése elsőrendű egyházi feladat, küldetés. Így is lehetne 
mondanunk, hogy korunk viszonyai között az egyetlen feladat, amit mi 
keresztyének az igehirdetés folyamányaként a világ felé egyáltalában 
elvégezhetünk.

A világos teológiai kiindulópont, alapállás mindenki előtt meggyőzően 
bizonyítja mindezt és önmaga ellen, isteni küldetése ellen vét az a ke
resztyén ember, egyház, aki, amely továbbra is a „tárgyilagosság” hűvös, 
de nagyon is kétes értékű védőbástyája mögé bújva próbálja hallatlanná 
tenni ennek a történelem folyamán igazán elsőnek jelentkező, lelkiisme
retet megindító mozgalomnak a követelő felszólítását.
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Igen, ma a béke megőrzése, a háborúnak, különösen az atomháború
nak a történelmi események sorából egyszersmindenkorra való kiiktatása 
elsőrendű, a legfontosabb emberi, egyházi feladat. És ez a felismerés az, 
ami megadja a Prágai Békekonferencia, a közeli hetekben összeülő Ke
resztyén Békevilág gyűlés igazi jelentőségét, hallatlan, soha eddig meg 
nem tapasztalt hitbeli és emberi méltóságát. Ezt hangsúlyozni, ezért min
dent megtenni soha meg nem állhatunk, a kitűzött célokat elérni soha 
meg nem fáradhatunk.

A Prágai Keresztyén Békekonferencia és a Békevilággyűlés a célhoz 
méltó komolysággal és alapossággal végezte és végzi a maga sajátos 
munkáját. Ezt az eddigi bizottsági és plenáris ülések, az ezekre az alkal
makra készített referátumok, hozott határozatok bizonyítják a legéke
sebben.

Ugyanakkor éppen ezek a megnyilatkozások azt is bizonyítják, hogy 
a Prágai Keresztyén Békekonferencia a maga különleges feladatát a le
hető legkörültekintőbb, legalaposabb módon végzi. Azok az egyházi fér
fiak — lelkészek és laikusok —, akik szép számmal csatlakoztak már 
eddig is a „Békesség a földön!” bibliai igéje mögé, nem elégszenek meg 
a jelszavak hangoztatásával, hanem a lehető legsokoldalúbban tárják fel 
a békéért való küzdelem történelmi, társadalmi, technikai, politikai és 
egyházi alapjait. Innen érthető az, hogy a konferencia nem elégszik meg 
azzal, hogy a kérdéseket csak egy síkban, csak egy bizonyos egyházi 
szemszögből vizsgálja meg. Ezért kapott külön bizottságot — hogy csak 
alkalomszerűen soroljunk fel egynéhányat — a hidegháború, a német 
egység, az atomfegyverek eltiltásának, a leszerelés stb. kérdése. És ezek 
a bizottságok jól végzik a maguk munkáját. Nem azt keresik, ami eset
leg szétválasztaná az egyes országok, politikai pártállású személyek sajá
tos véleményét, hanem — és ezért igazán ökumenikus ez a mozgalom —, 
azt, ami előbbrevivő, ami mindenképpen hasznothajtó embervilágunk 
legégetőbb mai problémái között.

Ezzel magyarázható — és ez is nagyon fontos —, hogy a Prágai Ke
resztyén Békekonferencia nem rekedt meg a polgári pacifizmus szűk 
korlátái között. Bátran mert és mer szakítani ezzel a végeredményben 
csak regisztráló, még pedig enyhe nosztalgiával tudomásulvevő maga
tartással. Ezt a helyes álláspontot igazolják a már előbb említett bizott
sági témák is, de még inkább az olyan kérdés bátor felvetése mint a 
szégyenteljes és a keresztyénség számára olyan megalázó gyarmati kér
désé.

Nem arról van tehát szó, hogy valami apolitikus alapállásról el
indulva jelentenek ki egy s más elfogadható véleményt, hanem arról, 
hogy a lutheri értelemben vett magatartásról: a józan ész, az emberi be
látás, bátor használatáról, igénybevételéről. Ez azt is jelenti, hogy a 
Prágai Keresztyén Békekonferencia nemcsak a háborúnak az emberi 
történelemből való kiiktatását látja feladatának, hanem ellene van mind
annak, ami előidézhetné, előidézheti a háborút. Amíg pedig van gyar
mati kérdés, amíg a német egység meg nem valósul — hogy megint csak 
két dolgot ragadjunk ki —, addig mindig kétessé válhat a béke. Ha pedig 
ez így van, akkor ezek a kérdések — legyenek bár nagyon is kényes kér
dések — a béke problémakörébe tartoznak és éppen úgy kell küzdenünk 
a gyarmati népek teljes függetlenségéért, a sok viszályra alkalmat adó 
német állapotok megszüntetéséért, mint a nukleáris fegyverzet teljes meg 
semmisítéséért.

Ma már egyre világosabb, hogy csakis ezen az úton-módon lehet
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felelősen tárgyalni a békéről, még akkor is, ha ezt hivő, keresztyén em
berek teszik a maguk és egyházaik nevében. Nem elég tehát egy bizo
nyos szempont szerint eszmélkednünk, mert ez szűklátókörűséget takar, 
hanem az emberi élet, a mindennapok politikai, társadalmi s nem utolsó
sorban egyházi eseményeit szem előtt tartva kell felelősen gondolkoznunk, 
élnünk és határoznunk.

Amit pedig még inkább ki kell jelentenünk, hogy éppen ez a maga
tartás — a felelősség kérdése mellett — a legjelentősebb momentum a 
Prágai Keresztyén Békekonferencia és Keresztyén Békevilággyűlés éle
tében.

3.

Itt, ezen a ponton akár meg is állatnánk, be is fejezhetnők mon
danivalónkat. Ez azonban nem érné el azt a célt, amit mai előadásunk 
el szeretne érni: a magunk aktív hozzájárulását a Prágai Békevilággyűlés 
sikeréhez.

Elmellőzve minden mást — az elmondottak alapján — azt kell meg
látnunk, hogy éppen a konferencia, a gyűlés nagy jelentősége arra kell 
indítson bennünket, hogy az eddigieknél még nagyobb mértékben vegyük 
ki a magunk részét az ember békés jövőjének építésében. Ma már nem 
elégedhetünk meg azzal, amit évekkel ezelőtt cselekedtünk, mondtunk. 
Ma már sokkal határozottabb hangra, magatartásra van szükség, mint 
akár egy évvel, néhány hónappal ezelőtt.

Erre a figyelmeztetést nemcsak a különböző múltbeli egyházi, paci
fista jellegű béketörekvések — sajnos legtöbbször csak szólamok 
csődje adja meg, hanem a Prágai Keresztyén Békekonferencia és Világ
gyűlés már említett határozott, jelentőségében még fel nem mérhető elvi 
álláspontja is. Az az álláspont, amely nem mellőzi el a „kényes politikai" 
kérdések felvetését, tárgyalását, hanem kijelenti, hogy azok megoldása 
elsőrendű feladat és szorosan hozzátartozik a békéért való munkához, 
fáradozáshoz.

A mi magyar, népi demokratikus viszonyaink között ez azt jelenti, 
hogy nem elegendő akár szószékről, akár mindennapi beszélgetéseink 
alkalmával csak hangoztatni békevágyunkat, békeakaratunkat, hanem 
annak megvalósulásáért mindent meg is kell tennünk. És jobban, hatá
rozottabban kell megtennünk mint bármikor máskor. Egyszerűen szólva; 
haladnunk kell politikai véleményünkben, magatartásunkban. Minden 
hátsó gondolat nélkül, tettekkel is támogatnunk kell azt a szocialista tár
sadalmi, gazdasági fejlődést, amely — akár tudomást veszünk róla, akár 
nem — körülöttünk egyre jobban kiteljesedik, megszépítve mindannyiunk 
életét.

Ez a politikai nézeteinkben való előbbrehaladás nem áll ellentétben 
azzal, amit hiszünk, sajátos keresztyén küldetésünknek tartunk. De nem 
is állhat, mert egyre világosabbá válik, hogy a békét, a békés egymás 
melletti, baráti, egymást segítő önálló nemzeti életet csak a szocializmus 
keretein belül lehet tartósan, minden időre szólóan megvalósítani! iHy 
pedig Isten által ránkbízott feladatnak ismertük fel az emberiség, az élet, 
a béke szolgálatát, akkor meg kell látnunk azt is, hogy a célt csak akkor 
érhetjük el, ha hasznos, öntudatos polgárai vagyunk szocializmust építő 
hazánknak, világunknak!

Vámos József
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A nagy nemzetközi megállapodások

A teheráni, jaltai, potsdami szerződés

Napjainkban sok szó esik a nagy nemzetközi okmányokról, szerződé
sekről. Alig akad diplomáciai, politikai tárgyalás, ahol elő ne vennék 
őket. Ezeknek az ismerete az államférfiak, diplomaták részére elenged
hetetlenül szükséges. A körülöttünk bonyolódó világ, a számtalan tár
gyalás bennünket is érdekeltekké tesz az okiratok ismeretében. Az is 
szembetűnő, hogy a politikai életben állandó hivatkozás történik rájuk, 
ami szerint nyilvánvaló, hogy nem dobták félre őket, nem kerültek a 
levéltárak poros aktái közé, vagy az archívumok süllyesztőibe. Sőt a nem
zetközi élet alakulásában egyre döntőbb szerephez jutnak, egyre előke
lőbb helyre kerülnek. A népek közötti helyes útkeresés mögött felcsil
lannak, mint homokból a gyémántkövek, azzal a történelmi elismeréssel, 
hogy az adott történelmi szituációban a szerződő felek, a nemzetközi 
okmányok aláírói jó és maradandó munkát végeztek, megállapodásaikat 
az idő nem mosta alá.

Részletkérdésekben lehetnek más vélemények, eltérő látások. A tör
ténelmi fejlődés kizárja ugyanis azt, hogy ezer, vagy száz, de még tizenöt 
éves okmányok minden tekintetben, változatlanul érvényben legyenek, 
helytállóak maradjanak. Ez akkor gúzsba kötné a legelemibb fejlődés 
lehetőségét; de elvi, általános, alapvető kérdésekben valójában most olyan 
okmányok állnak a szerződő felek rendelkezésére, hogy azok a nemzet
közi napi politika útvesztőjében az intézkedéseket helyes mederben tud
ják tartani, világos, eligazító jelleggel bírnak a szövevényes problémák 
közepette és kiküszöbölik, vagy legalább is kiküszöbölhetik a kölcsönös 
visszaéléseket, azokat az intézkedéseket, amelyek veszélyeztetik a népek 
egymás közötti normális életét.

Néhány alapvető tényező világosan meghatározta a szerződések létre
jöttét. A második világháború mérhetetlen szenvedése, a fasizmus nem
zeteket, népeket veszélyeztető ideológiája és intézkedései, a halál és pusz
tulás mindmegannyi tényezője volt az egyetértésnek. De ezek az alapvető 
nemzetközi problémák nemcsak akkor hatottak és működtek, hanem hat
nak és működnek napjainkban is. Világos, hogy azonos kérdéseknél 
azonnal adott a megállapodás szerinti megoldás. Ilyen kérdések a német 
kérdés, a gyarmati rendszer kérdése, a gazdaságilag elmaradt nemzetek 
kérdése, a békés egymás mellett élés kérdése, a leszerelés kérdése, álta
lában a világbéke kérdése stb. stb. Ezeknek a kérdéseknek a rangsorolása 
felesleges és meddő dolog lenne. Nemr helyezhetjük egymás fölé, vagy 
alá őket, mert ha hangsúlyt is kap egyik vagy másik, érezzük, hogy meny
nyire összetartoznak és nem választhatók el egymástól. Ha csak egyetlen 
egyet emelünk is ki, a felvetett kérdéssel együtt emelkedik az összes, sőt 
velük együtt számtalan a felsoroltakon kívül, mint amikor egy szál 
hínárt akarunk kihúzni a vízből és összekuszáltan bokorszámra emelke
dik egy egész kazal vele együtt a levegőbe.

A nyugodt nemzetközi légkör megteremtéséhez, vagy az ebben való 
élés nélkülözhetetlenné teszi ezeket a megállapodásokat és a hozzájuk 
való alkalmazkodást a legszélesebb és a legkölcsönösebb bizalom jegyé
ben. Ezt a légkört a legtöbb esetben ellenséges érzületű, forró fejű, szél
sőséges politikusok borítják fel és mindannyiszor érezhetjük, hogy ilyen
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kor az elvi megállapodások vonaláról tértek el. E tekintetben azután ott 
tartunk, hogy a nemzetközi kérdésekre különösen érzékeny Európa már 
a hidegháború, a tökéletes bizalmatlanság, a háborús veszély mezsgyéjén 
jár. Ennek katasztrofális pszichikai tüneteivel az elmúlt évtizedek során 
bőven találkoztunk. De mindannyiszor oldódik ez a feszültség, valahány
szor a politikai élet színteréről elkerülnek a forró fejűek, a szélsőséges 
irányzatok képviselői és az eredeti megállapodások határozott és elvi 
sorompói között bonyolítják a népek vezetői kényes és szövevényes fel
adataikat. Gondoljunk csak a „dullesi politika” szélsőséges és elfogult 
intézkedéseire és az azzal járó hidegháborús hangulatra.

Ezek az elvi megállapodások nem egy napra szóltak és nem egy napig 
akartak érvényben maradni. Igaz, hogy olyan légkörben születtek, amely 
igen nehezen hasonlítható össze bármelyik történelmi szituációval, de 
miután ilyen helyzetbe bármikor belesodródhat a világ, emiatt lényeges 
megjegyeznünk, hogy a jövőre készültek. A szituáció a második világ
háború volt. Minden keserves tapasztalatával együtt. Azzal a kollektív 
bűntudattal, hogy a második világháború előjátékában végső fokon szá
mos nagyhatalom „gyönyörködött” . Hogy nemcsak eltűrték a fasizmus 
hatalomra jutását, de kacérkodtak a vele való barátkozással is. A szerző
dések azzal a felelősséggel jöttek létre, hogy ilyen „veszélyes játéknák” 
többet az emberiséget és a világot nem teszik ki. Az az állapot, amelyben 
a megállapodások születtek, megengedte, hogy józanul felvessenek 
egyéb, a békére, a demokratikus életre nézve lényeges és döntő kérdése
ket. Ezek a józan döntések nemcsak napjainkra, de a jövőre is nagymér
tékben meghatározzák a fejlődés útját. A második világháborúban sok 
minden veszett, a második világháború erkölcsi, kulturális, anyagi és 
vérvesztesége szinte felmérhetetlen, de valami mégis megszületett Európa 
romjain, Európa temetőkertjében. Az egyik az mindjárt, hogy elodázha
tatlan kérdéseket mertek felvetni. A demokráciának, a szabadságnak, az 
egyenjogúságnak, az emberségnek a kérdéseit. Ennek kapcsán forradalmi 
gyorsasággal oldódtak meg évszázadokról itt felejtett és meg nem oldott 
kérdéses.

A második világháború után, az utóbbi másfél évtizedben is történ
tek megállapodások. Ismerünk egy sereg katonai szerződést. Ismerünk 
olyan okmányokat, amelyek minden sora a gyűlöletet, a háború veszé
lyeit lehelik magukból, ezek veszélyes okmányok. Erkölcsi értékük kétes, 
a tömegekre gyakorolt hatásuk méreteikben elenyészőek, inkább a kény
szer, mint az önzetlen odaállás volt a tömegek részéről a sorsuk. Kis 
csoportok bizalmas megállapodásai ezek és némelyiknél bizony heves 
harc után, kényszer eszközeivel lehetett csak a parlamentekkel ratifikál- 
tatni. (A Kisi-kormány Japánban belebukott az amerikai katonai szerző
dés kierőszakolásába.) Azokat az okmányokat, amelyeket ismertetni 
fogok, olyan okmányoknak tartom, amelyek az egész világot érdeklik, 
érintik és olyan súlyos kérdésekben tartalmaznak megállapodásokat, hogy 
nem választhatók el sem korunktól, sem ha úgy tetszik, Európától, vagy 
az egész világtól.

Öt okmányt fogok ismertetni. Az első három még szinte a háborúban 
született. Három nagyhatalom szerződése. Nyitott kapu azonban minden 
más nép jóindulatú együttműködéséhez. A két utóbbi viszont megvalósí
tása az összes népek egy asztalhoz való ültetésének. Mind az öt olyan 
perspektívát nyit a világ népei előtt, amely a háborútól megcsömörlött 
tömegeknek új életkedvet és normális életlehetőséget ad. Az első három:

1. a Teheráni Nyilatkozat;
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2. a Jaltai Konferencia hivatalos közleménye;
3. a Berlini Hármas Értekezlet jegyzőkönyve. 

a két utóbbi:
1. az Egyesült Nemzetek Alapokmánya:
2. a Bandungi Értekezlet Határozatai.

1. A Teheráni Nyilatkozat
Ahhoz, hogy a Teheráni Nyilatkozatot megértsük, szükségünk van 

arra, hogy belelapozzunk a második világháború történetébe. Szeretném 
igen röviden, vázlatosan ismertetni.

A második világháború Lengyelország megtámadásával kezdődött 
1939. szeptember 1-én. De a háború kitörésének napját már olyan elő
jelek kísérték, hogy minden józan politikus számolt a kikerülhetetlen 
ténnyel. A fasiszta diktátort, Hitlert sajnos egyetlen egy kompromisszum 
sem térítette el eredeti szándékától. Az eredeti szándéka szinte nevet
ségesnek hatott művében (Mein Kampf), de Európa népei ennek az őrült 
szándéknak igen hamar áldozataivá lettek. A német csizma sarkát semmi
féle ígérettel nem lehetett határai közé szorítani. A német étvágy minden 
egyes békekísérletnél csak nőtt. 1938. szeptemberében kötött „Müncheni 
Szerződésben” a nyugati hatalmak Hitlernek átengedik Csehszlovákia 
északi és nyugati részét, az ún. Sudetenland-ot. Már egy fél év múlva 
azonban, 1939. márciusában megszállják Csehszlovákiát, amelynek cseh 
részét Németországhoz csatolják Cseh-Morva Protektorátus néven, Szlo
vákia pedig külön állam lesz német védnökség alatt. A felfegyverzett 
német hadigépezet, a fasiszta ideológiától, propagandától pattanásig fel
izgatott hadsereg csak parancsra várt. A diplomáciai életet ezekben a hó
napokban a kétségbeejtő kapkodás jellemezte. A háborút napokkal lehe
tett csak elodázni, de elkerülni nem.

Lengyelországot néhány hét alatt lerohanja a német hadsereg. Szep
tember 3-án Franciaország és Anglia háborút üzen Németországnak, mi
után Lengyelországban szövetségesüket támadták meg. De ahogyan ez a 
nürnbergi per anyagából kiderül, ez a hadüzenet csak a formális köteles
ségeknek tett eleget, lényegében Anglia és Franciaország lábhoz tett fegy
verrel nézte végig Lengyelország összeomlását. Hiteles adatok szerint a 
német hadigépezet komoly válságba került volna, ha nyugaton megfelelő 
hadosztályokat vetnek be a szövetségesek.

A nagy hadműveletek az 1940-es év tavaszán kezdődtek. Ennek a fel
fejlődését kellett volna megakadályozni az azonnali támadással. Április
ban a németek megszállják Dániát és Norvégia jelentősebb kikötőit. 
Norvégiában megalakul a Quisling-kormány, amely 1945-ig együttműkö
dik a németekkel. Anglia most már érzi, hogy a német szándék a sziget- 
ország bekerítése, megpróbál szabadulni a harapófogóból, de sikertelenül. 
Május 10-én a német csizmák átlépik Belgium és Hollandia határait. 
Angliától már csak a La Manche választja el. Az angol és francia had
vezetés későn ismerte fel a helyzetet és számított arra, hogy Német
ország tiszteletben tartja a semlegességet. Nehézkes felvonulásával nem 
tudta feltartóztatni a hitleri hadsereget. Május 28-án kapitulál a belga 
hadsereg. A pillanat kétségbeejtő Franciaország számára. A belga határ 
védtelen, a német hadak szinte ellenállás nélkül özönlenek be az or
szágba. Ilyen gyorsan még nem számolt le Németország ősi ellenségével, 
Európa egyik nagyhatalmával, Franciaországgal. Bukása- tökéletes és 
dicstelen volt.

Június 22-én Pétain marsall fegyverszünetet köt a németekkel, akik 
az ország kétharmadát megszállják és Pétain lesz az új fasiszta állam
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vezetője. Franciaország számára megkezdődik a gyászos emlékezetű 
kollaboráns kormány, Vichy kormányának működése. Ez a hónap 
Franciaország számára rendkívül zsúfolt gyászos eseményekben. Június 
10-én Olaszország is megüzeni a háborút, a németek pedig 14-én be
vonulnak Párizsba.

A francia bukás nem véletlen, katonai kudarc eredménye. Ez a bu
kás előkészített volt. A francia hadsereg és a francia közigazgatás, mér
gezett szelleme miatt már mielőtt a fegyverek megszólaltak volna, meg
adta magát a fasisztáknak. A francia vezetőség, nagypolgárság már 
hosszú ideje Hitler partnere volt, a fasisztákkal nemcsak kacérkodtak, de 
maguk is azok voltak. A belső désordre oly nagy volt, hogy az agyag
lábakon álló birodalom pillanatok alatt összeomlott. Európa hóhéra meg- 
ittasodva hirdethette most már katonáinak s a világnak: „wir fahren 
gegen Engelland” .

Közel egy évig tart a tűzszünet. Hitlernek van ideje a megszállt terü
letek beszervezésére, hadseregeinek reorganizálására. A világ a győzelem
ittas propaganda hangjaival ébred és alszik el. Az újság, a rádió a le
győzhetetlenséget harsogja. Az emberekben a tehetetlen ellenállás érzése 
növekszik. Kezdetben csak a hazafiság leple alatt, de később tudatosul, 
hogy a nácizmus az, amely vérig aláz meg minden népet, nemzetet.

1941. június 22-én létrejön a második front. Németország megtámadja 
a Szovjetuniót. A legrégibb tervét valósítja meg, a fasizmus legnagyobb 
ellenségére ránt kardot. Egy újabb szárny is kialakul, mert ugyan
ebben az évben rohanja le Jugoszláviát, Albániát és Görögországot. 
A balkáni szárny a következő év afrikai hadjáratát volt hivatva fedezni, 
amely Tunézia felől akart Egyiptomba törni, Szuez és a Közép-Kelet meg
szállása után Törökország, illetőleg Irán felől tört volna be a Szovjet
unióba.

Ez a fantasztikus terv 1942-ben kezd kibontakozni. Ekkor a front 
kiszélesül az afrikai fronttal. Ebben az esztendőben áll a német imperia
lizmus, a német hadsereg teljesítménye tetőfokán. Ez az, amire úgy 
nézünk, hogy nem is katonák, hanem őrültek agyában született elképze
lést akartak megvalósítani. Az első világháborúból mit sem okultak. 
A front az Északi Jeges-tengertől a Szaharáig tartott. Ki viselte ennek a 
roppant katonai, gazdasági költségeit? Hogyan tudott tizennégy európai 
és két afrikai államot megszállva tartani és egy sereget ezen kívül veszé
lyeztetni?

A német gazdasági élet 1933-tól kezdve totálisan a háborúra volt be
rendezve. A német nemzetgazdaság nemzeti jövedelmének több mint 
80%-a hadi célt szolgált. A német munkásság a hitleri rezsimben elég 
jól keresett, de pénzéért nem vehetett semmit. A pontrendszer megenged
hetővé tette, hogy minimális szükségleteit kielégítse, de a pénzéért még 
közszükségleti tárgyakat sem vásárolhatott, illetőleg pénzét bankba te
hette. Az állam a munkabérét nem engedte felhasználni. Az ipari terme
lés feleslege, egy ilyen iparilag fejlett országban, teljes egészében a hadi 
célt szolgálta. A tíz esztendő alatt ez fantasztikus méretűvé fejlődött. 
A hadigépezet kimerithetetlennek látszó forrásokkal rendelkezett.

A másik anyagi bázisa a leigázott népek iparának és mezőgazdaságá
nak beáramoltatása volt a német gazdasági életbe. Ezt a munkát német 
alapossággal végezték. Majdnem az egész Európa Németország rabszol
gája volt. Egyedül a Szovjetunióban nem tudták azt keresztülvinni, hogy 
a németek részére termeljenek. Mint Napóleon idejében, 130 évvel azelőtt 
Kutuzovék, úgy a jelenlegi szovjet stratégák is a lehető legkevesebbet
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hagyták a német megszállóknak. A szovjet emberek nem voltak hajlan
dóak Hitlernek dolgozni. E tekintetben azonban a háború vég nélküli 
lehetett volna. Sőt Hitlernek voltak is olyan kijelentései, hogy a háború 
idegrendszer kérdése, és a németek jó idegrendszernek, ők tovább bír
ják és nem következik be az első világháború összeomlása és katasztró
fája.

A szovjet frontra Németország 190 hadosztályt dobott. Ettől a rop
pant hadseregtől remélte Oroszország összeomlását. A németek 1941 
októberében valóban elérnek Moszkva alá. Itt azonban meg kell tor
panniuk. Az 1942. év dereka fordulóponttá válik a háború történetében. 
A július 17-től 1943 februárjáig tartó sztálingrádi csata megtöri a német 
győzelmek sorát és el kell szenvedni a németeknek az első és legnagyobb 
vereséget. A sztálingrádi győzelem lesz a kezdete azoknak a győzelmek
nek, amelyeket négy világtáj felől Európában aratnak a fasisztákon, 
amíg saját hazájukban, saját otthonukban a kegyelemdöfést meg nem 
kapják. A háború még sokáig tart, de már van kilátás, már van lehető
ség a tervezésekre.

Amerika a Távol-Keleten áll harcban a német szövetségben levő 
Japánnal. Távol-Kelet poroszai éppen úgy, mint európai szövetségesei, 
kezdetben egyik csapást mérik a másik után az amerikai hadseregre ten
geren és a gyarmatokon. Amerikának rá kell döbbennie arra, hogy gyar
mataikon a bennszülött lakosság „felszabadítók”-ként fogadják a japá
nokat. Ez a későbbi amerikai gyarmatpolitikát merőben megváltoztatta. 
(Hitler szerette volna így beállítani a keleti offenzívát, hogy a szovjet 
államban úgy fog majd megjelenni a német katona, mint felszabadító. 
De mindjárt az első napon rá kellett jönni, hogy a szovjet ember szereti 
hazáját, rendszerét és gyűlöli a fasizmust, inkább meghal, minthogy szol
gálatába álljon.) Az is igaz, hogy úgy a „tengely”-hatalmak, mint Japán 
védtelen, felkészületlen államokat támadtak meg és kezdeti sikereiket 
ennek köszönhetik. Amerika végül is 1943 koratavaszán jelenthette be 
azt, hogy felkészült a háborúra, arra is, hogy európai szövetségeseit had
sereggel, hadianyaggal és élelmiszerrel segítheti.

Az 1943-as év már az összeomlás előszelét lehelte. A nyugati had
színtéren minden pillanatban várható volt a partraszállás. A keleti fron
ton a szovjet hadsereg nyomására roppant össze a német hadigépezet. 
Ezen a frontszakaszon szenvednek katasztrofális vereséget a 2. magyar had
sereg (1942—1943), a román és olasz hadtestek. Itt már egy fejvesztett 
menekülés képét mutatja az 1943-as esztendő.

Olaszország a háború fasiszta győzelmeinek idején derekasan kiveszi 
részét a hódításban és a megszállásban. 1941—1943-ig megszállja, Jugo
szlávia, Görögország és Franciaország egy részét. A szövetségesek katonai 
nyomása azonban szétzúzza az ellenállást és a fasiszta rendszert is. Ez év 
derekán (1943. július 25.) az észak-afrikai és szicíliai vereségek következ
tében megdől a fasiszta diktatúra, Mussolinit letartóztatják és már szep
tember 3-án angol, amerikai csapatok szállnak partra Dél-Olaszország- 
ban. Az olasz kapituláció eredményeképpen Hitler megszállja Rómát. 
Egyúttal kezdetét veszi a kiszabadított Mussolini tiszavirág-uralma. A ka
tonai helyzet kuszáltságá, a harmadik front rendkívüli hevessége a német 
hadvezetést zavarba hozza.

1943. év végére a náci hadigépezetet egymás után érik a véreségek. 
A háború elvesztésének gondolata egyre élesebb kontúrokat kap a józa- 
nabbul gondolkodók előtt. A propaganda beveti a „csodafegyvereket”, de 
Hitlert már nem tekintik annak a „Führer”-nek, aki zsenialitásánál fogva
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megoldja a katonai kérdéseket és a területi igények ígéreteit beváltja, 
vagy kivezeti a vereség kátyújából katonáit. A hadseregen belül, a 
Gestapo könyörtelen módszerei ellenére is megindul a bomlás, amely 
a későbbi katonai puccsokhoz vezet. A „harmadik birodalom” hadseregei, 
mint megvert, mindenünnen kigyűlölt hordák, rohamosan közeledtek a 
német határokhoz. A visszavonulásuk kegyetlenebb volt a bevonulásuk
nál és megszállásnál. A német vezérkar azonban a védelmet már nem 
tudta megszervezni.

Így festett nagy vonásokban az a katonai, stratégiai körkép, amely 
a Szovjetunió, az Egyesült Államok és Anglia vezető államférfiai Tehe
ránban leültek tárgyalni 1943. november 28-án. A politikai, gazdasági 
és diplomáciai kérdéseket most mellőzzük, ahogyan nem foglalkozunk 
a német fasizmus kegyetlenkedéseivel, a koncentrációs táborok gyötrel
meivel. Ezek a kérdések a négynapos konferencián bőven szerepeltek. 
Mi most hozzávetőlegesen száraz történelmi adatok hátteréből hívjuk elő 
a Teheráni Nyilatkozatot.

Figyeljük meg a Nyilatkozat határozott és mégis emberséges hangját. 
És figyeljük meg a bizalom légkörében megszületett béketerveket, ame
lyeknek csak alapjait rakták le, mert még sem idő, sem mód nem 
volt a részletes, aprólékos kidolgozáshoz. Ez az okmány csak az államfők 
elvi megállapodásait tartalmazza, a vezérkari anyag a hadseregek ve
zetőire tartozott. Alapja lesz a tizenöt hónap múlva tartandó jaltai konfe
renciának, ahol már részleteiben is megállapodások történnek.

A TEHERÁNI NYILATKOZAT
(1943. december 1.)

„Mi, az Egyesült Államok Elnöke, Nagybritannia Mi
niszterelnöke, és a Szovjetunió Miniszterelnöke az elmúlt 
négy nap folyamán tanácskozásra jöttünk össze iráni szövet
ségesünk fővárosában; megalkottuk és megerősítettük közö
sen követendő irányelveinket.

Kifejeztük azt az elhatározásunkat, hogy nemzeteink 
közös egyetértésben működjenek mind a háborúban, mind 
pedig az azt követő béke idejében.

A háborút illetően vezérkaraink részt vettek kerekasztal- 
megbeszéléseinken és összhangba hoztuk a német haderő 
megsemmisítésére irányuló terveinket. Teljes megegyezésre 
jutottunk kelet, nyugat és dél felől megindítandó hadműve
leteink végrehajtási tervét, valamint a terv megkezdésének 
időpontját illetően.

Egymás közötti megállapodásaink tökéletes összhangja tel
jes biztosítéka eljövendő győzelmünknek.

Biztosan hisszük, hogy egységünk szilárdsága tartóssá 
fogja kovácsolni ezt a békét. Teljesen átérezzük azt a magasz
tos feladatot, amely rajtunk és az Egyesült Nemzeteken 
nyugszik, hogy olyan békét alkossunk, amelyet a világ né
peinek túlnyomó többsége teljes odaadással támogat és amely 
hivatva lesz a világot a háború borzalmaitól és rémségeitől 
számos nemzedéken keresztül megkímélni.
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Diplomáciai tanácsadóinkkal együtt áttekintettük a jövő 
feladatait; keresni fogjuk minden olyan nemzet — legyen az 
kicsi vagy nagy — együttműködését és cselekvő részvételét, 
amely nemzet népeinek szívét és gondolatvilágát a mienkhez 
hasonlóan áthatotta a zsarnokság és rabszolgaság, az elnyo
más és a türelmetlenség megszüntetésének szándéka, öröm 
mel fogjuk üdvözölni belépésüket a demokratikus népek csa
ládjába.

Nincs az a földi hatalom, amely megakadályozhatna ben
nünket abban, hogy Németország hadseregét a szárazföldön, 
tengeralattjáróit a vízben és hadi gyártelepeit a levegőből 
megsemmisítsük. Támadásaink könyörtelenek és egyre erő
sebbek lesznek.

E baráti összejövetelek bizalommal töltenek el bennün
ket; el fog jönni az az idő, amikor a világ valamennyi népe, 
vágyainak és lelkiismeretének megfelelően, zsarnokságtól 
mentes, szabad életet fog élni.

Reménységgel és elhatározott szándékkal gyűltünk itt 
egybe. Cselekedeteinkben, lelkűnkben és céljainkban egysé
ges barátokként távozunk e helyről.

Teherán, 1943. december 1.
Roosevelt
Sztálin
Churchill”

Amint az első pillanatra szembetűnik, hogy a szerződés, a szövetség 
nemcsak a háború tartamára szól, hanem a háború utáni korszakra is. 
Az is kiderül, hogy Németország a világot kétszer már borzalmas ka
tasztrófába sodorta és hogy ezt harmadszor is megtegye, azt eltökélt 
szándékkal és minden erővel meg fogják akadályozni. Idevonatkozólag a 
népek érdekében elhatározott és szilárd az egységük. Majd látni fogjuk, 
hogy a Jaltai és Potsdami megállapodások még inkább aláhúzzák ezt 
az elvet. A teheráni konferencián a következő kérdések kerültek elő és 
ezekben történt megállapodás:

1. Németország katonai hatalmának tökéletes szétzúzása,
2. Olyan békének a létrehozása, amelyet a többség támogat,
3. Zsarnokságtól mentes, szabad élet megteremtése,
4. Egyesült Nemzetek „valamilyen” szövetsége a világ népeivel 

együtt, amely hivatva lesz a háború elkerülését biztosítani.
Nem akarunk a Teheráni Nyilatkozatnál sokáig időzni, hiszen a kon

ferencia csupán egy világos intermezzoja a sötét világháborúnak, de fon
tosnak tartom e szempontok megfigyelését atekintetben, hogy mennyiben 
hatnak a mai nemzetközi politikában, attól függetlenül, hogy sok eset
ben konkrétan hivatkoznak-e rá, vagy sem.

2. A JALTAI MEGÁLLAPODÁS

Tizenöt hónappal a teheráni konferencia után, szinte már a háború 
utolsó napjaiban ült össze a krimi félsziget festői szép vidékén, a Fekete
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tenger partján, a három nagyhatalom képviselője tanácskozásra. Nézzük, 
hogyan alakult a front a tanácskozás napjáig, 1945 februárjáig.

Olaszország már 1943-ban hadat üzen volt szövetségesének, Német
országnak. A Szovjetunió, Anglia, az USA elismerik harcoló szövetsége
süknek a volt tengelyhatalmak egyik tagját. De csak 1944. június 4-én 
tudnak a szövetségesek Rómába bevonulni.

A francia fronton a katonai helyzet elég kuszáit. Az anyaországban 
a németek keményen megvetik lábukat. De Algériában de Gaulle tábor
nok vezetésével megalakul a Nemzeti Felszabadulás Francia Bizottsága, 
amely azonban hazai földre elég későn teheti csak lábát. 1944-ben jön 
létre a nyugati invázió, Párizs azonban csak szeptember 10-én szabadul 
fel. Franciaország területén tartják legtovább magukat a németek.

1944. év derekán egy újabb fronttal bővül a háború, a balkáni front
tal. Október 15-re a partizánokkal együtt az angol csapatok felszabadítják 
Görögországot. Szeptember hónapban Bulgária köt fegyverszünetet a 
Szovjetunióval, október 20-ra á menekülő német csapatok kiürítik Belgrá- 
dot. A balkáni hadtestből, amely Magyarország felé vette útját, alig jut 
át néhány ezer ember magyar területre.

Magyarországot 1944. március 19-én szállják meg a németek. Ugyanez 
év tavaszán veti be teljes légi erejét Amerika is. A bomba
támadások kíméletlenül pusztítottak olyan városokat, településeket, in
tézményeket, amelyeknek a legcsekélyebb közük is'volt a hadi dolgokhoz. 
Ami csak termelő üzem, felvonulási vonal, közlekedési góc fogalma alá 
esett, ott mit sem törődtek azzal, hogy békés polgárok tízezrei estek ál
dozatul. így került sor hazánk városai ellen végrehajtott légitámadásokra 
is 1944. április 2-től.

A keleti fronton Románia augusztus 23-án fordul szembe a német 
fasizmussal. A magyar határt október elején lépik át a szovjet csapatok. 
Október 15-én veszi át a német fasiszták segítségével Szálasi a hatalmat 
és ezzel Magyarország sorsát véglegesen megpecsételi. Budapest 1945. feb
ruár 13-án szabadul fel, két nappal a Jaltai Megállapodás aláírása után.

A hitleri hadsereg napjai meg vannak számolva. 1945 telén a mene
külést sem tudják már megszervezni. Itt-ott mutatkozik helyi jellegű 
ellenállás, kezdeményezés. A hosszú háború kimerítette a maradék had
sereget, kiábrándulás, becsapottság érzése lesz az embereken úrrá. Egy 
céljuk van, hazamenteni bőrüket épségben.

A német kémszervezet megszerezte a Teheráni Nyilatkozat fotó
kópiáját. Ebből pontosan tudták, hogy a katonai vereség után mi vár 
Németországra. A katonai puccsok, a külön tárgyalások, a merényletek 
éppen a jövőtől való félelem miatt születtek meg. De ezek katonai össze
esküvések voltak. És az új Németországot is katonai államnak képzelték 
el, katonai vezetőkkel. A katonai összeesküvések elbuktak, mert nem 
osztották meg a bizalmukat a néppel és a munkástömegekkel. Így nem 
foghatók fel másként, mint hogy katonák akarták kivenni katonák kezé
ből a vezetést.

1945. év eleje még súlyosabb vereségeket tartogatott a náci hadi
gépezet számára. A frontvonal összezsugorodott, leszűkült. Magyarorszá
gon, Lengyelországon, Franciaország keleti felében, Olaszország északi 
részében folynak még a felszabadító harcok. És ekkor találkoznak egy 
borongós, ködös, téli napon a krimi félszigeten, Jaltában Churchill, 
Nagy-Britannia miniszterelnöke, Roosevelt, az Egyesült Államok elnöke 
és Sztálin, mint házigazda, miniszterelnök. Nézzük, milyen megállapo
dások történtek itt.
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A Jaltai Konferencia hivatalos közleménye
(1945. február 11.)

I. NÉMETORSZÁG VERESEGE

Megtárgyaltuk és kidolgoztuk a három szövetséges ha
talom katonai terveit a közös ellenség végleges legyőzése cél
jából. A konferencia során a három szövetséges hatalom 
vezérkarai nap mint nap összejöveteleket tartottak. Ezek az 
összejövetelek minden szempontból igen kielégítőek voltak 
és a három szövetséges háborús erőfeszítéseinek még szoro
sabb egybehangolásához vezettek. Sor került az értesülések 
teljes és kölcsönös kicserélésére. Teljes egészében kidolgoz
ták és részlettervekre bontották azon új és még hatalmasabb 
csapások időpontját, méreteit és összehangolását, amelyeket 
hadseregeink és légierőink keletről, nyugatról, északról és 
délről fognak Németország szívébe zúdítani.

Az ily módon egybehangolt katonai tervek csak végre
hajtásuk során válnak majd ismeretesekké. Mi azonban meg 
vagyunk győződve arról, hogy a három vezérkar szoros 
együttműködése, amely megvalósult ezen a konferencián, meg 
fogja rövidíteni a háborút. A három vezérkar a jövőben to
vábbra is tanácskozik, amikor erre szükség mutatkozik,

A náci Németország pusztulásra van ítélve. A német nép, 
amennyiben megkísérli folytatni reménytelen ellenállását, 
csak növelheti vereségének súlyát.

II. NÉMETORSZÁG MEGSZÁLLÁSA ÉS ELLENŐRZÉSE
Megállapodtunk abban a közös politikában és azokban a 

közös tervekben, amelyeknek alkalmazásával biztosíthatjuk 
a feltétel nélküli kapituláció végrehajtását. Ezt a kapitulá
ciót akkor fogjuk Németországra kényszeríteni, amikor a né
met hadsereg ellenállását végérvényesen szétzúztuk. A kapi
tuláció feltételeit csak Németország veresége után fogjuk 
közzétenni.

Az elfogadott tervek előírása szerint a három nagy
hatalom mindegyike fegyveres erőivel megszállja Német
ország egy-egy övezetét.

A tervek előirányozzák az ellenőrző közigazgatás koordi
nálását egy Központi Ellenőrző Bizottság útján. E bizottság 
Berlinben fog székelni, tagjai a három nagyhatalom fő- 
parancsnokai lesznek. Egyébként megállapodás történt arról 
is, hogy a három nagyhatalom felszólítja Franciaországot: 
tartson megszállva — ha úgy óhajtja — ugyancsak egy öve
zetet és vegyen részt az Ellenőrző Bizottságban, mint ennek 
a Bizottságnak negyedik tagja. A francia övezet határait a 
négy kormány egyetértésben fogja megállapítani, az európai 
tanácskozó bizottságban részt vevő képviselők közvetítésével.

Szilárd és megingathatatlan elhatározásunk, hogy meg
semmisítjük a német militarizmust és nácizmust és gondos
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kódunk arról, hogy Németország soha többé ne zavarhassa 
a világ békéjét. Elhatároztuk, hogy lefegyverezzük és el
bocsátjuk valamennyi német fegyveres erőt. Végérvényesen 
szétzúzzuk a német vezérkart, amelynek több ízben sikerült 
felélesztenie a német militarizmust. Elszállítjuk vagy meg
semmisítjük az egész német hadianyagot. Felszámoljuk-vagy 
ellenőrizzük a német ipar mindazon ágait, amelyeket hadi- 
termelés céljára lehetne felhasználni. Gyors és igazságos 
büntetéssel sújtjuk valamennyi háborús bűnöst és megfelelő 
természetbeni jóvátételt követelünk a németek által okozott 
pusztításokért. Elhatároztuk, hogy felszámoljuk a náci pártot, 
a nemzetiszocialista törvénykezést, a nemzetiszocialista szer
vezeteket és intézményeket. Megvédjük a német nép köz
hivatalait, kulturális és gazdasági életét minden nemzeti
szocialista és militarista befolyástól és Németországban 
— közös megegyezés alapján — foganatosítjuk azokat a rend
szabályokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a jövőben a 
világ békéjét és biztonságát biztosíthassuk, 
a németek csak a nemzetiszocializmus és militarizmus ki
irtása után számíthatnak megfelelő létre és egy helyre az 
Egyesült Nemzetek Tanácsában.

m . a  j ó v á t é t e l e k  k é r d é s e

Ugyancsak megvizsgáltuk azon károk kérdését, amelye
ket Németország ebben a háborúban a Szövetséges Nemze
teknek okozott; méltányosnak tartjuk, hogy ezt az országot 
a lehető legnagyobb mértékben mindezen károk teljes jóvá
tételére kényszerítsük. Bizottságot létesítünk az okozott ká
rok jóvátételére. E bizottság feladata az lesz, hogy megvizs
gálja, milyen mértékben és milyen módon történjék a jóvá- 
vétel. A bizottság Moszkvában fog székelni.

IV. EGYESÜLT NEMZETEK KONFERENCIÁJA

Elhatároztuk, hogy szövetségeseinkkel, amint csak lehet
séges, általános nemzetközi szervezetet létesítünk a béke és 
biztonság megvédésére.

Ügy hisszük, hogy egy ilyen szervezet szerepe igen lénye
ges új agressziók megakadályozásában, a háború politikai, 
gazdasági és társadalmi okainak felszámolásában valamennyi 
békeszerető nép szoros és állandó együttműködése útján.

E szervezet alapjait Dumbarton Oaksban fektették le. 
Akkor nem tudtunk megegyezésre jutni a szavazati rendszer 
fontos kérdésében. A jelenlegi Értekezlet azonban meg 
tudta oldani ezt a nehézséget.

Megegyeztünk abban, hogy 1945. április 25-re, San Fran- 
ciscóba, összehívjuk az Egyesült Nemzetek értekezletét, 
amely a dumbarton-oaksi félhivatalos megbeszélések alapján 
kidolgozza a szóbanforgó szervezet alapokmányát. Kína kor
mányával és Franciaország ideiglenes kormányával azonnal 
tárgyalásba kezdünk és felkérjük őket, hogy csatlakozzanak 
az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és a Szovjet Szocialista



Köztársaságok Szövetsége kormányaihoz. Miután megbeszél
tük az ügyet Kínával és Franciaországgal, közzétesszük a 
szavazási rendszerrel kapcsolatos javaslatok szövegét.

V. NYILATKOZATOK A FELSZABADULT EURÓPÁRÓL
Megszerkesztettünk és aláírtunk egy nyilatkozatot a fel

szabadult Európáról. Ez a nyilatkozat gondoskodik arról, 
hogy a három nagyhatalom összehangolja terveit és a de
mokratikus elveknek megfelelően közös intézkedéseket foga
natosít a felszabadult Európa politikai és gazdasági problé
máinak megoldása céljából. A nyilatkozat a következőképpen 
hangzik:

„A  Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége Nép
biztosi Tanácsának elnöke, az Egyesült Királyság miniszter- 
elnöke, és az Amerikai Egyesült Államok elnöke megbeszé
lést folytattak saját országaik népei és a felszabadult Európa 
népei közös érdekeivel kapcsolatban. Kijelentik: megegyez
nek abban, hogy a felszabadult Európa politikai bizonytalan
ságának átmeneti időszaka folyamán egybehangolják a há
rom kormány által elfogadott irányvonalat, abból a célból, 
hogy megsegítsék a náci Németország uralma alól felszaba
dult népeket, valamint az európai tengely régi csatlósainak 
népeit, hogy demokratikus eszközökkel oldhassák meg sür
gető politikai és gazdasági nehézségeiket.

A rend helyreállítását Európában és a nemzeti gazdasági 
élet felépítését olyan eszközökkel kell véghezvinni, amelyek 
lehetővé teszik a felszabadult népek számára, hogy felszá
molják a nácizmus és a fasizmus utolsó maradványait és saját 
akaratuk szerint demokratikus intézményeket létesítsenek. 
Ez az Atlanti Charta egyik alapvető elve: minden népnek 
jogában áll olyan kormányformát választani, amilyenben 
élni akar és vissza kell adni a népeknek azokat a szuverén 
jogokat és azt az autonómiát, amelyektől az agresszív orszá
gok erőszakkal megfosztották őket.

Azon körülmények elősegítése céljából, amelyek között 
a felszabadult népek ezeket a jogukat gyakorolhatják, a há
rom kormány együttesen segítséget fog nyújtani Európa fel
szabadult államai, vagy a tengely régi csatlósai népeinek, 
ahányszor csak ez a helyzetre való tekintettel szükségessé 
válik:

1. az ország belső békéjének biztosításában;
2. szükségintézkedések meghozatalában a lakosság nyo

morának enyhítése céljából;
3. ideiglenes kormányok létesítésében, amelyekben széles 

képviseletet nyer a lakosság valamennyi demokratikus eleme. 
Ezeknek az ideiglenes kormányoknak szabad választások út
ján minél gyorsabban, a népakaratnak megfelelően kormá
nyokat kell létrehozniok, végül pedig ha szükséges, meg kell 
könnyíteniök ezeket a választásokat.

A három kormány tanácskozni fog a többi egyesült nem
zettel és az ideiglenes, vagy egyéb európai kormányokkal, 
mihelyt az azokat közvetlenül érintő kérdések megvizsgálá
sára sor kerül.
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Amikor — a három kormány véleménye szerint — a 
helyzet egy felszabadított európai államban, vagy a tengely 
egy régi csatlós államában azt megköveteli, azonnal tanács
kozni fognak azon intézkedések felől, amelyeket a jelen nyi
latkozatban kifejtett közös felelősségüknek megfelelően foga- 
natosítaniok kell.

Ez alkalommal újra kinyilvánítjuk bizalmunkat az At
lanti Charta elveiben, megerősítjük az Egyesült Nemzetek 
kiáltványában általunk vállalt kötelezettségeket és azon el
határozásunkat, hogy a többi békeszerető nemzettel együtt
működve felépítjük a világon azt a rendet, amelyet a jog irá
nyít és amely a béke, a biztonság, a szabadság és a közös 
virágzás érdekeinek van szentelve.”

E nyilatkozat közzétételével a három nagyhatalom ki
fejezi azt a reményét, hogy a Francia Köztársaság ideigle
nes kormánya nemsokára csatlakozhat hozzájuk a fentvázolt 
program végrehajtásában.

(A VII—VIII. pont Lengyelország és Jugoszlávia kérdé
sével foglalkozik.)

IX. eg y sé g  a  b e k é b e n , m in t  a  m ú l t  h á bo r ú ba n
A Krím-félszigeten tartott jelen Konferencia megerősí

tette azon közös elhatározásunkat, hogy az eljövendő béké
ben fenntartjuk és megerősítjük a célok és az akció azon 
egységét, amely lehetségessé és bizonyossá tette az Egyesült 
Nemzetek győzelmét ebben a háborúban. Úgy véljük, hogy ez 
szent kötelezettség, amelyet kormányaink népeinkkel és az 
egész világgal szemben vállaltak.

Csak az országaink és valamennyi békeszerető nemzet 
közötti együttműködésnek és egyetértésnek folytatásával és 
kiszélesítésével valósíthatjuk meg az emberiség legmagasz- 
tosabb törekvését: a biztos és tartós békét, amely — az At
lanti Charta kifejezése szerint — valamennyi ország vala
mennyi lakója számára biztosítja azt a lehetőséget, hogy 
félelemtől és szűkölködéstől mentesen élhessen.

A győzelem ebben a háborúban és a tervezett nemzetközi 
szervezet létrehozása az egész történelem során a legkedve
zőbb alkalom arra, hogy az elkövetkező évekre megteremtsük 
egy ilyen béke alapvető feltételeit.

W. S. Churchill 
 F. D. Roosevelt

I. Sztálin”

A  jaltai megállapodásból a következő mondaton van a hangsúly: 
„Németország soha többé ne zavarhassa a világ békéjét!” Történelmi 
okulás vezette a győztes hatalmakat arra, hogy ezt a mondatot belefogal
mazzák a szerződésbe. Majd látni fogjuk, hogy a potsdami pontokban 
ezt a kérdést milyen alapos részletességgel dolgozták ki. Ezen a kon
ferencián már megszületett a potsdami tárgyalások napirendje is:

1. A német kérdés. (Demilitarizálás, nácitlanítás.)
2. A jóvátételek kérdése.
3. A felszabadult Európa kérdése.
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4. Az Egyesült Nemzetek Szervezete.
5. Az albizottságok munkája. (Külügyminiszterek Tanácsa, Ellenőrző 

Bizottságok stb.)
A következőkben a potsdami tárgyalásokon készült jegyzőkönyvnek 

szenteljünk időt. A jegyzőkönyvből csak a lényegesebb pontokat fogom 
ismertetni. De előbb lássuk, hogyan alakul a német összeomlás a háború 
utolsó három hónapjában.

3. A BERLINI HÁROMHATALMI ÉRTEKEZLET JEGYZŐKÖNYVE

A szövetséges haderők mindenütt a bekerített német hadsereg nyomá
ban vannak. Az ellenállás már igen gyenge. Magyarország április 4-én sza
badul fel. Ausztria március 30-tól május elejéig. A szovjet haderők Berlint, 
az utolsó fasiszta fellegvárat kerítik be április 16-án. Hitler és néhány hű
séges embere április 30-án öngyilkos lesz. Május 2-án felkerül a Reichs- 
tagra a győzelem lobogója. A város az előzetes bombázásoktól és a táma
dás össztüzétől teljesen romokban hever. Ilyen tökéletes pusztulásra 
ritkán adódik példa. (A pusztulás méreteire jellemző, hogy komoly mér
nökök csak a romok eltakarítását 20 éves munkára becsülték, a város 
újjáépítését pedig 50 esztendőre.) Május 8-án a németek feltétel nélkül 
kapituláltak. Az összeomlás e fináléjáról mindenütt egy időben nem 
értesültek, így néhány napig helyenként még folytak harcok.

Eközben május elsején Dönitz tengernagy alakít kormányt, termé
szetesen a néhány napos „politikamentes” katonakormány fogságba esik 
és Dönitz háborús bűnösként kerül börtönbe.

Európa rengeteget szenvedett a nácizmus rövid uralma idején. (1933— 
1945.) A német nép nagyrésze a sikerek idején nyíltan helyeselt és vakon 
engedelmeskedett a kormánynak. Szó nélkül végrehajtotta a legkegyetle
nebb intézkedéseket. Ezért, ahogyan erre a potsdami szerződés rámutat, az 
egész háborúért, minden intézkedésért az egész németség felel. A világra 
az utóbbi néhány évtizedben másodszor zúdította az elviselhetetlen szen
vedések sorozatát, azért kap hangsúlyt az olyan intézkedések foganato
sítása, mely szerint a jövőben Németország többé ne veszélyeztesse szom
szédait vagy a világbékét.

Németország elvesztette a háborút. A háborút a nácik készítették 
elő és a nácizmus volt a motorja a hosszú háború alatt a német milita- 
rizmusnak. A fasizmus rendkívül mély gyökereket eresztett a német nép
ben. Elméletével megmérgezte a népek közötti normális, demokratikus 
beilleszkedés lehetőségét. A potsdami határozat erre a kérdésre is nagy 
súlyt helyez és azt hisszük, hogy ez az intézkedése az egyik legnagyobb 
szolgálatot végzi a jövő németsége részére, de a szomszédos népek szá
mára is, mert megszüntet vele egy állandó veszélyeztetettségi állapotot.

Ami pedig a háború utáni Európát illeti, erre nézve különösen is 
tanulságosak az eddig ismertetett szerződések, különösen a potsdami. 
A  dolgok megállapodás szerint történtek és ha másként magyarázza is 
valaki, az csak az eredeti okmányok nem ismeréséből tesz bizonyságot,

A berlini hármasértekezlet jegyzőkönyve
A jegyzőkönyvet hosszas terjedelme miatt nem közlöm teljes egészé

ben, csak a lényeges megállapodásokat fogom szó szerint ismertetni.
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„1945. július 17-én Harry S. Truman, az Amerikai Egye
sült Államok elnöke, I. J. Sztálin generalisszimusz, a Szovjet 
Szocialista Köztársaságok Szövetsége Népbiztosi Tanácsának 
elnöke és Winston S. Churchill, Nagy-Britannia miniszter- 
elnöke, C. R. Attlee úrral együtt találkoztak a berlini három
hatalmi értekezleten. Kíséretükben voltak: V. M. Molotov. 
D. F. Byrnes és A. Eden külügyminiszterek, valamint a ve
zérkari főnökök és más tanácsadók.

A július 17-től július 25-ig terjedő időszakban kilenc 
ülést tartottak. Ezután az angol alsóházi választások ered
ményei kihirdetésének időpontjában az értekezletet két napra 
felfüggesztették.

Július 28-án C. R. Attlee visszatért az értekezletre, mint 
Nagy-Britannia miniszterelnöke, E. Bevin, az új 'külügy
miniszter kíséretében. Ezután még négy ülést tartottak. Az 
Értekezlet időtartama alatt, a három kormányfő rendszere
sen találkozott külügyminisztere kíséretében, ezenkívül rend
szeres megbeszélések folytak a külügyminiszterek között.

A bizottságok, melyeket a külügyminiszterek megbeszé
léseiken a különböző kérdések előkészítésére neveztek ki, 
mindennap üléseztek. Az Értekezlet ülései Cecilianhof-ban 
folytak, Potsdam közelében. (Ezért nevezik a megállapodáso
kat Potsdami Szerződésnek. Szerk.)

Az Értekezlet 1945. augusztus 2-án fejeződött be.
Az Értekezlet fontos határozatokat hozott és fontos meg

egyezéseket kötött. Számos olyan kérdésről is folyt eszme
csere, amelynek megbeszélését folytatni fogják az értekezle
ten létesített külügyminiszteri tanácsban.

Truman elnök. Sztálin generalisszimusz és Attlee minisz
terelnök azzal a meggyőződéssel hagyták el az Értekezletet, 
hogy ez megerősítette a kormányaik közti kapcsolatot és ki
szélesítette együttműködésük és kölcsönös megértésük kere
teit, hogy kormányaik és népeik az Egyesült Nemzetek többi 
államával együtt megteremtik az igazságos és tartós békét.’'

*

A  jegyzőkönyv A) pontja foglalkozik a külügyminiszterek tanácsá
nak, mint előkészítő szervnek létrehozásával és meghatározza a külügy
miniszteri tanács székhelyét. Intézkedik arról, hogy permanens titkárság 
gondoskodjék az ügyek rendszeres lebonyolításával. A Tanács elé kerül
nek a háború befejezése kapcsán felmerült megoldatlan területi kérdések 
rendezései is. Ugyancsak a Tanács, az Értekezlet határozatainak meg
felelően meghívót küld Kína és Franciaország kormányainak a Tanács 
megalakításához való csatlakozásra.

A jegyzőkönyv B) pontja a vereséget szenvedett Németország kérdé
sével foglalkozik:

„Az értekezlet a Külügyminiszteri Tanács szervezetéről 
kötött egyezmény viszonylatában megvizsgálta az Európai 
Tanácskozó Bizottság helyzetét is. Megelégedéssel hang
súlyozták, hogy a Bizottság sikerrel oldotta meg alapvető
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feladatait, azoknak a javaslatoknak beterjesztésére, amelyek 
Németország feltétel nélküli fegyverletételére, a német- 
országi és ausztriai megszállási övezetekre és ezekben az 
államokban létesítendő szövetségközi ellenőrző apparátusra 
vonatkoznak. Elhatározták, hogy a Németország és Ausztria 
ellenőrzésével kapcsolatos szövetséges politika egyeztetésére 
irányuló további részletmunkák a jövőben a berlini Ellen
őrző Tanács és a bécsi Szövetséges Bizottság hatáskörébe 
tartoznak. Ezeknek a megállapításoknak megfelelően javasol
ják az Európai Tanácskozó Bizottság feloszlatását.

I. Németország
A szövetséges hadseregek megszállják egész Németorszá

got és a német nép jóvá teszi szörnyű bűneit; ezeket a bűnö
ket azoknak a vezetése alatt követte el, akiknek a sikere ide
jén nyíltan helyeselt és vakon engedelmeskedett.

Az Értekezleten megegyeztek a szövetségeseknek a le
győzött Németországra vonatkozó, a szövetséges ellenőrzés 
tartama alatt követendő egységes politikájának politikai és 
gazdasági elveiben.

Ennek az egyezménynek célja a krími (a Jaltai Kon
ferencia megállapodásai, a szerk.) nyilatkozat, Németország
ról szóló fejezetének végrehajtása. A német militarizmust és 
nácizmust gyökerestül kiirtják és a szövetségesek megegyez
nek abban, hogy most és a jövőben más intézkedéseket is 
foganatosítanak, amelyek szükségesek ahhoz, hogy Német
ország soha többé ne veszélyeztesse szomszédait vagy a világ
békét.

A szövetségeseknek nem szándékuk megsemmisíteni vagy 
rabságba vetni a német népet. A szövetségesek lehetőséget 
kívánnak nyújtani a német népnek, hogy felkészülhessen 
életének demokratikus és békés alapon történő újjászervezé
sére. Ha a német nép erőfeszítései állhatatosan e célra fog
nak irányulni, akkor idővel lehetségessé válik, hogy elfoglal
hassa helyét a világ szabad és békés népei között.

Az egyezmény szövege a következőképpen hangzik:
Az ellenőrző időszak kezdetén a Németországgal való 

bánásmódban alkalmazandó politikai és gazdasági alapelvek.

II. Politikai alapelvek

(Ebből a fejezetből csak azt a részt ismertetem, amely 
Németország demilitarizálásával és nácitlanításával foglal
kozik.)

3. Németország megszállásának az Ellenőrző Tanács szá
mára irányt adó céljai a következők:

1. Németország teljes lefegyverzése és leszerelése; a hadi
ipar céljaira felhasználható egész német ipar felszámolása 
vagy ellenőrzése. E célból:

a) teljesen és véglegesen felszámolják Németország egész 
szárazföldi, tengeri és légi haderejét, az SS, SA, SD, és a 
Gestapo összes alakulatait, parancsnokságait és intézményeit,
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beleértve a német fővezérkart, a tényleges és tartalékos 
tisztikart, a katonai iskolákat, a háború veteránjainak egye
sületét, valamint minden más katonai és katonai jellegű 
szervezetet, azok klubjait és egyesületeit, amelyek Német
ország katonai hagyományainak érdekeit szolgálták. Ezzel a 
német militarizmus és nácizmus újjászületése örök időkre 
eleve megakadályozandó;

b) minden felszerelésnek, lőszernek és fegyvernek, min
den gyártásukra szolgáló különleges eszköznek a jövőben a 
szövetségesek rendelkezésére kell állnia, vagy pedig minden 
megsemmisítendő. Tilos a repülőgépek, az összes fegyverek 
és hadianyagok gyártása és birtoklása.

I. A  német népet meg kell győzni arról, hogy teljes ka
tonai vereséget szenvedett; nem kerülheti el a rá háruló fe- 
lelősségrevonást azért, hogy a háború — amelyet maga a né
met nép viselt — és a nácik fanatikus ellenállása szétrom
bolta a német gazdaságot és elkerülhetetlenné tette a káoszt 
és a szenvedéseket.

III. Meg kell semmisíteni a nemzeti szocialista pártot, 
annak szervezeteit és az általa ellenőrzött szerveket, fel kell 
oszlatni valamennyi náci intézményt és gondoskodni kell ar
ról, hogy azok semmiféle formában újjá ne születhessenek. 
Elejét kell venni minden náci és militarista tevékenységnek 
vagy propagandának.

IV. Előkészületeket kell tenni a német politikai élet de
mokratikus alapon történő végleges újjászervezésére és Né
metország esetleges békés együttműködésére a nemzetközi 
életben.

4. A nácik által kiadott összes törvények, amelyek a hit
leri uralom alapját képezték vagy amelyek megkülönbözte
tést tettek faji, vallási vagy politikai alapon, érvénytelení- 
tendők. Semmilyen jogi, adminisztrációs vagy más megkülön
böztetésnek helye nem lehet,

(A 5. pont intézkedik a háborús bűnösök felelősségre 
vonásáról, a 6. pont pedig a náci párt tagjainak elmozdításá
ról a társadalmi jellegű állásokból. Szerk.)

7. Németországban a nevelést úgy kell ellenőrizni, hogy 
az a náci és militarista tanok teljes kiküszöbölését eredmé
nyezze és lehetővé tegye a demokratikus eszmék eredményes 
kifejlesztését.

8. Az igazságügyi rendszert a demokratikus elveknek meg
felelően újjászervezik. A bíráskodás a törvényesség és min
den polgár egyenjogúsága alapján áll, fajra, nemzetiségre és 
vallásra való tekintet nélkül.

9. Németország közigazgatását politikailag decentralizál
ják. A helyi hatóságok felelősségét kiterjesztik.

(Az I. paragrafus a helyi önkormányzatról, a III. és IV. pont a válasz
tási alapelvekről és a német kormányról intézkedik. Szerk.)

II. Egész Németországban engedélyezni kell minden de
mokratikus politikai párt működését és működésüket elő kell
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mozdítani, gyülekezési és nyilvános tárgyalási jogukat el kell 
ismerni.

10. A katonai biztonság szükséges figyelembentartásával 
megengedik a szólás-, sajtó- és vallásszabadságot és tiszte
letben tartják a vallásos intézményeket. Megengedik a szak- 
szervezetek megalakítását, ugyancsak a katonai biztonság 
figyelembentartásával.

(A következő paragrafus részletesen foglalkozik Németország jóvá
tételével. Külön fejezetet szentel a német haditengerészet és a kereske
delmi hajózás kérdésének. A 6. fejezet Königsberg város és környéke 
területi kérdéséről, a 7. a háborús bűnösökről intézkedik. Külön fejezet
ben emlékezik meg Ausztriáról és Lengyelországról. A X. fejezet intéz
kedik a békeszerződések megkötéséről és az Egyesült Nemzetek szerve
zetébe való felvételről.)

X. A békeszerződések megkötéséről és az Egyesült Nemzetek 
szervezetébe való felvételről

Az Értekezlet elhatározta, hogy a következő nyilatkozatot 
teszi az európai háború győzelmes befejezését követő tartós 
béke feltételeinek lehető leggyorsabb megteremtésére irá
nyuló együttes politikáról.

A három kormány kívánatosnak tartja, hogy Olaszország, 
Bulgária, Finnország, Magyarország és Románia jelenlegi 
rendezetlen helyzete megszűnjék a békeszerződések megköté
sével. Bíznak abban, hogy a többi érdekelt szövetséges kor
mány is ezen az állásponton van.

A maga részéről a három kormány elhatározta, hogy az 
Olaszországgal kötendő békeszerződés előkészítését elsőrendű 
feladatnak tekinti azok közt a sürgős és fontos feladatok 
közt, amelyek a Külügyminiszterek Tanácsának hatáskörébe 
tartoznak. Olaszország az első hatalom, amely elszakadt Né
metországtól; részt vett a Németország szétzúzásáért folyó 
harcban és most a szövetségesekkel együtt részt vesz a Japán 
elleni háborúban. Olaszország felszabadította magát a fa
siszta rendszer alól és jelentős haladást ért el a demokratikus 
kormányzat és intézmények újjáépítésének irányában. Az el
ismert és demokratikus olasz kormánnyal kötendő békeszer
ződés lehetővé teszi a három kormány számára ama kíván
ságuk valóra váltását, hogy támogassák Olaszország felvételi 
kérését az Egyesült Nemzetek Szervezetének tagjai sorába.

A három kormány ugyancsak a Külügyminiszterek Taná
csára bízta azt a feladatot, hogy előkészítse a békeszerződést 
Bulgáriával, Finnországgal, Magyarországgal és Romániával. 
Ezeknek az országoknak elismert és demokratikus kormá
nyaival való békeszerződés megkötése módot adna a három 
kormánynak arra, hogy támogassa az Egyesült Nemzetek 
Szervezete tagjainak sorába való felvételi kérésüket. A három 
kormány mindegyike külön-külön elhatározta, hogy a leg
közelebbi jövőben megvizsgálja azokat a feltételeket, ame
lyek közt kiépíthetik a diplomáciai viszonyt Finnországgal,
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Bulgáriával, Romániával és Magyarországgal, az ezekkel az 
országokkal való békeszerződés megkötéséig. A három kor
mány nem kételkedik abban, hogy az európai háború befeje
zése eredményeként előállott feltételek közt a szövetséges 
sajtó képviselői teljes szabadságot élveznek majd abban, hogy 
közöljék a világgal a romániai, bulgáriai, magyarországi és 
finnországi eseményeket.

Ami más államoknak az Egyesült Nemzetek Szervezetébe 
való belépését illeti, az Egyesült Nemzetek Alapokmányának 
IV. szakasza a következőképpen hangzik:

„1. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének tagjául fel
vehető minden más szabadságszerető állam, amely magára 
vállalja a jelen alapszabályokba foglalt kötelezettségeket és 
amely azokat a szervezet álláspontja szerint akarja és tudja 
végrehajtani.

2. Bármely állam felvétele az Egyesült Nemzetek Szerve
zetének tagjai közé a Biztonsági Tanács ajánlatára a közgyű
lés határozatára történik.”

A három kormány, amennyiben erre sor kerül, támo
gatja azoknak az államoknak tagsági felvételi kérését, ame
lyek a háborúban semlegesek maradtak és a fenti feltételek
nek eleget tesznek.

A három kormány azonban kötelességének tartja kijelen
teni, hogy a maguk részéről nem támogatják a jelenlegi spa
nyol kormány tagsági felvételi kérését, minthogy ez a kor
mány a tengelyhatalmak támogatásával létesült és keletke
zése, jellege, tevékenysége, a támadó országokkal való szoros 
kapcsolata révén nem rendelkezik a tagsághoz szükséges tu
lajdonságokkal.”

(A négy utolsó fejezet a mandátumterületekről, Románia, Bulgária, 
Magyarország szövetséges ellenőrző bizottsági eljárásának, a német lakos
ság áttelepítésének kérdéséről és a katonai kérdések megbeszéléséről ad 
számot.)

A jegyzőkönyvet Harry Truman, I. Sztálin és C. R. Attlee írták alá.
Ami a háború utáni európai történelmet illeti, az a potsdami határo

zatok megvalósítása. Az európai népek, szövetségesek, semlegesek és a 
tengelyhatalmak csatlósai a hábor utáni életüket ennek alapján rendez
hették be. Az okmányokon eddig lényegbevágó változtatás nem történt. 
A hidegháborús propaganda sok kérdést tárgyal úgy, hogy azzal a szenve
délyeket fűtse, a revansizmus gondolatát táplálja, vagy a reakciót fel
élessze egyesekben. Világosan kell látnunk, hogy akár az Odera—Neisse- 
határ pl., vagy akár a német demilitarizálás kérdése eredeti megállapo
dásokon nyugszik. Ezt a szövetségesek garantálják, és kölcsönös meg 
egyezés alapján állva fenntartják.

Németország katonai állam volt. Ha ma Nyugat-Németországban 
kacérkodnak a Bundeswehr-rel, akkor itt a megállapodások szenvednek 
csorbát. Ebben az esetben éber lelkiismerettel kell gondolnunk Thomas 
Mann figyelmeztetésére: „Európa vigyázz!”

Rédey Pál
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A keresztyén munkaerkölcs 
mai megszólaltatásának körvonalai

Nem kétséges, hogy az egyházban megszólalni csakis Isten igéjének 
és egyházunk tanításának az alapján lehet, ezt azonban úgy kell elvégez
nünk, hogy az Isten igéjét a munkaviszonyok társadalmi alapjának meg
változása közben hirdetjük az emberek segítségére és keresztyéni el
igazítására.

1. A „kopernikusi fordulat”

Az egyház embereinek nem kell titkot csinálniok abból, hogy a 
munka társadalmi alapjának szocialista jellegű megváltoztatásával min
den alapja megdőlt a közelmúlt nem-teológiai tényezői hatásának. 
Az egyházról eltűnt az a nyomás, hogy idegen érdekek kedvéért fel
áldozza az ige tisztán és igazán való hirdetését, elméleteket gyártson az 
emberi önzés, kapzsiság és általában egyik ember munkájának a másik 
által  való kizsákmányolása fedezésére és palástolására.

Az egyház csak Isten iránti hálával köszönheti a világi munkaerkölcs 
területén bekövetkezett változást, amelyben hazánkban a munkához való 
viszony a legfontosabb erkölcsi kategóriává lett, mert noha azelőtt is a 
munka jelentette a munkás megélhetésének egyedüli forrását, a munkás 
mégsem rendelkezhetett a munkához való joggal, legéletbevágóbb jogá
val. Alkotmányunk biztosítja minden egyes állampolgárnak a munkához 
való jogát. Ebben a helyzetben a munka társadalmi alapja változott meg, 
a munka az egész társadalomnak, a hazának, az emberiségnek javára 
való átfogó szolgálati területté vált. A munkához való jog természetesen 
mindenkinél a munka kötelezettségével is jár. Ezek között a körülmé
nyek között az egyén érdekei egybeesnek a termelőszövetkezet és ezen 
túl a társadalom érdekeivel. De a munka más területein is az a helyzet, 
hogy az egyes dolgozók jó munkája kedvezően hat ki az egész ország 
életszínvonalának emelésére. Így válik a munka hazafias cselekedetté. 
Így válik a kiemelkedő munka hősiességgé. Ez az az alapvető változás, 
amit az egyház embereinek világosan kell látniok ahhoz, hogy korszerűen 
szólhassanak hozzá a kérdéshez. Ezt a „kopernikusi fordulatot” az egyház 
emberei sem nézhetik a régi „geocentrikus” elmaradottság álláspontjáról.

2. A dogmatika és etika egysége

Ma sem indulhatunk ki másból, mint a keresztyén hit mélységei felől 
tájékozódó praktikus cselekvés útjának kereséséből, a dogmatika és etika 
szerves egységéből.

Aki Lutherrel együtt végigtusakodja a keresztyén élet útját: hogyan 
állhatok az igaz Bíró színe elé? milyen Isten számadásra hívó ítélete?
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hogyan találhatok kegyelmes Istent? — az Lutherrel együtt boldogan 
fedezi fel Isten igéjében, hogy Jézus Krisztus a mi Istenünk és Urunk, 
a bűneink miatt halt meg és a mi igazságunkért támasztatott fel (Róm. 
4, 25.), egyedül Ő Istennek ama Báránya, aki elvette a világ bűnét. 
(Jn. 1, 29.), és az Isten mindnyájunknak bűnét reá rakta (Ézs. 53, 6.), és 
mindnyájan vétkeztek és ingyen igazulnak meg, kegyelemből a Jézus 
Krisztus vérében való váltság által (Róm. 3, 23. kk.).

Az evangélikus egyház alapvető tanítása, „articulus stantis et caden- 
tis ecclesiae” az, hogy egyedül Isten ingyen kegyelméből és egyedül a 
Jézus Krisztusban való hit által igazulunk meg Isten előtt, az az Isten 
mint igaz, de kegyelmes bíró Jézus Krisztus érdemét annak tudja be, aki 
hisz Krisztusban, a Megváltóban, hogy ő haláláig hű engedelmességével 
érettünk és helyettünk mindenben eleget tett. Így a mi számunkra nem 
marad más, mint elfogadni azt a megváltó kegyelmet, azaz bízni és hinni 
benne és hálóból cselekedni annak akaratát, akinek köszönhetünk min
dent. Tehát „non propter, sed per fidem justificamur” , nem a hit miatt, 
mint érdemszerző cselekedet miatt, hanem a Jézus Krisztusban való hit 
által igazulunk meg a szent és kegyelmes Bíró előtt.

Minél mélyebben átérezzük Isten hozzánk való szeretetét, amellyel 
Krisztusért eltörli a mi bűneinket, annál mélyebb hálát érzünk iránta. 
A hit ezért sohasem lehet hála nélkül, mert különben megfeledkezne az 
üdvösség ajándékozójáról s akkor már nem lenne a „sola fide, sola 
gratia” értelmében való hit. Ellenben csordultig megtelik a szív hálával, 
ha Krisztus értünk hozott áldozatára gondol. Ennek a csodálatos és vég
telen isteni szeretetnek egyetlen viszonzása csak az lehet, hogy „mi sze
retjük őt, mert ő előbb szeretett minket” (Jn. 4, 19.). Ez az isteni, atyai 
szeretet váltja ki belőlünk azt a gyermeki szeretet, amely nem akar mást, 
mint a megváltó isteni szeretet akaratát követni és a Krisztusban adott 
új élet gyümölcseit teremni. Luthernek a Római levélhez írt magyará
zata előszavának klasszikus mondata szerint: „A hit tevékeny, szorgos 
dolog, amely nem is kérdezi, mit kell cselekednie, mert még mielőtt kér
dezne, már meg is cselekedte azt” . Mindez a Szentírás tanításának sum- 
mázása, ahol azt olvassuk: „Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés 
nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, hanem a szeretet által mun
kálkodó hit”. (Gal. 5, 6.) „A hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt 
önmagában.” (Jak. 2, 17.) A Szentírás világosan eligazít abban, hogy az 
Isten iránti szeretet gyümölcseinek hogyan kell jelentkezniük a felebaráti 
szeretet cselekedeteiben (1. Jn. 4, 20—21.). Ez a felebaráti szeretet a ke
resztyén hit szükségképpeni megnyilvánulása, egyúttal pedig hitünk igaz
ságának a próbaköve is, itt látszik meg, hogy valóban keresztyének va
gyunk-e, vagy pedig vallásoskodásunk üres „uram-uramozás” csupán. 
Nem véletlen, hogy a hit által való megigazulás nagy apostola olyan gyö
nyörűen tudott írni a szeretetről: „Ha embereknek vagy angyaloknak 
nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen énbennem, olyanná lettem, mint 
a zengő érc, vagy pengő cimbalom . . . ” (1. Kor. 13. fej.)

A hit által való megigazulás tanításában feltárul Isten hozzánk való 
szeretetének egész gazdagsága. Minél világosabban áll előttünk a kegyel
mes Isten, annál jobban telik meg szívünk iránta érzett hálával, annál 
inkább kell szeretetére visszasugároznia a mi iránta való szeretetünknek, 
amelynek Istentől rendelt cselekvési területe ez a világ, amelyben élünk. 
Isten iránti szeretetünk abban tükröződik, ahogyan embertársainkat sze
retjük, ahogyan értük dolgozunk, ahogyan javukat szolgáljuk. Luther
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másik klasszikus szava így foglalja össze a Szentírás igazságát: „Az én 
jó Atyámnak, aki engem fölös jókkal ingyen elhalmozott, megteszek én 
is önként, szabadon és ingyen mindent, ami neki tetszik és leszek fele
barátaim iránt én is keresztyén, mint Krisztus irántam lett és nem teszek 
egyebet, csak amiről tudom, hogy nekik szükséges, hasznos és üdvössé- 
ges.” (Luther: A keresztyén ember szabadságáról.)

Így függ össze egymással a hit által való megigazulás és az Isten- és 
emberszeretet. Ebbe az összefüggésbe kell beleállítani a munkát, mint 
a hálából fakadó Isten- és emberszeretet egyik legdöntőbb területét. Itt 
ugyanis a keresztyén ember nem esetlegesen, nem ötletszerűen, hanem 
rendszeresen és céltudatosan áll embertársai javának szolgálatában — 
Istenért és az ő parancsáért. A hit által való megigazulás központjának, 
Jézus Krisztusnak a személye felől új és igaz megvilágításba kerülnek 
mindazok az igék, amelyek a munkáról szólnak. Jézus Krisztus, mint az 
egész Szentírás magyarázatának a kulcsa, mértéke és alapja, eligazít 
a munkára vonatkozó igék értelme és iránya felől is. Ő, aki egyedül 
illetékes az Írás summájának meghatározására, a „nagy parancsolat” -ban 
az Isten- és emberszeretet szolgálatában jelölte meg az ember feladatát. 
Ez természetesen az egész emberi életet átfogó nagy lehetőség, aminek 
csak egyik területe a munka, de viszont feltétlen területe. Végigvonul 
a munka ténye, mint természetes és magától értetődő emberi foglalatos
ság, az egész Szentíráson, annak számtalan képén, hasonlatán, példázatán. 
Mint mindent az életben, a keresztyén ember a munkát is az Isten- és 
emberszeretet jegyében végzi: hálával és hűséggel. A munka iránya és 
célja tekintetében Krisztus felől kapunk világosságot: az egyén, a család 
és az embertársak javára kell szolgálnia, általa is meg kell valósulnia 
valaminek Isten egyetemes emberszerető akaratából. Sőt éppen a munka 
az emberszeretet rendszeres, céltudatos és tervszerű megvalósulásának a 
területe, a keresztyén felebaráti szeretet kézzelfogható gyakorlásának 
mezeje.

3, A hit és szeretet egysége

A munkának ez a krisztocentrikus értelmezése nem valami elvont 
eszmény a Szentírásban, hanem nagyon is konkrét és gyakorlati tartal
mat nyer. Pál apostol a saját élete példáján mutatta meg, hogy a ke
resztyén hit mit jelent a mindennapok sodrában. A tesszalonikabelieknek 
emlékezniök kellett arra, hogyan vált valósággá Pál apostol életében a 
gyümölcstermő keresztyén hit, hogyan égett keze alatt a munka, hogyan 
vált jó példává mindenki számára. A hit egyszerre jelentette nála az 
Istenben való rendíthetetlen bizodalmát és a földi kötelességteljesítésben 
tanúsított hűséget. Élete nem oszlott két külön világra, mintha földi hiva
tásunknak, hétköznapi munkánknak semmi köze sem volna keresztyén 
életünkhöz, attól teljesen független volna, hanem éppen ellenkezőleg: 
Pál apostol a maga életpéldáján keresztül bizonyította be, hogy a munká
ban való hűség és az emberek javával való törődés elsőrendű területe 
a keresztyén hit gyümölcstermésének.

Ezt Pál apostol annyira komolyan véteti minden keresztyénnel, hogy 
egyenesen Jézus Krisztus nevében lép fel azokkal szemben, akik rendet
lenül élnek, és nem akarnak hűségesen munkálkodni. Ezt pedig azért
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teszi, mert a földi hivatásunkbeli munkánk és egész magatartásunk tanús
kodik arról, hogy hitünk megfogyatkozott-e és reménységünk megerőt- 
lenedett-e, vagy pedig erőt nyertünk-e az Úrtól.

Amikor Pál apostol az Ószövetségre való utalással azt írja, hogy „aki 
nem akar dolgozni, ne is egyék”, a munka egyetemes, minden emberre 
vonatkozó isteni célkitűzéséről tesz bizonyságot. A dologkerülő éppen 
ezzel az egyetemes törvénnyel száll szembe. Isten akarata az, hogy ilyen 
szoros összefüggés legyen a munka és a jólét között. Isten akarata az, 
hogy csak munkával lehessen legyőzni a természet erőit és az emberek 
javának és előmenetelének szolgálatába állítani. Isten ezt az egyetemes 
célt tűzte ki az emberiség elé: „...töltsétek be a földet és hajtsátok 
birodalmatok alá.” Ennek a célnak a teljesítése a munka egyetemes em
beri szükségletében nyer megvalósulást. Isten az emberi értelem és kéz 
felhasználásával is végezni akarja gondviselő és világfenntartó munkáját. 
A keresztyén ember úgy tekinthet a világbeli munkájára, mint ami egy 
parányi része Isten világról és emberekről gondot viselő akaratának. 
Ugyanakkor azonban minden jól végzett munka egymagában is része 
Isten gondviselő munkájának, mert részt vesz Isten munkára küldő 
parancsa teljesítésében. Tekintet nélkül arra, hogy hivő vagy hitetlen 
ember végzi a munkát, ha az jól végzett munka, önmagában értékes és 
becses. Hiszen nincs olyan becsületes munka, amelyben meg ne volna az 
emberek boldogításának és előbbrevitelének nagy és szent célkitűzése. 
Ez a közös cél fogja át mindazokat, akik egymásnak jót akarnak, akik 
munkájukkal magukat, hazájukat és az egész emberiséget gazdagítják. 
Mi, keresztyének természetszerűleg tartozunk bele ebbe a széles emberi 
szolidaritásba, a dolgozók és a jót akarók világot átfogó táborába. A mi 
munkánk abban különbözik más embertársainkétól, hogy mi hitből, Isten 
akaratának való engedelmességből, Jézus Krisztus iránti hálából szol
gáljuk felebarátainkat ebben a hazában és az egész világon. De hitünk 
nemhogy elválasztana hétköznapi munkánktól, hanem éppen elmélyíti 
abban való hűségünket és becsületességünket.

A reformáció kora óta evangélikus egyházunk tanítása mindig ki
emeli Istennek az élet rendes viszonyai között való szolgálatát. A lutheri 
erkölcsiségnek, ha nem is kizárólagos, de fő megnyilvánulási területe a 
családi élet és a hivatásszerű munka köre. A családiassággal együtt a 
hivatáshűség a lutheri erkölcsiségnek egyik legjellemzőbb vonása s első
sorban annak az útján igyekszik betölteni legmesszebbmenő társadalmi, 
nemzeti és egyetemes emberi feladatait is. Ezért van a keresztyénség 
lutheri típusának bizonyos józan, egészséges, munkaszerető jellege.

Nem véletlen, hogy éppen Pál apostol, a hit által való megigazulás 
evangéliumának nagy hirdetője int a hétköznapokban való hűséges, be
csületes keresztyén magatartásra. Nem véletlen, hogy az evangélikus 
egyház, amely a Szentírásból különös erővel emeli ki Istennek a hitben 
adott megigazító kegyelmét, erősen hangsúlyozza a munkaerkölcs és 
hivatáshűség elmélyítését. Nem véletlen mindez, hanem az Isten akaratá
nak való engedelmeskedés, aki azt várja, hogy hitünk megteremje a 
maga jó gyümölcseit abban a világban, amelyben élünk. Isten iránti sze
retetünk abban is tükröződik, ahogyan felebarátainkat szeretjük, ahogyan 
népünket, hazánkat és az egész emberiséget szolgáljuk!

Luther szerint: „Valóságos imádság, ha valaki a maga dolgát hűsé
gesen folytatja” . Valóban, a munka a hit imádságává válhat Isten dicső
ségére, ha azt keresztyéni lélekkel végezzük. Hiszen a felebaráti szeretet
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nem valami különleges „szent” cselekedetekben mutatkozik meg, hanem 
elsősorban a mindennapi helytállás becsületességében és hűségességében 
kell gyakorolni. Itt válik láthatóvá keresztyénségünk!

4. Következmények

Mindennek gyakorlati alkalmazása azt jelenti, hogy a keresztyén 
embert az a lelkület tölti el, hogyan tudna jobb és eredményesebb mun
kát végezni felebarátai javára, hogyan tud minden kiló gabonát, szenet, 
vasat és egyéb értéket megőrizni, ha nem is a maga vagy családja hasz
nára takarítja meg és hasznosítja, hanem a felebarátok, az embertársak 
javára. A keresztyén erkölcs egésze a munkaerkölcsre is érvényes. Po
gány álláspont az, amely az emberek közötti versengést arra használja 
fel, hogy mindenki magának akarja megszerezni az anyagi javak lehető 
legnagyobb mennyiségét. így egy ember meggazdagodásának sok más, 
nyomorba döntött ember adja meg az árát. Az önzés és kapzsiság ered
ménye az egyiknek győzelem és uralkodás, a másiknak ellenben vereség 
és halál. A 'felebaráti szeretettől mindez olyan messze van, mint az ég 
a földtől. A keresztyén ember csak a jóban versenghet, csak abban, ami 
előbbre viszi az emberi közösség életét. Ebből a lelkületből fakad a 
munkában való segítés a gyengébbek és elmaradottabbak számára az erő
sebbek és fejlettebbek részéről, hogy általános fellendülést lehessen el
érni minden embertársunk javára.

Mindez, ami a bibliai emberszeretetből a keresztyén munkaerkölcsre 
következik, abban foglalható össze, hogy a keresztyén ember munkájával 
céltudatosan, rendszeresen és tervszerűen szolgálja a felebarát javát. 
A munkának a krisztocentrikus értelmezése ellent mond az évszázadokon 
át kialakult individualizmusra való nevelésnek, amiből önzés, kapzsiság, 
de tragikus magányosság is fakadt. Csehov „tokbabújt embere” szellemes 
képpel fejezi ki az embertársaktól elzárkózó, önérdekű magatartást. 
A munkaerkölcsöt is áthatotta a telhetetlenségnek és a mohó szerzési 
vágynak az ösztöne. Ezt a lelkületet fejezik ki az ilyen mondások: „ember 
az embernek farkasa” , „szemesé a világ” , „kaparj kurta, neked is jut” , 
„aki bírja, marja” . Ez az antiszociális, tehát erkölcstelen magatartás a 
munkaerkölcs kérdésében is kiütközött.

Akik a régi rab-ember szemével nézik a munkát, azoknak legfőbb 
gondjuk, hogyan lehet lerázni a felesleges terhet, hogyan lehet minél 
nagyobb falatot kicsikarni s azután továbbállni. Az emberek nagyrészt 
az anyagi javakban látták az élet egyetlen célját. Hiába akarta az egyház 
erről a gazdagokat lebeszélni, a piac szeszélyei ellen harácsolással és 
másokon való élősködéssel akartak védekezni. „A  pénz — minden” , bár
milyen eszközzel is „pénzt kell csinálni” — ezek a jövővel szembeni 
bizalmatlanságnak a nézetei, mert a piac vak törvényeinek játéka hol 
felvetette az embert magasba, hol meg letaszította a feneketlen szaka
dékba. Ez a létbizonytalanság hedonizmust szült, amelynek elve: „minden 
órának szakítsd le virágát” , „élvezd a gyönyöröket, amíg lehet” . Sokan 
a becsületes munka helyett a talpnyalás, a hízelgés, a hajbókolás eszkö
zeivel akarnak érvényesülni, vagy pedig a spekuláció, kalmárkodás útjára 
tértek.
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Az egyéni önzésen alapuló társadalmi rendben mindezek a munka
erkölcsbe ütköző bűnök gazdag táptalajra találtak, s mélyen beivódtak 
a mai köztudatba is.

A bibliai Isten- és emberszeretet felől tájékozódó keresztyén etiká
nak mindezekkel szemben hangoztatnia kell, hogy az ember csak a kö
zösség javára végzett munkában találhatja meg Isten jótetszését. A ke
resztyén ember számára nem lehet meddő kérdés az élet értelme és célja. 
Ez a kegyelemből, hit által megigazult ember számára a felebarátok 
összességének, a hazának és az emberiségnek a javára kifejtett cselekvő 
keresztyén életben található meg. Ennek alapján a keresztyén ember ter
mészetes érdeklődéssel fordul minden olyan ügy felé, amely a társadalom 
jólétét érinti. Idegen tőle az a nyárspolgári „aranyszabály” , amelyet ezek 
a mondások fejeznek ki: „nem tartozik rám”, „semmi közöm hozzá” . 
Hanem szívén viseli hazája sorsát, további fejlődésének ügyét. A bonyo
lult kollektív munkafolyamatok között sem tud közömbösen elsiklani az 
általa észlelt hiányosságok felett, felemeli szavát, ha látja, hogy kellő 
hozzáértés nélkül használják a munkaeszközöket, ha észreveszi, hogy 
hanyagul vagy hűtlenül kezelik a megmunkálásra váró anyagokat, ha 
bürokratizmussal találkozik, ha valahol azt tapasztalja, hogy nem for
dítanak kellő figyelmet és gondot a dolgozó ember szükségleteire és igé
nyeire, nem hagyja szó nélkül, ha munkaképes emberek tétlenül lopják 
a napot, ha valaki életmódjában vagy a közösséghez való viszonyában 
fegyelmezetlenséget tanúsít, ha valaki munka nélkül akar meg nem szol
gált anyagi előnyhöz jutni.

Összefoglalásul ennyit: az egyházban ősidőktől fogva küzdő két tábor 
igazát — Isten igéjének a mérlegén — azok javára lehet lemérni, akik 
elvetették az egyház részességét a munkaerkölcs alapvető sérelmében, 
az emberi munkával való visszaélések támogatásában. Isten iránti hálá
val állapíthatjuk meg, hogy a mi hazánkban szabadon hirdethetjük az 
Isten igéjének és a lutheri etikának a munkaerkölcsre vonatkozó taní
tását. Ennek körvonalait a dogmatika és etika, a hit és szeretet össze
függésében kell látnunk, s innen tájékozódva kell a munka frontján 
végbement „kopernikusi fordulat” helyzetében megszólaltatnunk egy
házunk tanítását a mai munkaviszonyok részletkérdéseit illetőleg is. 
Mindennek teológiai alapja az, hogy az Isten által adott hivatás (klésis, 
vocatio) mind az örökéletre, mind a földi hivatásra érvényes abban az 
értelemben, hogy az örökéletre szóló elhívásnak földi hivatásunk terüle
tén kell szüntelenül gyümölcsöt teremnie. A mindennapi munkában válik 
nyilvánvalóvá hitünk, szeretetünk és új életben járásunk. Ebben teljese
dik ki a keresztyén munkaerkölcs ma és minden időben.

Dr. Ottlyk Ernő
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Az 1791. évi pesti zsinat
A 170. éves jubileumra

Jellemző vonása lutheri keresztyénségünknek, hogy minden ország- 
ban a nemzeti sajátosságokat is magán viseli. így van ez hazánkban is. 
Egyházalkotmányunk struktúráját tekintve: „a zsinatpresbiteri egyház
alkotmány nem első eredeti alakja a magyarországi protestáns egyházak
nak, hanem az csak előnye és dicsősége ezen egyházalkotmánynak, hogy 
az élet fejtette ki. És miután ekképpen fokonként, előbb az egyház bel- 
életi közvélemény és többség fogadta el, 1791-ben pedig positiv törvény 
is szentesítette.”* Végeredményben hazánkban a zsinat-presbiteri egyház
alkotmány a püspöki tiszttel, mint egyházirányító szerv szerepelt egy 
házunk múltjában.

A zsinat mindig akkor ült össze, amikor a megváltozott történelmi 
helyzet szükségessé és lehetővé tette, hogy egyházunk új keretek között 
is meg tudjon felelni feladatának. Mivel a társadalom állandóan fejlő
dik, minden eseményt — legyen az bár „egyháztörténeti esemény” — 
népünk történetében kell vizsgálnunk. Mielőtt végigkísérnénk az 1791, 
évi pesti zsinat munkáját, röviden tekintsük át a korabeli hazai hely
zetet.

Általános korkép

A 17. század második felére általánosságban a felvilágosodás, az ab
szolutizmus és a szekularizáció a jellemző. A felvilágosodás főként a 
francia gondolkodóktól, filozófusoktól indult el, és gazdasági-társadalmi 
jelentősége mellett a politikai életre volt nagy hatással. A felvilágosult 
francia gondolkodók legmarkánsabb képviselője Voltaire volt. Harcolt a 
pápizmus, a klérus visszásságai ellen. Támadta a jezsuiták kegyetlensé
gét, az emberi értelem gúzsbakötését. Voltaire kortársa volt Rousseau. 
Rousseau pedagógiájának lényeges pontja volt a tanulók gondolkodásá
nak felszabadítása: harcolt a magoltatás, az értelem nélküli „tanítás” 
ellen. Részben Rousseau tanai ellen szolgált védekezésül, részben pedig 
protestáns iskoláink tanszabadságát korlátozta az 1777-ben kiadott Ratio 
Éducationis.

Voltaire magyar követője volt Bessenyey György, a szabadgondolkodó 
testőr. Egyik versében így fakadt ki a pápista vakbuzgóság ellen:

„ . . .  Vallásodra nézve ne légy megvakulva,
És szomszédod iránt gyűlölségre fulva,
Ne rohanj másikra Istened nevében,
Ne áldozzál néki embernek vérében ..

„Tarimenes utazása” című utópisztikus regényében pedig kora társa
dalmi rendjének megváltoztatásáért szállt síkra. Vagy gondoljunk csak 
Csokonai „Konstantinápoly” című versére, ahol a pápizmus ellen harcol 
a költő. Bacsányi János többek között sürgette a jobbágyfelszabadítást.

» PEIL 1859. 100.
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Az abszolutizmus nálunk főként II. József uralkodásával jelentkezett: 
a „kalapos király” megpróbált változtatni anyja erőszakos politikáján. 
Persze, ő sem jószívűségből, vagy szeretetből, hanem azért, mert érdekei 
így követelték, és így akarta birodalmát továbbra is fenntartani. A job
bágyság és birodalma nem-katolikus lakossága sorsának megjavításával 
uralkodási bázisát akarta kiszélesíteni. Uralkodását így lehetne röviden 
jellemezni: „egy birodalom, jólét, egy uralkodó, németesítés” .

Ekkor indult meg, a felvilágosodással és az abszolutizmussal az 
európai szekularizáció, amely korunkban már világméreteket öltött.

II. József feloszlatta a katolikus szerzetesrendeket. A jezsuita rend 
még 1773-ban feloszlott. Az 1781-ben kiadott Edictum Tolerantiae sokat 
jelentett a hazai protestantizmus számára. Kiszélesedett a magán-vallás- 
gyakorlat köre: 100 család oratóriumot építhetett, papot választhatott,, 
papja a filiákat is gondozhatta, de a katolikus egyház uralkodó jellege 
megmaradt, és számunkra nagyon hátrányos volt a reverzális-kérdés 
„rendezése” . De papjaink ezt az állapotot is a babiloni fogságból való 
szabaduláshoz hasonlították. 1783—1784 között 165 új egyházközség és 
586 filia éledt fel, Dunántúlon pedig 1785—1786 között az anyagyülekeze
tek száma 50-ről 126-ra nőtt.

Az uralkodó halálának évében, 1790-ben a jobbágyság körében rém
hírek terjedtek el. Szabolcs, Bihar, Zemplén, Borsod és Abauj megyék
ben híresztelték, hogy II. József jobbágyvédő rendeletét eltörlik. A híresz
telés alapján támadt, elszeparált parasztmozgalmakat a nemesség egyen 
ként elfojtotta.

A zsinat előkészületei, előzmények

II. Lipót trónralépése után biztosítottnak látták őseink a zsinat összeg- 
hívásának feltételeit. Már az Edictum Tolerantiae megjelenését követő 
években indokoltnak látszott mindkét protestáns egyház számára a zsi
nat összehívása. Őseink 1784. május 17-én folyamodtak II. Józsefhez, 
hogy zsinattartásra engedélyt nyerjenek, de kérésük csak évek múltán 
valósult meg.

Az 1791. évi 26. te., amely alkotmányos úton is biztosítja a protes
tánsok számára a vallásszabadságot, a protestánsok sürgetése a korszel
lem és az irodalom által már előkészítést nyert. Az országgyűlési kato
likus főrendek és követek között is voltak szabadelvűek, akik méltányos
nak találták, hogy a protestánsok vallásszabadságát a régi, 1608. és 1647. 
évi törvények alapján törvényben is biztosítsák.

A vallásügyet az országgyűlés vegyes bizottsága által készített 17 pont 
alapján kezdték tárgyalni a pozsonyi országgyűlésen. Ezt azonban a 
katolikusok annyira ellenezték, hogy — az alkotmányosság rovására — 
az uralkodónak kellett az ellentéteket kiegyenlítenie. Az első királyi 
válasz az országgyűlésre 1790. november 7-én érkezett meg. Ebben a le
iratban a protestánsok zsinattartásához is hozzájárult. A protestáns ren
dek köszönettel vették a leiratot, de a katolikusok zúgolódtak ellene. 
Kollonich László érsek vezetésével papok és világiak gyűlést tartottak 
Kalocsán, és új feliratban foglalták össze kívánalmaikat. De a protestán
sok is külön feliratban védték a maguk álláspontját. A második királyi 
válasz 1791. január 18-en érkezett meg, lényegtelen módosítással, a kato
likusokat nem elégítette ki. De a felvilágosult katolikus főurak közül 
többen a protestánsok védelmére keltek. Batthyány Alajos a javaslat
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elvetését hazaárulásnak nevezte. Vele tartottak még: Zichy Károly,. 
Széchényi Ferenc, Forgách Miklós. A protestánsok közül Balogh Péter, 
Prónay Sándor, Radvánszky Ferenc, Teleky József, Vay Miklós voltak 
a javaslat fő pártfogói. Végül az új törvényt 291:84 arányban elfogadták.

Ennek a törvénynek is voltak sérelmes pontjai a protestánsok szá
mára, de törvényes alapon is biztosította a protestánsok vallásszabad
ságát.

A pozsonyi országgyűlésre összegyűlt rendek protestáns tagjai 1791. 
február 10—11—12-én Teleky József szállásán tanácskoztak. Ott volt 
Balogh Péter egyetemes felügyelő, Prónay Sándor egyetemes felügyelő
helyettes, Radvánszky János bányakerületi, Radvánszky Ferenc tisza- 
kerületi felügyelők, Stetner József Pozsony város, Szmrecsányi Ignác 
Korpona város, Kleinrath Károly Ruszt város képviseletében, Dunántúl
ról Mesterházy Dániel, Crudy Dániel és Institoris Mihály pozsonyi lelké
szek. A tanácskozás közös jegyzőjévé Nyisnyárszky Györgyöt választot
ták. A megbeszélés fő témája a zsinattartás volt. Teleky József azután 
néhány nap múlva kérte a királytól, hogy augusztus 16-án az evangé
likusok és a reformátusok 100—100 személyből álló zsinatot tarthassanak.

A magyar kir. udvari kancellária június 3-án a következő kérdéseket 
intézte a kir. udvari helytartótanácshoz:

1. ki nevezze ki vagy választja meg a zsinati tagokat;
2. a zsinati atyák kapjanak-e és honnan napidíjat;
3. mennyi lelkész és világi (nemes, polgár) tagja legyen a zsinatnak, 

ki elnököljön;
4. mennyi ideig tartson a zsinat;
5. Budán, ill. Pesten legyenek a zsinatok, vagy másutt tartsák meg 

azokat;
6. nincs-e valami kifogás a kitűzött időpont (augusztus 16.) ellen;
7. kik lesznek a zsinatokra kiküldött királyi biztosok?
Podmaniczky József és Vay József június 21-én beadvánnyal fordul

tak a helytartótanácshoz. A beadvány megállapítja:
1. a zsinati tagok megnevezése zsinati tárgy;
2. a kincstártól napidíjat kérni nem lehet, a folyamodók gondoskod

janak költségeik fedezéséről, ha az uralkodó valamilyen szabályt akarna 
a zsinati napidíjak ügyében felállítani, akkor az zsinati tárgy (a zsinat 
költségeit aláírások, megajánlások által fedezték);

3. a zsinatok 100—100 tagból álljanak, nemes, polgár és földművelők 
között nem kell különbséget tenni (!); az elnökség és a papok—világiak 
számarányának megállapítása a zsinatra és a szabad királyi városokra 
tartozik, ideiglenesen legjobb lenne egyenlő számban választani papokat 
és világiakat;

4. az időt kell alárendelni a zsinat tárgysorozatának, nem pedig a 
meghatározott időszakhoz szabni a zsinat munkáját;

5. Pest és Buda az ország középpontjában levő városok, ahol az 
országgyűlések is elfértek sokkal nagyobb létszámmal, nincs ok a zsina
tok helyének megváltoztatására;

6. a tervezett időpont megfelelő;
7. a helytartótanács már felterjesztette a királyhoz a névsort.
A király ezek szerint az elvek szerint a két egyház zsinattartását 

engedélyezte, de megpróbálta a circa sacra felügyeleti jogot in sacra 
kiterjeszteni. A reformátusok zsinata előtt és a zsinaton nagy port vert 
fel a Sinai-ügy. Ennek hatása még a 19. század első évtizedeire is át
terjedt.
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Július 1-én Besztercebányán tanácskoztak egyházunk képviselői. 
Megállapodtak abban, hogy az egyházkerületeket legalább 6—6 egyházi 
és világi küldött képviselje. A küldötteknek legyen megbízólevelük. 
Balogh Péter egyetemes felügyelő ajánlotta, hogy még a zsinati előmun
kálatok folyamán több gondot fordítsanak a magyar nyelvre.

Matkovich Pál még március 15-én Balogh Péterhez írt levelében 
javasolta, hogy az egyházkerületben levő 5 szabad királyi város — Ruszt, 
Kőszeg, Sopron, Komárom, Győr — külön 1—1 egyházi és világi kép
viselőt küldhessen majd a zsinatra. Radvánszky Ferenc pedig azt kérte, 
hogy a liturgikai kérdések is kerüljenek a zsinat tárgysorozatára. 
A dunáninneniek Pozsonyban tartott kerületi gyűlésén elhatározták, hogy 
fedezik zsinati küldötteik útiköltségét és 3 váltóforint napidíjat állapí
tottak meg részükre. A kiadások fedezésére a pozsonyi gyülekezet 150, 
a modori 50, a bazini pedig 60 váltóforintot ajánlott fel. A többi gyüleke
zet adományával így 400 forint gyűlt össze. A nyitrai esperesség óvást 
tett a szabad királyi városok kiváltsága ellen, hogy külön legyenek zsi
nati küldötteik. Javasolták, hogyha már van egyetemes consistorium, az 
egyetemes felügyelő mellett legyen „főpüspök” is. A trencséniek azt kí
vánták, hogy papokat és tanárokat esküvel kötelezzék a szimbolikus 
könyvekhez való ragaszkodásra. Itt már jelentkezik a szimbolikus köny
vekkel kapcsolatos vita, amely a zsinaton is központi helyet foglal el.

Országszerte aggódtak a világiak, hogy őket „teljesen ki akarják zárni 
az egyházkormányzásból” . Ez az aggódás is élénk visszhangot vált majd 
ki a zsinaton.

Szeptember 5-én Balogh Péternél megbeszélést tartottak: Ráday 
Gedeon. Podmaniczky József, Darvas Ferenc, Vay István, Vay József, 
Pongrácz Boldizsár, Szemere Ferenc, Nyisnyárszky György. Ott volt a 
megbeszélésen Molnár János pesti evangélikus lelkész is. Megállapodtak 
abban, hogy a zsinati küldötteknek szállást kell biztosítani és értesíteni 
kell őket a zsinatkezdések időpontjáról.

Az evangélikus zsinat első ülését augusztus 16-ról szeptember 12-re 
halasztották, az első ülés helyett csak néhány határozatot hoztak (Pl.: 
a zsinati küldöttek név- és lakásjegyzékét átnyújtják a királyi biztosnak).

A zsinat eseménytörténete

Az első ülés szeptember 14-én, reggel 8 órakor kezdődött a megye
háza egyik termében. Négy, zöld posztóval bevont asztal mellett foglaltak 
helyet a négy egyházkerület képviselői, egyik oldalon a lelkészek, másik 
oldalon a világiak. Balogh Péter egyetemes felügyelő rövid beszédével 
nyitotta meg a zsinatot: összehasonlította egyházunk múltját a jelennel. 
Ezután küldöttségeket jelöltek ki Brunswick József királyi biztos foga
dására. A küldöttség tagjai: Crudy Dániel, Perlaky Dávid, Lyci Kristóf 
lelkészek és Podmaniczky József, Tihanyi Tamás, Sólyom-Fehérvári Ist
ván világiak voltak. Brunswick József pesti főispán, királyi biztos a 
„tekintetes s tisztelendő” zsinat előtt felolvasta beszédét, majd Balogh 
Péter felhívására Prónay László Csanádi főispán lett a zsinat elnöke. 
Az egyetemes felügyelőt választották a zsinat alelnökévé, és elhatároz
ták, hogy dogmatikai és liturgiai kérdésekben a legidősebb püspöké le
gyen a döntő szavazat. A világiak zsinat előtti aggodalma itt teljesen 
alaptalan volt! Sőt, itt a lelkészi elem bizonyos háttérbeszorítása érez
hető! A 80 éves Torkos Mihály dunáninneni superintendens intonálta a
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Veni Sanctet, amelyet a zsinati tagok állva énekeltek. A superintendens 
imádkozott, és köszöntötte a királyi biztost, az egyetemes felügyelőt, a 
zsinat elnökét.

Perlaky Dávid a zsinati elnökség paritása mellett szállt síkra — ered
ménytelenül. Leszavazták. Ráth Mátyás a „patronátus” ellen szólalt fel. 
Az ülés végén megjelent egy küldöttség a ref. zsinat üdvözletével. Ré
szünkről a ref. zsinatot 9 tagú küldöttség köszöntötte.

A második ülést szeptember 15-én tartották. Ezen az ülésen 4 bizott
ságot választottak.

A bizottságok feladata volt, hogy a II. József és II. Lipót uralkodása 
alatt bekövetkezett egyházpolitikai változásokat is figyelembe vegyék 
munkájuknál.

A zsinat harmadik ülése szeptember 20-án volt. Baloghy Mihály fel
olvasta az 1. és 2. ülésről készített jegyzőkönyveket. Ráth Mátyás a közös 
egyházkormányzati bizottság munkájáról szóló jegyzőkönyveket ismer
tette. Határozat született az egyházkormányzati formákról, és a protes
táns egyházakban ma is meglevő, alulról felfelé jövő demokratizmusról. 
A határozat leszögezte a paritás elvét, és a zsinat-presbiteri jelleget.

Szeptember 21-én délelőtt, a negyedik ülésen tovább vitatták a 
vegyesbizottság eredményeit: az evangélikusoknak és reformátusoknak 
legyen közös a templomok használata, és legyen szabad élni az evan
gélikusoknak a református, a reformátusoknak pedig az evangélikus lel
kész szolgálatával az istentiszteleteknél és kazuáléknál.

Vasárnap, 25-én a zsinat tagjai számára istentisztelet volt. Szlovákul 
Schramko Pál liptói esperes prédikált a hit erejéről, — textusa 2. Krón. 
20, 20. kk. volt — magyarul pedig Szimonidesz János orosházi lelkész, 
pest—békési alesperes, a keresztyén türelem szükségéről.

Az október 3-i ülésen ismét előkerült a paritás kérdése. Prónay 
Gábor vezetésével a világiak közül többen azt állították, hogy a lelkészek 
részvételi joga az egyházkormányzásban nem „eredő” , hanem „reájuk 
ruházott” . Institoris 1. Tim. 3, 5-öt idézte, és úgy magyarázta, hogy ezt 
a jogot meg kell adni a lelkészeknek. Hosszú vita után megegyeztek 
abban, hogy az egyházkormányzás ezután is az eddigi gyakorlat szerint 
történjék. A földesuraknak a helyi presbitériumokban való részvétele is 
heves vitát váltott ki. A földesuraknak ezt a jogát Prónay Gábor és 
Pongrácz Boldizsár védelmezte hevesen. A lutheránus földesurak meg
próbálták nemcsak „felső fokon”, hanem „alsó fokon” a saját akaratu
kat érvényesíteni egyházunk közéletében. Itt is igyekeztek továbbmenni 
a paritás elvén, természetesen az ilyen, és ehhez hasonló javaslatok 
elfogadása azt jelentette volna, hogy egyházunk alapjaiban enged a 
földesúri befolyásnak. A jelenlevőknek, főleg papjainknak sikerült meg
védelmezni általánosságban gyülekezeteink presbitériumait a nyílt 
földesúri befolyástól.

A hetedik ülésen, október negyedikén Ráth Mátyás a városi gyüle
kezetek szabadságáról beszélt, majd az elfogadott kánonokat olvasták fel.

A nyolcadik ülésre másnap került sor. A vita tárgya először az egye
temes consistorium székhelye volt: állandóan egy helyen tartsa-e üléseit, 
vagy ne legyen összejöveteleinek állandó helye? A dunántúliak Matko- 
vich javaslatára ez utóbbi mellett döntöttek. A tiszakerületiek csatlakoz
tak Matkovichékhoz. A dunáninneniek Crudy vezetésével az egyetemes 
consistoriumot állandó székhellyel akarták. A bányakerületiek az egye
temes consistorium működésével kapcsolatban nehézségeket láttak. Végül 
a dunántúliak véleményét fogadták el.
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Ezen az ülésen elemi erővel robbant ki a szimbolikus könyvek fe
letti vita. Prónay Gábor szerint a törvényben is „ágostai hitvallású”-nak 
neveznek bennünket és ez nekünk elég! Tehát nem tartja lényegesnek 
a többi szimbólumot! Schwartner Márton nagy erővel harcolt a Formula 
Concordiae ellen: „a halhatatlan Istenhez esedezett, hogy a zsinat ezen 
jármot a lelkészekre ne vesse” . Tessedik Sámuel szarvasi lelkész kijelen
tette; ha a Formula Concordiae tételeit tanítania kellene, akkor inkább 
leteszi papi köntösét. Torkos Mihály superintendens szerint a Formula 
Concordiaenek nincs helye a szimbolikus könyvek között. A szenvedé
lyes, forró hangulatú vitát csak nagynehezen sikerült lecsendesíteni: 
mivel ez a kérdés a dogmatikához tartozik, a zsinaton ne tárgyalják.

Október 6-án, a kilencedik ülésen egy felszólalás hangzott el a For
mula Concordiae védelmében, de sikertelenül. Institoris szerint ez a kér
dés nem lehet a zsinat tárgya. Folytatták a házassági fegyelemről szóló 
kánonok felolvasását és megvitatását.

A tizedik ülésen, október hetedikén felolvasták a helytartótanács 
leiratát, amely szerint az alapítványok sorsát a zsinattal közölni kell.

A következő napon tartották a  tizenegyedik ülést. Elhatározták, hogy 
a felvidéki városi gyülekezetek közül Kassa, Késmárk, Lőcse, Bártfa, 
Eperjes, Kisszeben ezután is külön esperesség legyen és a bányakerületi 
gyülekezetek ezután is az eddigi esperességekben maradjanak. A modori, 
bazini és szentgyörgyi egyházközségeket a Pozsony megyei esperességhez 
csatolják. Az egyházközségek autonómiája épségben marad. Erélyesen 
szólaltak fel a szabad királyi városok gyülekezeteinek képviselői a gyü
lekezeteik teljes önállóságáért.

A szimbolikus könyvek ügye ezután is élénken foglalkoztatta zsinati 
atyáinkat. A 9-i ülésen néhányan nyilatkozatot írtak alá: a szimbolikus 
könyvek egyes kitételei felekezeti gyűlölséget szítnak, ezért ne legyen 
említés a szimbolikus könyvekről, vagy a superintendensek, a consisto- 
riumok tagjai és a lelkészek által leteendő esküszövegben ne legyenek 
benne ezek a szavak: „secundum libros symbolicos in formula concor
diae recensitos” . A consistoriumi határozatok normája a Szentírás és az 
Ágostai Hitvallás (invariata) legyen. Sok világi — így Pongrácz Boldi
zsár, Matkovich Pál, Radvánszky Ferenc — és lelkész — pl. Institoris, 
Perlaky — a szimbolikus könyvek tekintélye mellett harcolt. Az anti- 
szimbolisták pártjának vezetői a lelkészek közül Tessedik Sámuel, Ráth 
Mátyás és Hrabovszky György várpalotai lelkész, a világiak közül pedig 
Prónay Gábor voltak. Ez a csoport a szimbolikus könyvek közül csak 
az Ágostai Hitvallást akarta abszolút tekintélynek elismerni. Matkovich 
azt állította, hogy „a szimbolikus könyvek erősségek a keresztyén vallás 
számára” . Molnár János pesti lelkész Luther kátéi helyett valamilyen 
„alkalmasabb tankönyvet” ajánlott. Megfigyelhető, hogy a racionalizmus 
sokszor jelentkezett a zsinati atyák munkájában! Glosius Dániel kép
viselte az egészséges álláspontot: a lelkészek ezután is az eddigi szokás 
szerint esküdjenek, a világiak pedig az egyetemes felügyelő által meg
határozott formula szerint.

Másnap délelőtt az elnök a következőket javasolta a szimbolikus 
könyvek vitájának lezárására:

a) a püspök, a felavatandó lelkészjelöltek az egyes kerületekben az 
eddigi szokás szerint kötelezzék el magukat a lelkészi szolgálatra;

b) a világiak a Szentírásra és az Ágostai Hitvallásra tegyék esküjüket.
Ezt az elnöki előterjesztést elfogadták és ezzel a szimbolikus könyvek

vitája nyugvópontra jutott.
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Az október 12-én tartott 15. ülésen elhatározták, hogy az öreg lelké
szek, lelkészözvegyek és lelkészárvák megsegítéséhez minden lelkész 
járuljon hozzá évenként jövedelmének 72%-ával.

A befejező ülésen a zsinat munkájának eredményeiről az egyetemes 
felügyelő számolt be. Sinovitz superintendens rövid beszéde és imája 
után, 1791. október 14-én a zsinat befejezte munkáját.

A zsinat eredményessége

Az 1791. évi pesti zsinatunk továbbvitte a gyakorlatban az Ediqtum 
Tolerantiae és az 1791:26. te. szellemét. Egyházunk rendezhette problé
máit. Erre szükség is volt. Az alkotott kánonokon túltekintve, azért is 
jelentős zsinata volt egyházunknak, mert a pesti zsinaton volt először 
minden kerület képviselve (az 1707-es rózsahegyi zsinaton a hadihelyzet 
miatt a dunántúliak nem vehettek részt). A résztvevők tovább segíthet
ték egymást, erősödhetett a lutheránus papi fraternitás.

Egyházkormányzat terén is sokat köszönhetünk a zsinatnak. Meg
állapította az egyházunkra ma is jellemző paritást, a demokratizmus 
alapjait, kirajzolódtak az egyház legfelső vezetésének körvonalai.

A hozott kánonokra építettek a későbbi zsinatok is. Bár az uralkodó 
megerősítése elmaradt, gyülekezeteink a zsinat határozatai szerint éltek.

170 év távlatából gondoljunk kegyelettel azokra, akik — nagy gyü
lekezetek híres papjai, közéleti személyiségek, vagy szegény jobbágy
falvak eklézsiáiból jött, egyszerű papok és deputátusok voltak — áldo
zatok árán is, a zsinat munkájával utat mutattak egyházszervezetünk 
további fejlődésére.

Barcza Béla
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Üres cserép...
Valaki napokon, heteken keresztül öntözte ablakában 

a virágcserepeket. Egyszer észrevette, hogy az egyik 
cserépben nincs semmi. Hiába öntözte, nem vojt abban 
sem virág, sem élet. Szörnyű dolog: cserép üresen; virág, 
vetés, élet nélkül.

Van ilyen szörnyű embersors is. Lehet leélni egy éle
tet úgy is, hogy üresen marad, hogy nincs benne semmi. 
Amikor meghal, nem marad belőle más, csak egy marék 
hamu, amiből nem marad egyetlen szál virág, amiből 
nem száll fel egyetlen illat sem ezen, sem a másvilágon.

Isten nem akar látni üres cserepet ezen a földön. 
Isten virágot teremtett és vetést. Kalászt és kenyeret, 
hogy az embereknek szép tavaszuk legyen, vidám arató
énekük, boldog és békés szüreti daluk és egyszer felettük 
is elhangozzék az üdvösség angyali éneke.

(Lelkipásztor)



F ilm , szinház, irodalom

K ét színm űről
HAJNALI TŰZ — A TIZENEGYEDIK PARANCSOLAT

Miért éppen ezt a kettőt választottam az idei évad már eddig is 
tucatnál több új magyar bemutatója közül? Nehezen adhatnék róla 
számot. A legkézenfekvőbb felelet úgy hangozhatnék, hogy ezekben a 
darabokban kapott legrangosabban szót egy-egy elsőrendűen aktuális 
problémánk. E mellett szól már a két szerző neve is. Darvas Józsefé és 
Mesterházi Lajosé. Ezt erősíti első drámai bemutatkozásuk, a Kormos ég 
és a Pesti emberek. Témáik is valóban aktuálisak, az egyik az új falu 
embereinek belső megújulásáról szól, a másik a korszerű erkölcsi maga
tartásáról. Ám ha azt vallanám, hogy az idei hét fővárosi és ugyanennyi 
vidéki ősbemutató között a színvonalasság és az aktualitás csupán e 
kettő erénye, félrevezetném olvasóimat. Az újszerű zenés darabokkal 
kísérletező Petőfi Színház műsorán az első magyar musical comedy, 
Hubay Miklós és Vas István megrázó drámája Ránki György zenéjével, 
az Egy szerelem három éjszakája — vidéken Cserhalmi Imre pécsi be
mutatkozása a Harmadik nélkül című színpadi erkölcsrajzzal, Örsi Fe
renc modern falusi rögtönzése, a Kilóg a lóláb, a pécsi Kisszínházban, 
vagy Paál Ferenc szegedi debütálása a Zsákutcá-val, ezzel a másfél év
tizedes, de színvonalasan aktuális drámával — kiragadott érdekes és ér
demes eseményei az idei színházi évadnak.

Bizonyos önkényesség vezet, megvallom, amikor adós maradva az 
egésszel, éppen ezt a két premiert választom ki arra, hogy a Lelkipásztor 
olvasóinak beszámoljak róluk.

A Hajnali tűz majdnem egy időben került színre a budapesti Nem
zeti Színházban, a miskolci Déryné és a Déryné Faluszínházban. Más 
vidéki színház is műsortervébe vette. Az érdeklődés érthető. A Hajnali 
tűz a mai magyar falun játszódik. A  napjainkban végbemenő falusi 
átalakulás nemcsak a gazdasági, a társadalmi és a termelési viszonyokat 
változtatja meg, hanem magában rejti az ember korszakos megváltozá
sát is. A falusi életforma megújulása magával hozza a falusi ember meg
újulását. A  vágyaknak és szokásoknak sok évszázados megrögzött rendje 
avul el pillanatok alatt. A szocialista átformálódással együtt a magyar 
falunak mérföldes léptekkel kell keresztülmennie olyan változásokon is, 
amelyek speciális elmaradottságából következnek. A gépesítés, a kor
szerű agrotechnika, a kultúra rohamos terjedése, a kis tábláról nagy 
táblára átváltás, a falu külső képének kezdődő változása sok tényezőtől 
függően különféleképpen, de mindenképpen megrázóan hat az egyénre. 
Az irodalom és a művészetek eddig általában megelégedtek a megújulás 
küszöbének felismerésével, vagyis azzal, hogy rávilágítsanak az egyéni 
életformából a kollektívába vezető döntés problémáira. Efölött azonban
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többé-kevésbé elhaladt az idő, egyrészt mert ez a döntés ma már sokkal 
természetesebb, mint mondjuk egy évtizeddel ezelőtt és másrészt, mert 
— mint ismeretes — nemsokára lényegében az egész mezőgazdaság kol
lektív lesz.

Előtérbe kerül tehát a falusi ember jellemének, emberi viszonyu
lásainak megújulása és korszerűsödése. Nemrégiben egy, az átlagosnál 
sokkal jobban sikerült magyar filmet láthattunk, amely ennek a proble
matikának egyik részletét ragadta meg. A Zápor, Dobozy Imre és Kovács 
András filmje lényegében a női egyenjogúság falusi realizálódásáról szól. 
Nem akarok most részletesebben szólni erről a filmről, de nem hagy
hatom szó nélkül, éppen, mert a falusi ember jellemváltozásának egyik 
rendkívül fontos drámai metszőpontját mutatja meg. Arról van szó, hogy 
a kollektíva melletti döntés, akár szívből, akár színből történt, előbb- 
utóbb számos erkölcsi következménnyel jár. Nem lehet korszerűtlen mo
rális alapú annak az embernek a családi élete, aki korszerű társadalmi 
formában korszerű munkaeszközökkel dolgozik. Ez az ellentmondás 
nemcsak falun tapasztalható, de különösen jelentős ott, ahol a feudális 
patriarchális családi egyeduralom talán legleplezetlenebbül tartja magát.

A Hajnali tűz az efféle feloldásra váró belső ellentmondások közül 
nem is egyet érint. Vázlatszerű vonásai között olyanok is vannak, ame
lyek már ismert, máskor is feldolgozott tulajdonságokra utalnak. Ilyen 
például az idősebb Bónis fivér gondolkodásának az a vonása, hogy a 
közöstől visszatartják őt a juttatott földjén két kezével, verejtékkel 
elért eredményei. Ugyancsak egy vázlat erejéig kapott helyet a Hajnali 
tűz-ben is egy, a Zápor-éhoz hasonló probléma, bár abban a régiesebb 
formájában, hogy az új életforma egymáshoz segíti a régi szegény sze
relmeseket, akik közül az egyik — a férfi — azóta is várja a boldog
ságot, míg a másik — a nő — közben megjárta a szerelem nélküli, üzlet
házasság kálváriáját.

Az író láthatólag két családi konfliktust választott fő motívumul: a 
két Bónis-fivér ellentétét és a szövetkezettől idegenkedő idősebb Bónis 
ellentétét áldozatosan felnevelt és most már az új mellett álló fiával. 
Az első ellentét szimbolikus erejű is lehetett volna: jelképezhetné annak 
a két, egy tőről származó embertípusnak egymással vívott harcát, ame
lyek a falusi életforma röghözkötött, keserves kínlódásában, illetve 
onnét elszakadva a városban keresték az előrehaladás útját, s közülük 
az utóbbi (már csak helyzeténél fogva is, mert munkássá lett vagy egyéb
ként került közelebbi kapcsolatba a munkássággal és a munkásosztály új 
politikai, társadalmi és morális programjával) tisztábban látja a másik 
fejlődésének egyetlen lehetséges útját. Az író azonban inkább felhívja 
a figyelmet erre a különös ellentétre és alkalmul használja egy gazdag, 
sokrétű falusi jellemkép megrajzolására, de nem aknázza ki a benne 
rejlő drámai lehetőségeket. A mai falu megváltozott életképeinek ábrá
zolása céljából kirekeszti a színpadról a két testvér egymás közötti drá
máját. Így például csak értesülünk arról, hogy a két Bónis között heves 
összecsapás lehetett, amely azzal végződött, hogy az idősebbik kiutasí
totta házából öccsét, aki sok év után először tért haza a szülői házba. 
Csak hallunk erről a drámai összecsapásról, de nem vagyunk tanúi. 
Hasonlóképpen csak jelzi az író a két testvér közötti ellentétes folya
matot, vagyis a közeledést, amelynek eredményét láthatjuk már csak a 
színen, az egymásra, a közös útra találás happy end-jét.

A másik konfliktus részletezésébe sem merül el az író. Az idősebb 
Bónis áldozatosan kitaníttátta fiát, aki ezután természetesen az új élet
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forma híve lett, ám így szembekerül maradi apjával. A fiatalember 
belső drámája önmagán messze túlmutató lehetőségeket rejt magában: 
hiszen az a tsz-szervező, aki idegen községben, idegen emberek előtt erő- 
sítgeti az új helyességét, a dolog könnyebbik végét választja, mint az, 
akinek saját családját, nevezetesen apját kell meggyőznie. Az író ismét 
csak jelzi ezt a belső válságot, de nem bontja ki: a fiatal tanító vissza
vonul és ideiglenesen félreáll, az élet által feladott kérdést megválaszo
latlanul hagyja.

Darvas József ugyanis ezúttal nem annyira a falu egyes embereinek 
belső drámájára helyezte a hangsúlyt, mint inkább széles körképet raj
zolt egy mai faluról, elmondva benne szinte valamennyi aktuális kér
désről néhány szót. Figyelemre méltó az a törekvése, hogy a problémá
kat őszintén és leplezetlenül feltárja, olykor némi gúnyt is alkalmaz 
e tekintetben. Úgy tekinthetünk a Hajnali tűz ilyesfajta eredményeire, 
mint egy útszakasz lezárására, mint az eddig átéltek számbavételére. 
Egy kiváló tollú, a falusi embert és a mai falut egyaránt remekül ismerő 
író művészi életképet rajzolt arról a faluról, amely változóban van és 
csak ma nevezhető mainak — holnapra már tegnapi lesz.

A Tizenegyedik parancsolat-ban Mesterházi Lajos ugyancsak az 
ember megváltozásának folyamatát veszi szemügyre, egyik lényeges rész
letében. Feltűnt Mesterházinak, hogy erkölcsi ítélkezésünk nagyon gyak
ran épít a hipokrita polgári morálra. Még feltűnőbb, hogy ezt gyakran 
olyan emberek is teszik, akik egyébként tisztában vannak azzal, hogy 
a polgári álmorál ideje végképp lejárt. Mesterházi olyan drámai formát 
igyekezett találni, amely egyfelől pellengérre állítja és kinevetteti mind
azokat, akik hazugul ítélnek a képmutatás látszat-piedesztáljáról, más
felől pedig erős drámai hatást is gyakorol.

Formakeresése nem volt eredménytelen, bár megnehezítette fel
adatát. Hőse — egy rádiókommentátor-író — a narrátornak és a drámai 
hősnek egyesített változata. Részben maga is részese a cselekménynek, 
részben azonban kommentálja és összeköti az eseményeket. Az író cél
ját úgy éri el, hogy ezt a hősét különféle epizódokon vezeti végig, ame
lyeknek átélése a polgári moralitás csődjét bizonyítja. Ügy látszik azon
ban, hogy ezt az epizódsort kevésnek, vagy külsőségesnek találta és még 
egy drámával toldotta meg. Ez a rádiókommentátor családi drámája, 
amelyet egy régi barát megjelenése idéz fel. Ez a barát egyébként dra
maturgiai szempontból megint csak a narrátor és a rezonőr különös, 
modern keveréke. Mesterházi számos esetben felhasználja őt arra, hogy 
gúnyoros formában komoly bölcsességeket mondjon ki általa.

Az írói szándék és a megvalósítás nincs teljesen összhangban. 
A darab konfliktusát ugyanis nem az okozza, hogy író-hőse szocialistá
nak látszó ítéleteket mond polgári moralista alapon, hanem hogy felü
letesen ítél. Levelet kap egy lánytól, aki vőlegényére panaszkodik. 
A fiatal munkás, ahelyett, hogy tanulna, a nagyobb pénzkeresetet haj- 
hássza. Az író megrója őt, szocialista erkölcsi alapon, mert éppen ez 
tartja értékesebbnek a tanulást, mint a pénzhajszát. A baj azonban az, 
hogy felületesen alkalmazta a normát, anélkül, hogy ítéletének helyessé
géről, konkrét helyességéről meggyőződött volna. (Mellesleg szólva, ezt 
a felületességét a darabbeli író mindvégig megtartja, még az utolsó pil
lanatban is ilyen első benyomásra ítél, csakhogy akkor — szerencsére! — 
helyesen. Ez azonban véletlen.)

A felületes ítéletalkotás, a vita nélküli következtetés, az ellenpróba 
mellőzése gyakori hibája mindazoknak, akik az emberi szó segítségével
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mások jellemével foglalkoznak. Sőt, a hivatásos ítélkezőkön kívül jel
lemző a hétköznapi, társasági életben ítélkezőkre is. Fontos feladata az 
irodalomnak, hogy ezzel az elharapódzott gyakorlattal szemben harcol
jon s ezt gyakran teszi is. Nemcsak az új, szocialista irodalomban, hanem 
talán még gyakrabban a kritikai realista irodalomban ismert téma a 
hamis, meggondolatlan ítélet leleplezése, amikor is kiderül a látszólag 
könnyelmű, hányaveti, erkölcstelen emberről, hogy igaz és becsületes 
és a feddhetetlen polgárról, hogy velejéig romlott. Nyilván nem szüksé
ges példákat említenem, oly sokat tud mondani közülünk bárki.

A témának különös aktualitást az adna, hogy a szocialistává, tehát 
közösségi gondolkodásúvá váló emberben csökevényként meghúzódik, 
meghúzódhat az ilyen könnyelmű, felületes ítélkezés. Írók, hivatásos ítél
kezők, pedagógusok, lelkészek esetében tragikussá is válhat ez a tulaj
donság. Ha valaki nevelő szándékkal mond ki szavakat, mindig alapo
san meg kell gondolnia, hogy azok ne legyenek cáfolhatók. Tragikus, ha 
az igazságkereső szót maga az igazság cáfolja meg. Sosem elegendő a 
felületes benyomás, mindig ellenőrizni kell a véleményünket. Az első 
benyomás alapján azonnal ítéletet mondani, csalhatatlant és fellebbez- 
hetetlent, annyi mint a rossz emlékű „kiprédikálás” , amelynek az ég
világon semmi hasznát nem látta senki. Mesterházi darabjának írója egv 
kicsit ilyen kiprédikálós: kap egy levelet, dörgedelmes ítéletet kiált bele 
a világba a levél alapján, holott az csak az igazság feléről szólt. A fiatal 
munkás ugyanis azért keresi a magasabb jövedelem alkalmát, hogy 
öccsét taníttathassa és eltarthassa.

Az igazság másik felének felfedezése ad alkalmat a darabbeli író
nak arra, hogy végigkísérjen egy epizód-sort és észrevegye a polgári 
képmutatás ma is meglevő csökevényeit. A fiatalember családját szét
zilálta valami — s most már nehezebb kimondani az ítéletet, hogy mi: 
egy régi, lappangó tévedés, egy maradi erkölcsi gondolkodás, vagy egy 
erkölcstelen félrelépés. Az író sorra veszi a lehetőségeket, hogy végül 
arra a következtetésre jusson; az élet szétfeszíti a megkövesedett erkölcsi 
normák kereteit, az általános erkölcsi törvényeket az egyes esetek 
konkrétságában külön is meg kell vizsgálni.

Ez az igazság egybehangzó azzal, amit fentebb már észrevettünk, 
hogy a felületes benyomás alapján alkotott ítélet gyakran elhamarkodott 
és revízióra szorul. Egyetértünk Mesterházival abban is, hogy a tételes 
erkölcsi szabályok látszólagos áthágása maga mögött rejthet egy tisztul- 
tabb, igazabb erkölcsi magatartást — erre is már számos példát láttunk 
az életben és az irodalomban. Kár, hogy talán épp e természetesség miatt 
az író megelégszik azzal, hogy epizódjait felületesen mutassa meg és 
gyors következtetésre jusson. Elképzelhető, hogy a fiatalember szüleinek 
valóban el kellett válniuk húsz egynéhány esztendő után (éppen a már 
idézett Zápor ad erre friss és jó példát), az is elképzelhető, hogy az asz- 
szony új férje becsületes és igaz ember — csakhogy erről a darab nem 
győzi meg eléggé a nézőt. Elhisszük, mert valószínű, hogy így van.

Mesterházi Lajos azonban oly élvezetesen, oly veretes irodalmisággal 
és ugyanakkor oly kedves-szórakoztatóan adja elő mindezt, hogy köny- 
nyedén átsiklunk a darab hiányosságain és egyetértünk lényeges mon
danivalójával. Külön is említést érdemelnek, az író karikatúra-szerű 
figurái, a falusi tanár, a joviális plébános. Ez a groteszk második fel
vonás hordozza voltaképpen a mondanivalót, ez leplezi le a pedagógust 
és a plébánost, akik kenetes moralitásaikkal az erkölcstelenséget takar
ják, akik szép szavakkal valami hihetetlenül könnyelmű életfelfogást
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A darabbeli író drámáját erősíti, hogy egy félreértés folytán fel
borulni látja saját házasságát is. Ezt a cselekmény-szálat Mesterházi jól 
indítja, de végül nem kellő indoklással köti el. Kár, mert ez is a női 
egyenjogúság kérdésének egyik aktuális változata lett volna a színpadon. 
A színpadi író felesége ugyanis feláldozta saját hivatását azért, hogy 
férjének segíthessen. A rezonőr-barát leleplezi azt az ellentmondást, 
amely a modern erkölcsi elveket prédikáló író rádiós cikkei és otthoni 
magatartása között van, de az ellentmondást nem reális, tartalmas for
dulat oldja fel, hanem egy szentimentális jelenet, amely á kérdés lénye
gét megkerüli.

A tizenegyedik parancsolat végül is arra int, hogy az erkölcsi élet. 
törvényeit nem formálisan kell komolyan venni, hanem emberségesen 
és valóságosan. S ez igaz tanítás: jó megfogadni.

Zay László

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 z igehirdető műhelye

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 9. VASÁRNAP

János 15, 1—5.
EXEGETIKAI MEGJEGYZÉSEK

1. v. Jézus azt mondja magáról: „Én vagyok az igazi szőlőtő” . Képet 
használ legbensőbb lényegének kinyilatkoztatására. A szőlőtö képe már 
az Ószövetségben is használt kép, ott azonban Izráel a szőlőtő. (Jer. 2, 21; 
Zsolt. 80, 9—17; Ez. 15, 1—8, 19, 10—14; És. 5.) A Dionysos-kultuszban is 
gyakori jelkép volt a szőlő s a mandeusoknál is szerepelt a szőlőtő mint 
az élet fájának szimbóluma. Mindezekkel szemben Jézus magát nevezi 
az igazi szőlőtőnek, amivel azt juttatja kifejezésre, hogy ő az élet igazi 
forrása. Belőle árad az élet a szőlővesszőkbe, a tanítványokba. Ez a kép 
jelentése s nem kell hasonlat vagy allegória módján alkalmazni Jézus 
szavait. Az Atya a szőlőműves, aki gondot visel a szőlőtőről és a szőlő
vesszőkről. — 2. v. A gyümölcsöt nem termő vesszőket lemetszi, a gyü
mölcsöt termő vesszőket pedig megtisztítja. Néhány írásmagyarázó, mint 
pl. Schlatter, az apostoli igehirdetés sikerében látja a gyümölcsöt: a gyü
mölcs a Jézus számára újonnan megnyertek csatlakozásában van (Strath- 
mann.) Ez azonban túlságosan leszűkített és speciális értelmezés. Hit és 
engedelmesség azok a gyümölcsök, amelyeket Jézus elvárt Izraeltől s nem 
csupán propagandasikereket akart elérni. Ennél a versnél Iskáriótes 
Judásra gondolhatunk, akinek Krisztussal való közösségéből nem termett 
semmi gyümölcs. Gyümölcs termett volna, ha megtanult volna Jézusban 
hinni, igéjét követni, a keresztet hordozni. Ebből azonban semmit sem 
láthatunk. A következmény, s minden bizonnyal az Istentől rendelt kö
vetkezmény, a közösségből való kiszakadás, ami az árulás cselekedetével 
lett teljessé. Gyömölcstelenség van tehát általában ott, ahol a Jézussal 
való közösség nem vezet hitre és engedelmességre, tehát az életben nem 
mutat döntő hatást. A gyümölcstelen vesszőket a szőlőműves lemetszi, 
ami nemcsak a külső elszakadását jelenti. A döntő az, hogy a szőlőtőveí 
való belső összekötöttség szűnik meg. Azonban ott is. ahol ilyen gyü
mölcs, tehát az életben megmutatkozó hatás nem hiányzik, be kell a ker
tésznek avatkoznia, hogy a gyümölcstermés útjában álló akadályokat el
hárítsa: a tanítvány nem tökéletes. A legtermőbb szőlővesszőt is meg kelj 
tisztítania a metszőkésnek, amivel nő a hozama. Tiszta, termésre alkal
mas a megújult életű, megtisztult szívű, erős hitű, Krisztushoz rendít
hetetlenül ragaszkodó tanítvány. Ilyen tisztává a tanítványt az ige teszi. 
Az ige által megtisztított tanítvány életében van sok gyümölcs: bizonyság- 
tétel Krisztusról, áldozatvállalás Krisztusért, állhatatosság a hitben, tü
relem a szenvedésben, testvérszeretet. (Vö. 15, 9—17.) — 3. v. A tanítvá-

4* 371



nyok az alapvető tisztításon, ti. Jézusnak a hitre vivő kinyilatkoztatása 
által már átestek (vö. 6, 68. k.; Csel. 15, 9.). A további tisztításra úgy van 
szükség, mint annak, aki megfürdött, a lábmosásra van csak később szük
sége (13, 10.). Ezután az alapvető tisztítás után a tanítványok Krisztusban 
vannak (II. Kor. 5, 17; Róm. 8, 1, 10; Gal. 2, 20.). — 4. v. A továbbiakban 
csak az a kérdés, hogy Krisztusban marad-e a tanítvány, amint ő más
felől megígérte, hogy bennük marad. Ez a legbensőbb lelki életközösség, 
amiről szó lehet. 6, 56-ban hasonló fordulattal fejezi ki János a Krisz
tussal való közösséget, konkrét utalással az úrvacsorára. Itt ez az utalás 
elmarad, a szőlőtőkén maradó, bő termést hozó szőlővessző képe azonban 
Mt. 26, 29. közvetítésével szintén elvezet az úrvacsorához. — 5. v. Ha ez 
a benső életközösség fennáll, akkor terem a tanítvány gyümölcsöt, még
pedig gazdagon! Krisztus nélkül semmit sem cselekedhet a tanítvány, 
mert cselekedni annyit is jelent mint élni, igazi élet pedig Krisztus nélkül 
nincs. Amit a Krisztussal való közösségen kívül cselekszik a tanítvány, 
az mind a halál bélyegét hordozza magán.

A PERIKÓPA ÉS A TEXTUS

A Szentháromság ünnepe utáni 6—9. vasárnapok összefoglaló témája; 
Sötétségből világosságra hív. Ezen a témakörön belül a 9. vasárnap üze
nete: Hív, hogy Krisztussal legyen közösségünk. Ez a mondanivaló textu
sunkban megtalálható, illetve a textus a témában megjelölt két irányban 
kifejthető: 1. Mit tesz értünk Isten. 2. Mit vár tőlünk Isten.

Vázlat

Bevezetés: Mit meg nem tesz a szülő gyermekéért! Igyekszik gyerme
kének minél szebb és jobb életet biztosítani. Kész sok mindenről lemon
dani, áldozatot hozni azért, hogy gyermeke tisztán, rendesen járjon, meg
legyen mindene. Ha a földi szülő tudja jól gondját viselni gyermekének, 
mennyivel inkább viseli gondunkat a mi mennyei Atyánk (Mt. 7, 11.)

A) Mit adott és mit tesz velünk Isten.
1. Eletet adott. Nemcsak a földi életet köszönhetjük neki, hanem a 

Krisztussal való közösség által az örök életet. Alighogy megszülettünk, 
a keresztség fürdője által megtisztított (3. v., 13, 10.), mint szőlővesszőket 
a szőlőtőbe, Krisztusba oltott, hogy Őtőle kapjuk az életet.

2. Megtisztít. A keresztség fürdője által megtisztított tanítványt, a 
Krisztusból táplálkozó, élő szőlővesszőt a szőlőműves állandóan tiszto
gatja, hogy sok gyümölcsöt teremjen. A megoperált betegnek állandó 
orvosi kezelésre, gyógyszerre van szüksége. Akinek penicillinre van szük
sége, nem egy injekciót kap, hanem többet, hogy konstans penicillin
szint álljon fent, amíg tart a betegség. Ezért tisztogatja állandóan az 
Atya a már megtisztítottakat. (2/b. v.)

3. Lemetsz. Egy szülő sem fenyíti szívesen gyermekét, azt pedig csak 
igazán végső esetben teszi meg, hogy kitagadja a családi közösségből. 
Isten sem szívesen gyakorol ítéletet. Mégis beszél az ige (2/a. v.) Isten 
ítéletéről: a gyümölcsöt nem termő vesszőket a szőlőműves lemetszi. 
Judást, akinek Krisztussal való közösségéből gyümölcs nem termett, Isten
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ítélete lemetszette a Krisztus testéről. Az ítélet a Krisztustól való örök 
elszakítottság gyötrelme. Nem kívánok Judás lenni!

B) Mit vár tőlünk Isten.
1. Maradjatok énbennem (4. v.). Beolttattunk Krisztusba, a kérdés 

csak az, hogy megmaradunk-e benne. Az ember nem szereti a meg
kötöttségeket. Az időhöz, helyhez, más akarathoz kötöttséget súlyos 
tehernek érzi az ember. Nem akar útszéli tölgy lenni, amelyik helyhez 
kötötten áll egész életén át, kitéve a zúgó szélviharok ítéletes erejének, 
inkább szeretne szálló madár lenni, amelyik el tud menekülni a vihar 
elől. Isten mégis a Krisztusba ágyazott élet szilárdságát, biztonságát kí
nálja. A helyén szilárdan álló élő fa is hasznos tud lenni árnyas lombjá
val s a szőlőtőkén megmaradó szőlővessző többet ér mint a levágott, 
tűzre dobott venyige.

2. Megújult élet. A Krisztusban maradó ember élete megújult élet. 
Krisztus nélkül nem cselekszik, mert nem is cselekedhet (5. v.). Amit ti. 
Krisztus nélkül cselekedne, az nem az élet, hanem a halál bélyegét hor
dozná magán. Krisztusban megmaradva viszont élet árad ereibe s tudja 
a másik ember életét munkálni szeretetben (vö. 8—12. versek).

3. Gyümölcstermés. Azért kell Krisztusban megmaradnunk s azért 
kell életünknek megújulnia, hogy Krisztusból táplálkozó életünk gyümöl
csöket teremjen. A gyümölcs megszépíti a fát, de egyben hasznos is 
annak, aki leszakítja s élvezi jó ízét. A Krisztusról bizonyságot tevő, 
hitben állhatatos, áldozatkész, türelmes, testvérszerető lélek nemcsak 
szép példája a Krisztusból táplálkozó életnek, hanem megtérésre, új 
életre hívó, élő igehirdetés is egyben.

Befejezés: Festőművészek sokszor festenek megszólalásig élethű
gyümölcsöt, ilyenbe azonban nem lehet beleharapni. Isten nem ilyen fes
tett gyümölcsöket akar látni életünkben, hanem valóságosakat. Ezért 
adja Krisztusban az igazi élet termő erejét, ezért tisztogat, hogy benne 
maradva, megújult életünk sok gyümölcsöt teremjen.

Vető Béla

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 10. VASÁRNAP

János ev. 9, 24—38.
EXEGÉZIS

A perikópa a vakon született meggyógyítása következtében keletke
zet vita második részét: a meggyógyított kihallgatását, a gyülekezetből 
való kirekesztését, majd Jézussal való újabb találkozását mondja el.

Az elbeszélés több egyszerű, bár csodás elemekkel átszőtt történet
nél, amelyben egy különösen nehéz életsorsú ember szabadul meg élete 
nagy terhétől. Ez is nagy dolog, de csak az illetőre tartoznék, és nem 
volna benne evangélium minden ember számára. Abban a szituációban, 
amelyben megtörtént, túlmutat a csodatétel önmagán arra a Jézusra, aki 
felülről kapott hatalmával képes megszüntetni a szenvedést, legyen az 
kapcsolatban a bűnnel vagy sem, irgalmas cselekvésével új életet hoz 
létre azzal, hogy megigazító, az embert Istennel (és emberekkel) helyes 
viszonyba állító hitet ébreszt. Így válik textusunk alkalmas csatornává
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arra, hogy helyesen megszólaltatva, rajta keresztül a Szentlélek Isten ma 
is „megigazítson” , vele és az emberekkel új kapcsolatba állító hitet éb
resszen.

Megdöbbentő, hogy Jézus irgalmas cselekedete nem indít mindenkit 
hálára az Isten iránt, de még a legelemibb együttérzésre sem, ha az gon
dolkozásunk és állásfoglalásunk revízió alá vételét követelné meg. Éppen 
a legvallásosabb réteg engedetlenségét fedi fel. Saját elgondolásukból 
nem engedik magukat kizökkentetni. Mert kényelmesebb egyes tételek
hez (dogmákhoz) ragaszkodni, mint esetről esetre mérlegelni: vajon 
Istentől van-e ez, vagy az?

Érthető feltűnést kelt a gyógyítási csoda. De zavart is. A meggyógyí- 
tottnak magának kell bizonyítania: én vagyok az, aki eddig vak voltam, 
most pedig látok. Ezzel indul meg tulajdonképpen az a vita, amelyben 
a meggyógyított ember hite egyszerű engedelmességből megigazító hitté 
nő, a testi gyógyításra irányuló bizalomból a Jézusban megismert, élő, 
könyörülő Istenben való tudatos hitté lesz, amely tudja, hogy az így mű
ködő Istent imádat illeti meg. így kerül ez az ember Istennel helyes 
viszonyba. Jézus cselekvésének példája indítására pedig az emberekkel 
abba a kapcsolatba, amelynek jellemzője a segítségre való mindenkori 
készség.

24. v. „Adj dicsőséget az Istennek” kifejezés az Isten előtt állásra, 
minden hazugság kizárására utal. Bosszantó, hogy azok hivatkoznak erre, 
akik maguk mitsem törődnek vele, hiszen eleve készek az ítélettel: „Mi 
tudjuk, hogy ez az ember bűnös”, akinek cselekedetei semmiképpen sem 
lehetnek jók.

25. v. Nem túd másra hivatkozni, mint a megmásíthatatlan tényre: 
„Vak voltam, most látok”. És Az tette őt látóvá, akiről a nép vezetői azt 
mondják, hogy nem az Istentől van. Pedig ha így volna, „semmit 
(ti. semmi jót) sem cselekedhetnék” . (33. v.)

Jézus tehát nemcsak testi szemét nyitotta meg, bár ez is nagy dolog, 
hanem a hit biztos látásával is megajándékozta, úgyhogy ha szemeivel 
nem is látta még, de tudja, kiben hitt. Nem teheti hát, hogy ne szóljon 
arról, amit így megismert. Erre a bizonyságtételre a felelet nem lehet 
más, mint hogy hitelt adni neki, vagy kigúnyolni érte. És a hamis val
lási meggyőződés fanatizmusa (28. v. mi Mózes tanítványai vagyunk) 
mindig kész a másképpen gondolkozók kiátkozására: ki is dobták maguk 
közül, és kirekesztették a gyülekezetből (34. v.). Az így kiközösítettet Jézus 
nem hagyja magára: megkeresi őt (nem véletlenül találkozott vele!) és 
Ján. 14, 21. szerint félreérthetetlenül kijelenti magát neki, hogy hite a 
csodát elfogadó hitből megtartó, megigazító, egész életét helyére állító 
hitté legyen. Ez a hit tudja már, mit kell tennie: boldogan tesz vallomást: 
Hiszek, Uram, és imádta őt (38. v.). Ez a hitvallás nem üres szájjártatás, 
hanem kész cselekedni is annak akaratát, akit imád (Mt. 7, 21.).

PRÉDIKÁCIÓ ELÉ 
Hit által igazulunk meg

Egyházunk legsajátosabb „tanítását” kell közel hoznunk hallgatóink
hoz. Látszólag elméleti, kérdés, amely ma nem sok embert érdekel. De 
azokat, akik hallgatják a prédikációt, nyilván érdekli, különben miért is 
jönnének?
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A megigazulás szó az igaz szóból ered. Ki az igaz ember, és hogyan 
lehet az ember igazzá, ez a kérdés már nagyon izgalmas lehet a ma em
bere számára.

Mi, keresztyének életünket Istennel kapcsolatosnak tudjuk. A Szent
írás szerint így is van. Isten szabott törvényt és ielentette ki akaratát az 
embernek. Aki ennek megfelelően gondolkozik, cselekszik és él, az igaz 
az Isten előtt. Aki beleilleszkedik az Isten jó, szent és tökéletes akarata 
által megszabott rendbe (diké), az az igaz (dikaios) ember. Ez a rend két
irányú: Isten felé (1—3. parancsolat) és a másik ember felé irányuló 
(4—10. parancsolat). A megigazulás így válik döntővé a keresztyén életet 
élni akaró ember számára, és egyszerre elveszíti „elméleti” jellegét, és 
válik a leggyakorlatibb kérdéssé: Hogyan illeszkedhetem bele az Isten 
rendjébe? A különböző korokban különböző megfogalmazást kapott 
ugyanez a kérdés. Mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem, hang
zott a gazdag ifjú kérdése Jézushoz. Hogyan találom meg a kegyelmes 
Istent, volt Luther és a reformáció égető kérdése. És ma, az ember szá
zadában így fogalmazták meg ezt a kérdést (Niemöller): Hol találok irgal
mas felebarátot? Mind ugyanarra vonatkozik: hogyan tűd az ember bele
illeszkedni az Isten rendjébe, hogyan „igazul” meg az ember?

A sokféleképpen feltett kérdésre hangzik a Szentírás egy felelete: az 
ember hit által igazul meg.

Hinni annyit tesz, mint igaznak tartani valamit. Istennel kapcsolat
ban a hit bizalmat jelent Isten irgalma, hűsége és mindenhatósága iránt. 
Olyan ráhagyatkozást az Istenre, mint ahogyan a kis gyermek teljes nyu
godtsággal ráhagyatkozik édesapjára, akiről tudja, hogy szereti őt. A hit 
ilyen belső megbizonyosodottságot jelent Isten jósága felől, és arról, hogy 
Isten a Jézus Krisztusért kegyelmet, bűnbocsánatot, életet és üdvösséget, 
egy szóval minden jót akar adni.

Hogyan jön létre ez a hit? A vakonszületett meggyógyításának törté
nete végig vezet a hit létrejöttétől azon az úton, amelyen megerősödik, 
meggyőződéssé lesz, és beállít az Isten akaratának irányába, vagyis 
„megigazít”.

A hit először bizalom az iránt, aki együttérzéssel áll meg a segítségre 
szoruló mellett. Ez a bizalom készteti engedelmességre, és közben olyan 
tapasztalatot szerez, hogy jó az Isten. Ez a tapasztalata segíti át a hit 
megpróbáltatásain, amikor kihallgatása során szembe akarják fordítani 
azzal, akiben Jsten jóságát megismerte. A fanatikus elfogultak minden 
kísérlete és támadása hajótörést szenved a boldog tapasztalaton: vak 
voltam, most látok!

Ez a hit azonban nem tétlen tekintet Isten felé. Jézusnak az elesett
hez, a rászorulóhoz, a szegényhez a kitaszítotthoz lehajló szeretete ma
tatja meg a keresztyén hitnek az irányát is. Hiszen bennünk az az indu
lat kell, hogy legyen, amely volt a Jézus Krisztusban! A mi jóságunkon, 
segítő készségünkön keresztül szerezhetnek az emberek ma tapasztalatot 
arról, hogy csakugyan jó az Isten. Különben üres beszéd minden prédi
kációnk, ha nem érződik minden szavunkon az emberekért való felelős 
szeretet. Ez a szeretet nem zárkózhatik csupán a közvetlen környezetünk
ben élőkre és nem lehet csupán szó, hanem ki kell terjednie az egész 
emberiség mai nagy kérdéseire, mint béke, gyarmati rendszerek, az em
berek általános jóléte és megélhetésének javítása, és e nagy kérdések 
megoldásáért becsületesen küzdők tömegei között ott kell lenniök a ke
resztyéneknek is. Mindebben elöl kell járnunk, ha valóban a Krisztus 
indulata indít cselekvésre.
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Isten ma is változatlan szeretettel és jósággal néz az embervilágra. 
Az emberek részéről tapasztalt szeretet, segítőkészség, egymás iránti 
felelősség mind Isten jóságának tükröződése számunkra. Ez lehet alapja 
annak a bizalomnak, amellyel fogadjuk az Igében hozzánk szóló Istent, 
aki így akarja életünket az Ő rendjébe beállítani, hogy megigazuljunk 
hit által.

Detre László

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 11. VASÁRNAP

Lk. 17, 7-10.
EXEGÉZIS

Jézus Krisztusnak ez a példázata a képanyagát egy olyan földműve
léssel foglalkozó ember életéből veszi, aki rabszolgával (doulos) dolgoztat. 
Az Üjszövetség korában különbség volt a napszámos között, aki bizonyos 
munka elvégzésére szerződött, de egyébként szabad ember volt, és a rab
szolga között, aki minden tekintetben urának a tulajdonát képezte. A pél
dázatbeli történet a maga egész brutalitásában mutatja be a rabszolga 
helyzetét.

A nehéz napi munkából estére elfáradt és megéhezett rabszolga haza
téréskor sem táplálkozhat és pihenhet. Urának eszébe sem jut. az elvég
zett napi munka fejében asztalhoz ültetni a rabszolgát. Azért rabszolga 
ez az ember, hogy hazaérve, újabb munka szakadjon a nyakába: most ura 
személye körül kell szolgálnia, s ha ott mindent elvégzett és ura már 
semmi további feladatot nem ad neki, akkor gondoskodhat sajátmagáról. 
A munkájáért mondott köszönetről egyáltalában nem lehet szó. Ez nem 
volna összeegyeztethető az úr és rabszolga közötti viszonnyal. A rabszolga 
mindenestül fogva urának a tulajdona, ezért sem munkája béréről vagy 
jutalmáról, sem köszönetről nem lehet szó. Még az is, hogy ennie és innia 
szabad, egyáltalában nem a bérezést jelenti, hanem csupán azt, hogy 
további munkaerejéhez szükséges a táplálkozása.

A mindennapi életben előforduló s egyben megdöbbentő képet hasz
nálja fel Jézus Krisztus az evangélium egyik alapvető kinyilatkoztatásá
nak a szemléltetésére. Ezzel élesen szembeszáll a farizeusok tanításával.

A példázat értelme az, hogy amint' a rabszolga a munkájáért semmi 
köszönetet sem érdemel, mert minden, amit teljesített, csupán köteles
sége, így áll az ember Isten színe előtt is, teljes függőségben, kiszolgál
tatottságban, minden elképzelhető követelés igénye nélkül. Ezért érvé
nyes az, hogyha mindent megcselekedett is, amit parancsként vett, akkor 
is csak azt mondhatja: „Haszontalan szolgák vagyunk, mert amit köte
lesek voltunk cselekedni, azt cselekedtük” .

Mindez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus élesen ellentmond a farizeusi 
érdemszerző jócselekedetek tanításának. A példázat azt jelenti, hogy az 
embernek minden dicsekedése, érdeme, erkölcsi teljesítménye értéktelen 
Isten előtt, semmiféle beszámításra sem tarthat igényt. Az ember Isten 
előtt csak a bűnös tartozás állapotában állhat, sohasem felejtheti el kár
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hozatra méltó voltát. Ez a példázat a legjobb értelemben vett keresztyén 
alázatosságra tanít. Különösképpen is erre épített Pál apostol, amikor 
leveleiben magáról is és apostol-társairól is mint Isten alázatos rab
szolgáiról szólott (1. Kor. 3, 5.).

Mindez azonban semmiképpen sem akarja a keresztyén istenfogal
mat maradéktalanul kifejezni. A példázatnak éppen nem szándéka Istent 
valami kegyetlen zsarnokként beállítani, aki semmit sem törődik az em
berrel, hanem önmagát helyezi előtérbe. Éppen Lukács evangéliuma mu
tatja be Istent, a szerető mennyei Atyát, aki kész mindent megadni 
annak, aki kér, keres és zörget (11, 5—13.). Éppen Lukács evangéliuma 
mutatja be Isten türelmét és szeretetét az elveszett juhról, drahmáról, a 
tékozló fiúról szóló példázatokban. Ha tehát ezt a példázatot a többinek 
az összhangjában és kiváltképpen a teljes Szentírás Isten embermentő 
szándékáról szóló kinyilatkoztatásának az összefüggésében látjuk, akkor 
világos lesz, hogy az igénkben szereplő példázat egyáltalában nem Istent 
akarja bemutatni, hanem azt kívánja kifejezésre juttatni, hogy az ember 
csakis minden igény és követelés nélkül állhat Isten színe elé, teljes alá
zatosságban, a kegyelemre szorultság állapotának a tudatában.

MEDITÁCIÓ

Mindig kegyelemre szorulunk

Miért mondta Jézus Krisztus ezt a példázatot? Mit akar ezen keresz
tül elérni? Mit üzen ezen az igén keresztül ma a Lélek a gyülekeze
teknek?

Jézus Krisztus példázatának gazdag kinyilatkoztatás-tartalma van. 
Sokoldalúan, sokféleképpen, színesen és gazdagon mutatta be, hogy az 
ember mindig kegyelemre szoruló bűnösként áll Isten színe előtt, soha 
sincsen semmi önérdeme, dicsekedése, igénye, jogosultsága az üdvösségre, 
az mindig és kizárólag Isten kegyelmi ajándéka.

1. A farizeusi kegyesség azt tartotta, hogyha az ember betölti a mó
zesi törvényt, eleget tesz minden vallási követelésnek, akkor igazként 
állhat Isten színe előtt. A Bibliában sokszor halljuk ezt a kérkedést: 
betöltőm a törvényt, tizedet adok még a kaporból és a mentából is, vagy 
másutt: a törvényt kora ifjúságomtól fogva megtartom, mi fogyatkozás 
van még bennem? Hosszan lehetne sorolni azokat az újszövetségi szerep
lőket, akik önmaguk vallási érdemeire építenek. Ez az álláspont a fari
zeusi kegyesség hivatalos álláspontja volt.

2. Jézus Krisztus élesen szembeszáll ezzel a magatartással és sok 
példázaton, szemléltető képen keresztül tanítja, magyarázza, kinyilatkoz
tatja, hogy Isten színe előtt ugyanúgy nem lehet az embernek semmi
féle jogcíme a jutalomra, mint ahogy a rabszolgarendszer törvényei sze
rint a rabszolgának sem lehet semmiféle jogigénye urával szemben, ha 
mindent megcselekedett is, amit ura parancsolt, akkor is csak azt tette, 
ami a kötelessége, sohasem tudott kijutni a „haszontalan szolga” fogalma 
alól. Természetesen ezt csak hasonlatképpen alkalmazza Jézus Krisztus, 
de korántsem akarja Istent a rabszolgatartó úr vonásaival, jellemezni 
Csupán meg akarja értetni hallgatóival az Isten színe előtti alázatosság 
mélységét. Az igénkben szereplő jézusi példázat értelme egybecseng sok 
más igéjének a kinyilatkoztatásával.
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Gyülekezeteinkben ennek az igének ma kétirányú aktualitása van. 
Egyfelől eligazít a katolikus tanítással, a római kovásszal szemben, más
felől útmutatást ad a szektás rajongással szemben.

3. A farizeusi kegyesség magatartása más formában ugyan, de lénye
gében újraéledt a katolikus teológiában. A katolikus tanítás nem tud bele
nyugodni abba, hogy Istenhez való viszonyunk helyreállítását egyedül 
Isten kegyelmének, Jézus Krisztus megváltói művének köszönhetjük. 
Az ember kegyelemre szoruló állapotától félti az ember felelősségét, sze
mélyes méltóságát s ezért az emberi akarat számára igyekszik szerepet 
biztosítani Istenhez való viszonyunk helyreigazodásában. Ezt nevezik 
a teológiában synergismusnak, azaz együttmunkálkodásnak, amelyben az 
ember Istennel együttműködve állítja helyre a megromlott viszonyt Isten 
és ember között.

4. De nemcsak a katolikus tanítás, hanem a szektás rajongás is tév
úton jár. Telivér synergismus van abban a tanításban, amely a megtérés
nél az ember szerepére teszi a hangsúlyt. Az egyéni üdvösség elérése 
érdekében a megtérésre törtető ember átgázol Isten kegyelmén is, ami
kor kiemeli azt, hogy „én térek meg”, „én vívtam meg a hit harcát” , „én 
tartozom a szentek gyülekezetébe” . Itt ugyanúgy félti az ember a maga 
méltóságát és mindenáron szerepet akar biztosítani magának Istenhez 
való viszonya helyreigazodásában, mint a katolikus tanításban. Ez vég
eredményben a lelki hiúság álláspontja, amely az isteni kegyelem iránti 
bizalmatlanság vonalán halad, s nem akar egészen meghajolni az isteni 
kegyelem nagysága előtt. Ezzel tulajdonképpen meglopja Isten dicsőségét 
és magának tulajdonít olyan szerepet, amely semmiképpen sem illeti meg.

5. Luther helyesen értette meg Jézus Krisztus kinyilatkoztatását, ami
kor a Szentírás alapján vette védelmébe a hit által való megigazulás taní
tását. Ez fejezi ki világosan és maradéktalanul mai igénk értelmét is: 
mindig kegyelemre szorulunk. Nincs a keresztyén életben olyan állapot, 
amikor az ember kikerülhetne Isten kegyelmi világából és bármiféle 
címen is dicsekvéssel állhatna Isten színe elé, mintha lerázhatná magá
ról a „haszontalan szolga” fogalmát. Evangélikus egyházunk tanítása 
szorosan a Szentírás nyomán, és hozzátehetjük többek között éppen mai 
igénk alapján is, azt vallja, hogy egyedül Isten ingyen kegyelméből, 
egyedül a Jézus Krisztusban való hit által igazulunk meg Isten előtt, 
Lüther azt mondja hitvallási iratunkban, a Schmalkaldeni Cikkekben, 
hogy ettől a tanítástól nem tágíthatunk és belőle nem engedhetünk, ha 
ég és föld összeomlik is. Ez Istent teszi naggyá és az embert kicsivé. 
Ez Istennek tulajdonít mindent és az embernek semmit. Ez a jézusi pél
dázatra épül, amely szerint az embernek semmiféle jogigénye, követe
lése nem lehet Isten színe előtt, mert annyira függ tőle, mint a rabszolga 
függött urától.

Igénk ezen a rabszolga-hasonlaton keresztül talán nyersen és kér
lelhetetlenül szemléletesen mutatja be azt, hogy mindig kegyelemre szo
rulunk. Ez felemelő üzenet, mert Isten az, akinek kegyelméből élünk. 
Boldog örömhír, hogy erre a kegyelemre építhetünk, mert ez azt jelenti, 
O velünk van, Belőle részesedhetünk, áthatja életünket, irányítja cseleke
deteinket. Csak aki nem ismeri Isten kegyelmének a gazdagságát, az 
akarja megkerülni azt, és az keres kibúvókat a maga számára, a maga 
érdemének igazolására. A hivő emberek Pál apostollal vallják: „Isten 
kegyelméből vagyok, ami vagyok”. (1. Kor. 15, 10.) Ez az isteni kegyelem 
egyedül hatóságának klasszikus kifejezése. Ha megértjük Isten kegyel
mének gazdagságát és erejét, akkor nem rugódozunk a kegyelem kizá
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rólagossága ellen, hanem mindenért Istennek adunk hálát és magunkról 
őszinte hittel tudjuk vallani: „Haszontalan szolgák vagyunk, mert amit 
kötelesek voltunk cselekedni, azt cselekedtük” .

Dr. Ottlyk Ernő

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 12. VASÁRNAP

Márk 10, 17-27.

A Bibliának olyan szakasza áll előttünk, amely az egyház története 
során igen széleskörű hatást gyakorolt. Minden korszak embere kihallotta 
belőle azt az üzenetet, amit abban a sajátos gazdasági és társadalmi 
helyzetben élő embernek Isten üzent. Hatására sokan keresték a vagyon- 
talanságot (Csel. 4, 32.), vonultak el remetének a pusztába vagy szerze
tesnek kolostorok mélyére. Persze ez nem korkérdések megoldására, ha
nem egyéni problémák alól való felszabadulásként jött csak számításba. 
Az azonban egészen bizonyos, akárhogy is változtak a termelési viszo
nyok, egyes korok gazdasági berendezkedése s ennek nyomán a szociális 
viszonyok, ez az ige mindig formálta a hívőknek az anyagiakhoz, a va
gyonhoz való viszonyát.

A kijelölt szakasz nem tartalmazza az egybetartozó egész történetet, 
hanem csak annak első, nagyobbik részét. Ez is kétfelé oszlik: Jézus be
szélgetése egy gazdag férfivel, majd a tanítványaihoz intézett megállapí
tásai arról, hogy a gazdag állapot mennyire megkötözi az embert. így, 
noha az egész történet tárgya az embernek az anyagi javaihoz való vi
szonyulása, mégis két külön téma ragadható meg ebben a kisebb, ki
jelölt szakaszban is. Az első azt veti fel, hogy komoly egyháztagnak 
lenni, vagy pedig Krisztust követni — az nem okvetlenül azonos dolog. 
A másik téma az, hogy a vagyonnal, jóléttel már együtt is jár az Istentől 
való elszakadás kísértése.

Ez a szakasz általában a „gazdag ifjú”-ról szóló történetként köz
ismert. Bár ezt így igénk nem mondja, de a Máténál olvasható párhuza
mos leírás két ízben is (Mt. 19, 20, 22.) ifjúként említi, s ezt a Márknál 
található s az illető korára utaló megjegyzés („ifjúságomtól fogva") nem 
zárja ki. Meg aztán Jézus is tanítványnak hívja meg, s a tanítványság 
fogalmával általában az ifjúkor is együttjár. Mindenesetre Márk nem ad 
lehetőséget arra, hogy az ige mondanivalóját ifjúkorra szűkítsük. Sőt!

A történet leírása aprólékos és szemléletes. Útnak indulásakor egy 
ember fut Jézushoz és térdel le előtte. Ez önmagában már arról beszél, 
hogy az illető tépelődö ember, akit Jézus eltávozása kényszerít szín
vallásra. Ekkor már megadja azt a tiszteletet, amit ő társadalmi és gazda
sági helyzeténél fogva csak Istennek vagy az Ő követének ad meg. 
Milyen sok ember habozik Jézust Megváltójának elismerni, és halogatja 
eléje kívánkozó dolgát a „végső pillanat”-ra! Becsülni való vonás azon
ban ebben az emberben, hogy az akkoriban gyakorolt vallásosság és 
a Jézus igéje közti feszültséget becsületesen végigvívódta és áz abból 
folyó következményeket le is szándékozott vonni. Ez elől a belső harc 
elől (vallásos élet — vagy Krisztus követése) mi sokszor felszínes „nagy
vonalúsággal" szoktunk kitérni. A történetbeli férfi azonban érzi a ma
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gasabb igényt, és ezért tudakolja: Mit cselekedjem? (Lelkipásztori láto
gatásunkat, beszélgetésünket akkor tartjuk sikeresnek, ha ez a kérdés is 
elhangzik.) De az ember megromlott állapotában, rossz helyzetében még 
helyesen tájékozódni sem tud. A kérdés törvényszerű választ igényel. 
Ezért Jézus visszautasítja az ilyen formában feltett kérdést, sőt a hízel
kedő megszólítást is. A hívőnek lehet-e azután kérdezősködnie, hogy mi 
jót cselekedjen? A jót nem tudakolni, hanem cselekedni kell! Mi az? 
Ezt Ő már megüzente. Vedd elő a Bibliád, vedd elő egyházad tanítását, 
nézz szét az életben, és teljesítsd a saját korodban és viszonyaid közt azt, 
amire abból Isten felszólít. Szabadon, mert „nem szolgaságnak, hanem 
fiúságnak lelkét vettük” (lásd oltári ige: Km. 9, 15—16.). A parancsolato
kat tudni, Isten törvényét tartani és engedelmes szabadságban élni — ez: 
a fejlődés vonala. Úgy tűnik azonban, hogy az ember a harmadik lép
csőre már nem akar rálépni. „Levelező tagozaton” akar Jézus tanítványa 
lenni. A követelményeknek meg akar felelni, a régi életét azonban meg 
akarja tartani — „belkezelésben” . Az ember gondolata: „viszonylagos 
függetlenség”. Isten igénye: „feltétlen függés” . Az ember megigazulni 
akar, pedig Isten igazít meg. Itt ütközött a farizeusi kegyesség Jézus igé
nyével, ebben különbözik a vallásosság a hitben járó élettől. Jézus vála
szában a parancsolatoknak sajátos sorolásával különben az irányt is mu
tatja: az Isten iránti engedelmességet embertársainkra tekintő jóakarattal 
kell gyakorolni. (Mert van istentelen jóakarat és embertelen vallásos
ság is.)

A férfi nem enged magabiztosságából: „mindezeket megtartottam 
ifjúságomtól fogva” . Könnyen támad az embernek magáról jó véleménye, 
ha azokhoz hasonlítja magát, akiket maga se tart sokra. Viszont ha más 
állítana azok mellé, akiknek minden gondolatuk az étel, ital, szórakozás, 
testi vetélkedés — bizonyára rosszul esne. A legmagasabb igényű, az 
örökéletre hivatóttság tudatában élő ember — kedvet talál Jézus előtt! 
Ezért folytatódhatott a beszélgetés tovább Jézussal. Viszont a lecsökken- 
tett belső igény gyakran szünteti meg a beszélgetést az ember és Meg
váltója között! „Egy fogyatkozásod van.” Kíméletlen leleplezés ez így, 
de csak akkor lehet szó a gyógyulásról, ha feltárjuk a beteg gócot. Mi az 
az egy fogyatkozás, amit Jézus a vallási szempontból kifogástalan ember 
nél is észrevesz és kárhoztat? Az, hogy bár magasztosak az eszményei,, 
azokkal mégsem megy neki saját hétköznapi életében a gyakorlati vizs
gának. Dehát valóban, miért is nem teszi döntéseit mindennapi gyakor
lattá? Mi akadályozza meg ebben? Az ember gyakran azért nem lehet 
azzá Aki, mert már Valaki. Jézus tudta, hogy csekély értékű javak 
képes egyszerűen emberként élni. Jézus tudta, hogy csekély értékű javak 
is képesek kötni az embert, s ezen az illetőn ugyancsak látszott, hogy sok 
a jószága. Ezért személy szerint neki való próba elé állítja: „Eredj el, 
add el minden vagyonodat és add á szegényeknek!” Mindenről lemondást 
és önkéntes áldozatvállalást a gazdagnak, aki az égbekiáltó vagyoni ellen
téteket égből jött elrendezésnek tekintette. „És jer, kövess engem!” Igen, 
mert az ember belegabalyodhat a hit körüli problémázgatásba, ott meg
reked — és Jézus követésére már nem is kerül sor. Pedig Jézus nem arra 
biztatott, hogy tanuljuk meg beszédeit, hanem hogy tanuljunk meg nyo
mában járni, Ő pedig mindenét odaadta, amikor közénk jött a földre, 
végül még az életét is.

22. v. „ .. . elméne búsan . . Milyen rosszul sikerült végződés, bántó 
félbemaradás ez a jó elindulás után! Ez az ember az egyetlen személye
sen megszólított, aki Jézus tanítványulhívását nem teljesítette. Pedig ez
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nem egy mihaszna, hanem egy kegyes ember. Bizony az úgynevezett ke
gyeseknek mindig különös kísértést jelentettek az anyagiak, a testiek. 
Lám, ez az ember sem merte magát teljesen rábízni a megtapasztalt 
isteni gondviselés áradatára. Úgy akart benne úszni, hogy biztosítékul 
kacatjaiba fogózkodhassék. Tele volt a marka, ezért nem tudott Jézus 
kinyújtott mentő kezébe fogózkodni. Pedig ez volt az a pillanat, amikor 
Jézus minden figyelme és erőfeszítése őérette történt. Ingó, veszendő 
biztonságod idején nézz szét, lásd meg Jézus kinyújtott mentő kezét és 
kapj utána. (Amint a gyermek kedvenc játékát is eldobja, ha járókájába 
felé nyúl az apja keze, hogy fölemelje.) Ez az ember mégis hátrafelé néz. 
Így nem is lehet más, csak szomorú a jövendője, bár azt még eltakarja 
a messzeség.

Ennek az igen jellemző esetnek a tanulságait világosítja meg Jézus 
tanítványai előtt. Az előbbi értelemben nemcsak a keresztyén embernek, 
de bárkinek is veszélyes kísértés a vagyon. A gazdag ifjú viselkedése 
hangosan beszélt azoknak a tanítványoknak, akik az elhívásnak ugyanezt 
a problémáját már megélték. Előttünk pedig gyászos illusztrációként ott 
van a társadalomtörténet. A gazdagság veszélyének a felismerése méltán 
döbbenti meg Jézus tanítványait. Különösen azért, mert nemcsak az 
akkori koponyákban, de gyakran még a mienkben is a szorgalmas, erköl
csös, kegyes életmód jutalma a vagyonosodás. Ez az illúzió már le van 
leplezve. Vagyonhoz, bőséghez más emberek ínsége, verejtéke, könnye, 
vére tapad. Ez azonban mindig nagyszerűen el volt bújtatva, hogy az 
urak, a hatalmasok (földbirtokosok, gyárosok, uralkodók, gyarmatosítók) 
ne legyenek kénytelenek meztelenen látni gyalázatos önzésüket. Mi már 
nem is gondolunk rá, pedig de sokszor kellene hálát adnunk Istennek, 
hogy földünknek azon a részén élünk, ahol ennek a kérdésnek aktuali
tása már erősen megszűkült. Sőt, az önmagát kizsákmányoló vagyon
szeretet is korlátok közé szorult. A közös gazdálkodásra való áttérés ilyen 
értelemben véve mérhetetlen felszabadulást jelent. A  régi életformával 
együtt azonban az önzés még nem került a lomtárba. A birtoklás indu
kálja az önzés bűnét. A bűn meg nem állhat Isten színe előtt. Ezért ilyen 
batyuval a hátunkon nem bírunk beférni Isten országa kapuján. (Ez az 
értelme ennek a szemléletes, de képtelen hasonlatnak, amit Jézus a tevé
nek a tű fokán való átmeneteiéről mondott.) Bizony, ez a leghétköznapibb 
rabságunk. Ebből ember önerejével netn képes kiszakadni. Istennél azon
ban minden lehetséges. Így lehetséges ez az Istennél élő ember számára is.

Vázlat:

Ez az ige arról szól, hogyan igyekezett Jézus egy embert anyagi 
körülményei és saját indulatai fölé emelni. Ezzel pedig Isten országa felé 
akarta útbaigazítani.

I. Jézus bennünket körülményeink és indulataink urává próbál segí
teni. (Ez minden történés helyes nézőpontja!)

II. Jézus tanácsol: vissza ne éljünk azzal a szabadsággal, amiben 
Isten részeltet. (Ez állandó kísértésünk, de a problémák szinte naponta 
más ruhában jelennek meg.)

III. Ha azonban szíved Istené — ó-emberi voltod jelentkezése elle
nére is — itt is, ma is kezed ügyében van az üdvösség!

Virágh Gyula
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SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 13. VASÁRNAP
Textus: Lk. 13, 22—27.

EXEGETIKAI MEGJEGYZÉSEK

22. v. — E vers szerint kettős feladatot végez Jézus: hirdeti igéjét és 
megy Jeruzsálem felé. Állandóan szem előtt tartja, hogy útja a keresztre 
vezet. — 23. v. — Valaki Jézus környezetéből az után érdeklődik, hogy 
mennyien fognak örökéletre jutni az eljövendő ítéletnél. Jézus azonban 
erre a kérdésre nem adott feleletet, mert az illető olyan dolog után ér
deklődött, ami nem rá tartozott, hanem egyedül Istenre. A kérdezésnél 
Jézus nyilván azt i s észrevette, hogy az illető úgy beszél, mint aki magát 
azok között tudja, akik minden bizonnyal üdvösségre jutnak. Vagyis a 
kérdező „bebiztosított”-nak érezte magát az örökéletre. Mint ilyen tette 
fel a kérdést. — 24. v. — Jézus egyfelől odavezeti a kérdezőt, ami rá tar
tozik, ami az ő dolga, másfelől megingatja magabiztonságát annak, aki 
már „bent” tudja magát az üdvösségben. Tehát Istenre tartozó dolgok 
helyett, a kérdező életfolytatására irányítja a figyelmet, egyben figyel
meztet arra, hogy „szoros” az a kapu, amelyen üdvösségre lehet jutni. 
„Igyekeznie”  kell annak, aki a kapun be akar jutni, Csak az mehet át 
rajta, aki nagyon komolyan veszi és állandóan szem előtt tartja a célt: 
az örökéletet. De még az „igyekezet” sem elég, mert „sokan igyekeznek 
bemenni és nem mehetnek” . Itt Jézus elsősorban Izraelre gondolhatott, 
amelyből sokan vágyakoztak az „Isten királysága” után, szerettek volna 
abban élni, de közben kitartottak Isten országát és az odavaló bemenést 
illetően a saját elgondolásaik mellett és megvetették azt a kegyelmet, 
amely Jézusban jelent meg közöttük. De hasonló gondolkodást talált Jé
zus a tanítványt körben is és ezt is megítéli most. Ítélet alá veszi a tanít
ványok hamis reménységét, amely abból ered, hogy ők Jézus Krisztussal 
való együttlét nyomán magától értetődőnek tekintik maguk számára az 
üdvösséget. E célból mond egy kis példázatot. — 25. — Jézus magát ven
déglátó „gazdá”-nak mondja, akinek a háza egy ideig nyitva van és a 
vendégek számára szabad a belépés. Aztán elérkezik a „bezárás” ideje. 
Ettől kezdve az elkésőket a házigazda, mint idegeneket elutasítja. A drá
mai az, hogy Jézus ezt mondja: ‘„ti akkor kint maradtok” és az ajtót 
„zörgetitek” . Tehát a tanítványok is, a Jézus környezetében levők is „kí
vül” maradhatnak, lekéshetnek és még ezek is meghallhatják — Jézus 
ez utolsó szavát: „Nem tudom, honnét valók vagytok ti” . — 26. v. A „kí- 
vülmaradottak” arra hivatkoznak, hogy „színed előtt ettünk és ittunk és 
utcáinkon tanítottál” . Jézus földi alakjában mindenki számára hozzáfér
hető volt. Sokak vele ettek, sokaknak házába betért. De ez csak „termé
szetes” közösség. Ebben még nincs adva az örök közösség, az örökélet. 
Abba „igyekezni kell bemenni” . — 27. — Jézus vádja az, hogy bár a kör
nyezetből sokan Vele együttéltek, de megmaradtak „gonoszságot” cselek
vőnek. Jézussal való „ismeretségük” nem vezetett náluk megtéréshez. 
Megtérés nélkül pedig nincs bemenetel Isten országába. Azok előtt, akik 
ugyan vágyakoznak Isten országa után, de megmaradnak bűneikben, be- 
záratik a ház ajtaja. Vagyis, csak azok mennek be Isten országába, akik 
nemcsak „élvezik” Jézus társaságát, hanem akik teszik Isten akaratát, 
akik megszabadultak gonoszságaiktól. A hit által megragadott kegyelem 
munkára szólít és éppen a hitből folyó cselekedetek azok, amelyek nyo
mán „felismeri” Jézus az ő valódi és nemcsak formai híveit.
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V Á Z L A T  A Z  IG E H IR D E T É S H E Z

1. Nem szükséges fejtegetni, hogy ez a textus „ott és akkor” , amikor 
Jézus ezt elmondotta, mennyire tartozott Izrael népére és hogyan ítélte 
meg Izraelt, amely testi szemével látta Jézust, „evett vele” , tanításait 
hallgatta — hanem azonnal arról kell beszélnünk, mit mond ez az ige a 
mai keresztyénségnek. Nem követünk el kényszert az igén, ha azt mond
juk: az a nép, amelynek „utcáin” Jézus ma is tanít és amely Jézus „színe 
előtt eszik és iszik”, az Jézus „népe” . Éppen ezért az ige elsősorban a 
gyülekezeti tagoknak szól. Azoknak, akik a gyülekezeti életben való rész
vételük nyomán legalábbis „természetes” , vagyis „külsőleges” kapcsolat
ban vannak Jézussal.

2. Ezt a mai keresztyénséget mostanában többek között két kísértés 
környékezi:

a) az egyik az, hogy a jelen feladatai elől a „jövendőbe” menekül. 
Textusunk szerint valaki azt kérdezte Jézustól: „vajon kevesen vannak-e, 
akik üdvözülnek?” Olyan kérdést vet fel az illető, amelyben túllépi saját 
működési körét és Isten munkájába avatkozik. Ez nem jelenti azt, hogy 
nekünk az „utolsó dolgokkal”, az üdvösség és feltámadás kérdéseivel 
nem kell foglalkoznunk — sőt! —, de ezek nem fordíthatják el tekinte
tünket az „utolsó előtti dolgokról”. Vagyis a magunk kötelességéről az 
üdvösség felé vezető úton. De nem is béníthatnak meg bennünket felada
taink teljesítésében (pl. az a tény, hogy nekünk van mennyei otthonunk, 
nem teheti számunkra jelentéktelenné a földi otthont és mind azt, ami 
vele összefügg: kenyér, béke, egészség!) az „üdvösség dolgai” ;

b) a másik az, hogy túl sokat foglalkozzék a keresztyénség a „világ” , 
a „kívülvalók” , a „nem-keresztyének” bűneivel és közben elfeledkezzék 
a saját „házatájáról” és saját bűneiről. Anélkül, hogy lemondanánk a 
misszió kötelezéséről, a világnak Isten színe elé állításának feladatáról, 
elsősorban nem a „mások után nézés” a feladatunk, hanem az elnyert 
kegyelemből való élet éspedig cselekvő élet gyakorlása. Hogy „kevesen” 
vagy sokan üdvözülnek-e, ez Isten szuverén jogkörébe tartozik, de hogy 
mi magunk megszabaduljunk „gonoszságainkból”, ez a kapott kegyelem 
alapján ránk tartozik.

3. „Igyekezzetek bemenni a szoros kapun” — felszólítás a keresztyén 
gyülekezet felé elsősorban a kegyelem elfogadására vonatkozik. Jézus 
Krisztusban megjelent bűnbocsátó kegyelemből kell a gyülekezetnek él
nie. Ez az a „szoros” kapu, amelyen be kell mennie. „Szoros” ez a kapu, 
mert a gyülekezet és annak tagjai jobban szeretnek önmagukra, saját 
elgondolásaikra támaszkodni a keresztyén élet és üdvösség dolgában és 
nehéz ezeket szélnek ereszteni és egyedül a kegyelemben bizakodni. Ne
héz ráállni arra, hogy a gyülekezet „jövendője” nem a „jogi-történeti” 
alapokon nyugszik, hanem a kegyelmen. És a gyülekezet tagjainak üd
vössége is, nem a gyülekezethez való formai hozzátartozáson, hanem a 
kegyelemhez való megtérésen fordul meg. Textusunk egy hatalmas fel
hívás a „kegyelemből hit által” való élet élésére.

4. A kegyelem hangsúlyozása mellett textusunk másik fókusza ez: 
szabaduljunk meg „gonoszságainkból” . Vagyis legyen életté a kegyelem. 
Nem elégedhetik meg azzal: „utcáinkban” hirdettetik Krisztus és „vele 
eszünk és iszunk” az úrvacsorái asztalnál, hanem a kegyelem felhaszná
lásával küzdenünk kell igazságtalanságaink, hamisságaink, gonoszságaink 
ellen. Le kell gyűrnünk szeretetlenségeinket, másokat ítélgető életünket,
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képmutatásainkat, az emberek valóságos földi gondjaitól elmenekülő ma
gatartásunkat.

5. A bűneinktől való szabadulás „sürgős” . Az ajtót a házigazda bezár
hatja. Mindig szem előtt kell tartanunk azt a képet: talán éppen most 
kel fel a házigazda és indul az ajtó felé, hogy kizárja a Vele való közös
ségből azokat, akik nem akarnak megtérni és gonoszságaikból szabadulni.

Káldy Zoltán

TESTVÉRI SZERETET 

Római levél 12,10.

Ez az ige nem valami hitvány szeretetet, hanem szív
ből jövő szeretetet követel, hogy a más kára úgy fájjon, 
mint a magunké s a más öröme úgy essék, mint a ma
gunké. A  szülő érzülete ez, aki örül gyermeke szerencsé
jének s baját fájlalja.

Most látjuk, hogy milyen messze vagyunk még 
Krisztus parancsától: „Szeresd felebarátodat, mint ma
gadat.” Mert ez azt jelenti, hogy felebarátainkat annyira 
kell szeretnünk, hogy mindenünkkel tulajdonukká kell 
válnunk. A  szeretet nagy dolog, a felebaráti szeretet még 
nagyobb, de a legnagyobb az, ahogy az atya szereti gyer
mekét. Buzgó szeretet ez — • teljes szívből való.

(Luther)
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Könyvism ertetés

A  Csehszlovákiai 

O rtodox Egyház É vkönyve 1 9 6 0

(A Csehszlovákiai Ortodox Egyház kiadása. Prága. 130 lap)

Az ízléses kiállítású, képekkel illusztrált évkönyv rövid előszava 
arról ad hírt, hogy a világ keresztyénségének körében igen nagy az ér
deklődés a legfiatalabb autokefál ortodox egyház, a Csehszlovákiai Orto
dox Egyház iránt. A kiadvány cikkei ennek a kívánságnak megfelelően 
röviden összefoglalják a Csehszlovákiai Ortodox Egyház történetét, s 
tájékoztatnak mai életéről és szolgálatáról. Az orosz nyelvű ismertetések 
vegén rövid összefoglalásokat találunk angol és német nyelven.

Az ortodoxia történetének kezdete a mai Csehszlovákia területén 
Cyrill és Method nevéhez fűződik. Ez a két hittérítő a 9. században Rosz- 
tiszláv morva fejedelem hívására Bizáncból jött a szláv nép megtéríté
sére. Bár Cyrill korán meghalt, Method pedig a német latin püspök fog
ságába került, munkájuk nyomán a szláv nép ezen a területen is a keleti 
keresztyénséget fogadta el. A két szláv apostol halála után a keleti szer
tartásé keresztyénséget a latin püspökök cseh területen igyekeztek tel
jesen felszámolni, bár ennek ellenére a kolostorokban (pl. a szazavai 
kolostorban) és a nép szíve mélyén az ortodoxiát még évszázadok múlva 
is megtaláljuk. Húsz János barátját, Prágai Jeromost ortodox felfogása 
miatt égették meg a konstanzi zsinaton. Követői már tárgyaltak a 
Konstantinápolyi Patriarchátussal a cseh ortodox egyház megszervezé
séről, ennek megvalósítását azonban Bizánc eleste meghiúsította. A fehér
hegyi csata után a katolikus Habsburg uralom Csehországból az ortodox 
keresztyénséget teljesen kiüldözte, Szlovákia területén pedig az ungvári 
unióval a pápa fennhatósága alá kényszerítette (1649). Az ortodox ke
resztyének az elnyomás alól csak az első világháború után szabadultak 
fel, amikor Gorazd prágai püspök a Szerb Patriarchátus fennhatósága 
alatt megszervezte a cseh ortodox egyházat. A náci megszállók azonban 
Gorazd püspököt kivégeztették, az ortodox lelkészeket bebörtönözték, 
az ortodox egyházat pedig törvényen kívül helyezték. Csak a felszabadu
lás után indulhatott meg a Csehszlovákiai Ortodox Egyház új megszer
vezése. 1946-ban kilépett a Szerb Patriarchátus fennhatósága alól és a 
Moszkvai Patriarchátus támogatását kérte. A moszkvai patriarcha



exarchát küldött Prágába a Csehszlovákiai Ortodox Egyház megszerve
zésére. Miután a szlovák görög katolikusok 1950-ben kiléptek az unióból 
és csatlakoztak az ortodox egyházhoz, a hívők számának megnövekedése 
lehetővé tette, hogy 1951-ben kimondják a Csehszlovákiai Ortodox Egy
ház autokefalitását. Az autokefál egyház fejévé Jelenferij prágai metro- 
politát választották, akinek utóda 1956-ban Joann metropolita lett. Mivel 
az ortodox keresztyének Csehszlovákia területén hosszú évszázadokon 
át elnyomás alatt éltek, a történeti emlékek és dokumentumok felkuta
tására az egyház szinódusa külön bizottságot hozott létre.

A Csehszlovákiai Ortodox Egyház négy eparchiából (egyházmegye) 
áll, a prágai, az olomouc—brnói, a presovi (eperjesi) és a michalovcei 
eparchiából. A hívők lélekszáma kereken 400 000. A 324 anyagyülekezet
nek és 1027 filiának összesen 1000 temploma és kápolnája van. A gyü
lekezetek nagy többsége Kelet-Szlovákia területére esik. Csehország 
területén mindössze 60 gyülekezet van 85 000 hivővei.

A két világháború között a cseh ortodox lelkészek a belgrádi teoló
gián tanultak. 1948-ban megszervezték az önálló lelkészképzést. A lelkész- 
képző szeminárium Karlovy Varyban nyílt meg, majd Prágában foly
tatta munkáját, végül a szlovák görög katolikusok csatlakozása után 
teológiai fakultás jelleggel — melyet a többi egyház teológiai fakultá
saival együtt állami támogatással tartanak fenn — Eperjesre került és 
azóta is ott működik. A fakultáson 6 tanszék van. Tíz év alatt 130 lelkész 
szerzett képesítést. Az elmúlt tanévben a 4 évfolyamban 68 rendes és 
56 magánhallgató volt. Ezek az adatok arról beszélnek, hogy a lelkész
utánpótlás biztosítva van. A teológiai fakultás munkájáról írt beszámoló 
arról tanúskodik, hogy a jövő lelkészei komoly kiképzésben részesülnek.

A gyülekezetek életéről írt beszámoló különösen azt hangsúlyozza, 
hogy a hívők — férfiak és nők egyaránt — milyen buzgón vesznek részt 
nemcsak a gyülekezeti életben (az énekkarok, kórusok munkájában és 
a szeretetszolgálatban), hanem mivel a szinódusok és tanácsok felét 
laikusok teszik ki, az egyház kormányzásában is.

Külön fejezetben olvashatunk a Csehszlovákiai Ortodox Egyház 
sajtószolgálatáról. A felszabadulás óta eltelt 15 év alatt 35 könyvet adott 
ki, melyek közül nem egy már negyedik kiadásban is megjelent. A ki
adott könyvek sorában teológiai jellegű műveket, énekeskönyveket, imád- 
ságos könyveket és kegyességi irodalmat (prédikációk, elmélkedések) 
találunk. Az egyház hivatalos folyóirata a „Pravoslávná mysl” („Ortodox 
Gondolat”) három nyelven: cseh, szlovák és ukrán nyelven jelenik meg.

Hosszú cikk számol be a Csehszlovákiai Ortodox Egyház békeszolgá
latáról. Meghatározza az egyházi békeharc teológiai alapját, majd fel
sorolja az egyházi békeszolgálat területeit, s ezek sorában a Prágai Ke
resztyén Békekonferencián való részvételt külön is kiemeli.

Az évkönyv elolvasása sok örömet jelent számunkra. Nemcsak azért, 
mert ismereteinket gazdagította — hiszen eddigi ismereteink a Cseh
szlovákiai Ortodox Egyházról nagyon hiányosak voltak, hanem azért is, 
mert a könyv elolvasása nyomán arról győződhetünk meg, hogy a Cseh
szlovákiai Ortodox Egyházban Isten Szentlelke gazdagon munkálkodik. 
Ennek pedig testvéri szívvel őszintén örülünk.

Selmeczi János


