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Csendben I sten előtt

Pietista elképzelések az egyház szolgálatáról 
a társadalomban

Az elmúlt másfél évtizedben meglehetősen sokat beszéltünk 
arról a kérdésről, hogy milyen módon kell az egyháznak betöltenie 
szolgálatát a világban, közelebbről abban az új társadalmi rendben, 
amelyben magyarországi evangélikus egyházunk él. Sokszor meg
lehetősen éles viták közben jöttek napvilágra az idevonatkozó néze
tek. A  különböző teológiai irányok képviselői vagy halkabban vagy 
hangosabban kifejtették véleményüket. És ezek a vélemények na
gyon szétágazók voltak. Egyesek —  némi nyugatról jött inspiráció
ra —  abban látták az egyház szolgálatát, hogy a rosszul értett 
„prófétai szolgálat” égisze alatt kritizálják vagy esetleg támadják 
azt a társadalmi rendet, amelyben magyar népünk él. Mások tet
szetősen fejtették ki azt a gondolatot, hogy az „egyház a nemzet 
lelkiismerete” , . ezért —  mint mondották —  „hallatnia kell szavát 
a nemzet életében jelentkező visszáságokkal szemben.” Tehát az 
Isten törvényét kell prédikálnia vezetőknek és vezetetteknek egy
aránt. Ennek az álláspontnak a másik véglete az volt, hogy „a gaz
dasági, politikai és társadalmi kérdésekhez az egyháznak nincs 
köze” , ennek következtében az „egyház maradjon semleges és ne 
ártsa bele magát a napi politikába.” Végül nagyon gyakran hang
zott olyan vélemény, hogy az „adott új társadalmi helyzetben nem 
változott az egyház feladata: most is az evangéliumot kell prédi
kálnia és gyakorolnia kell az imádság szolgálatát, mert ezzel tehet 
legtöbbet a társadalomért” . Az előzőleg említett álláspontok hívei 
jórészt megfogytak —  vagy legalábbis megcsendesedtek, de még 
mindig elég sekan vannak olyanok, akik az evangélium-hirdetést, 
mint „egyetlen” szolgálati-kötelezettséget emlegetik. Szerintük az
zal segít legtöbbet az egyház a társadalomnak, ha „hívő embereket 
ad neki” az evangélium hirdetése nyomán. Ezen túlmenőleg az egy
háznak alig van tennivalója. Mivel ez a látás sokakba belerögződött 
a pietista teológizálás következtében szükséges, hogy vele foglalkoz
zunk.

1. Egy elismerten „jólképzett” lelkészünk dolgozata van előttem. 
Tele van olyan részletekkel, amelyek azt mutatják, hogy az egy- 
háznak a társadalomban végzett szolgálatára nézve jellegzetes pie-
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tista nézeteket vall. Hadd idézzek néhány részletet a dolgozatból: 
„A  „pietista” jelzővel illetett igehirdetésnek is van világtávlata. Mi
nél több ember megtér, annál inkább biztosítva lesz a világban a 
rend. Az egyház igehirdetésének ezért kell a megtérésre koncent
rálódni —  ennek lesz azután a gyümölcse a világban a nemzetek 
közötti béke is, a többi társadalmi és szociális kérdés megoldásá
val együtt” . Aztán idézi a dolgozathozó valakinek ezt az álláspont
ját: „Az egyház feladata vertikális. Az egyház adjon a világnak 
vertikális síkban rendbehozott keresztyén politikusokat, de maga 
ne akarjon politikai tényezővé válni.” Például említi, hogy Mott 
János is komolyan harcolt a világbékéért. — Majd így folytatja: 
„Egyedül a Krisztusban való hitben omlanak le véglegesen az em
bereket elválasztó falak, előtte nincs zsidó, sem görög, sem rab
szolga, sem szabad, előtte egyformán bűnösök vagyunk — de ugyan
úgy a kegyelemben is egyforma gyermekei” . Megint mástól idéz:> 
„Hangsúlyozzuk: a világ dolgaiban, köztük a nemzetközi kérdések
ben, igazi keresztény felelősséget és cselekedeteket az evangélium, 
teremt, semnji más! Az ilyen keresztyének az evangélium termése” . 
Ehhez az idézethez a dolgozathozó hozzáfűzi: „Ez nem szűkkeblűsé- 
get jelent a világ kérdései felé, hanem kitárulkozást: Krisztusban 
megoldódnak a problémák” . Szó esik a dolgozatban az Újszövetség 
koráról is: „A z evangélium az új gazdasági és társadalmi rend he
lyett az emberek szívét változtatta meg és hirdette, hogy a rab
szolga Isten előtt egyenlő a szabad emberrel. Külső intézkedések 
helyett gyökerében segített a bajon, belülről terem tett új, igazsá
gos, szociális helyzetet.”  — Ismét egy idézet a dolgozatban: „A  
társadalmi ellentétek megoldása Jézus Krisztus. Ahol ő úrrá lesz, 
ott megszűnnek a társadalmi visszáságok, igazságtalanságok s a 
testvériség, a szeretet lesz élő erővé. Ahol az evangélium hatalom
má lesz emberi szívekbe, ott magától következnek a szociális tet
tek.” „Ma jelentéktelennek látszódhat az a szolgálat, amelyik Isten 
békességét hirdeti az emberek között. S csekélységnek az eredmény 
is: csepp a tengerben. De a tenger is cseppekből áll, a népek barát
sága is akkor őszinte és tartós, ha Istennel megbékélt szívű embe
rek keresik egymás kezét. . .  Ha valóban békességre tudunk jutni 
egymással és erre másokat is eljuttatunk — csekélynek látszó volta 
ellenére is világra szóló szolgálatot végzünk” .

Biztosra veszem, hogy igen sok lelkésztársam — olvasva ezeket 
az idézeteket — igazat ad a dolgozathozónak és úgy gondolja, hogy 
a dolgozatban kifejtett álláspont „helyes, biblikus és hitvallásos” . 
Mégis —  anélkül, hogy „csalatkozhatatlan”-nak igyekeznék látsza
ni — Isten előtti csendességben — hadd ellenezzem meg a dolgozat
hozó több tételét és mutassak más megoldások felé is.

2. Magam is vallom, hogy az evangélium az egyháznak drága 
kincse. Pál apostollal együtt tudom szívből mondani: „Nem szégyen
lem a Krisztus evangéliumát, mivel Istennek hatalma az minden 
hívőnek üdvösségére” . (Rm 1, 16) Tudom, hogy az evangéliumban
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megnyilatkozó isteni hatalom elég erős arra, hogy önző emberi 
szíveket megújítson és beállítsa azokat a . másik ember áldozatos 
szolgálatába. Azt is. tudom, hogy a megújított szívű keresztyén 
embereken keresztül Isten már igen nagy dolgokat végzett el nem
csak az egyháznak, hanem a népek életében is. Számtalan azoknak 
a keresztyéneknek a száma, akik bátor lépéseket tettek a maguk 
korában a szociális kérdések megoldásáért, a kultúra felvirágozta
tásáért, általában az emberek boldogulásáért. Az életújító evangé
liummal valóban tartozunk mindenkinek, ezzel „adósai vagyunk 
minden ember"-nek. Meggyőződésünk szerint valóban segítünk a 
társadalomnak és ezen túlmenőleg az egész emberiségnek, amikor 
az evangéliumot prédikáljuk. Mégsincs igen sok vonatkozásban iga
za a dolgozathozonak.

a) Bármennyire legfontosabb feladata az egyháznak az evangé
lium hirdetése, mégsem az egyetlen feladata. Teljesen helytelenül 
terjedt el egyházunkban az a tétel, hogy „az egyháznak egyetlen 
feladata az evangélium hirdetése” . Bármennyire biblikusnak lát
szik is ez a tétel, a Biblia másról beszél. Amikor Jézus az evangé
lium hirdetésére parancsot adott, egyszerre és hasonló nyomatékkai 
a diakónia szolgálatára is kiküldte tanítványait. Lk 10, 9-ben ezt 
olvassuk: „gyógyítsátok az ott levő betegeket és mondjátok nekik: 
Elközelített hozzátok az Isten országa” . Ezt a parancsot a tanítvá
nyok meg is fogadták, mert Mk 6, 12— 13-ban ilyen híradást olvas
hatunk: „És ők elmenve, hirdették, hogy térjenek meg és sok ör
dögöt kiűztek, sok beteget megkentek olajjal és gyógyítottak” . Te
hát a „megtérés prédikálás”-ával egyidőben „ gyógyítás” is folyt. 
A  kettő együtt: igehirdetés és diakónia. Hogy az egyház diakóniája 
a mai időben nem „karácsonyi segélyek”, „húsvéti kalács” és ,,sze- 
retet-csomagok” osztogatásából áll, azt már alig kell magyarázni. 
Vagy talán abban kell világviszonylatban az egyháznak diakóniát 
végezni, hogy a gazdaságilag elmaradt országokba pénzsegélyt küld? 
Pl. az indiai 600 ezer evangélikus azzal segíti a több mint 400 mil
lió indiai embert, h ogy takarókat ajándékoz az utcánalvóknak? Egy 
ilyen diakónia a nyomor konzerválásának diakóniája volna! Min
dent összevéve: az egyháznak nem „egyetlen” szolgálata társada
lom felé az igehirdetés, hanem végeznie kell a diakóniát is. De 
egészen más módon és céllal, mint eddig. Erről azonban később le
gyen szó.

b) A  dolgozatírónak az a véleménye, hogy „egyedül Jézus Krisz
tus a társadalmi és nemzetközi feszültségek megoldója”  csak formá
lisan mutat rá Jézus Krisztus jelentőségére. Ezzel a megállapítás
sal —  amely egyébként a pietizmusnak tétele — a dolgozathozó 
azt a hiedelmet kelti, m intha m i keresztyének Jézus Krisztus se
gítségével a világ gondjai tekintetében valami kizárólagos m egol
dás birtokában lennénk. Egy ilyen nézet a „rajongások rajongá
sa” , Jézus Krisztus személyének és evangéliumának teljes félre
ismerése. Jézus Krisztus nem szociális forradalmár és az evangé-
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lium nem „törvény” , amellyel országokat és világrészeket lehet kor
mányozni. De azért is helytelen ez a nézet, m ert belőle kitűnik a 
keresztyén felsöbbrendűségi tudat a nem-keresztyénekkel szemben. 
Hiába is próbálják egyesek elhitetni, világosan meg kell monda
nunk: m i keresztyének nem vagyunk kizárólagos megoldások birto
kában azokra a nagy kérdésekre vonatkozólag, amelyek ma az egész 
emberiséget foglalkoztatják és idehaza Magyarországon sem mi 
vagyunk azok, akik a gazdasági és társadalmi fejlődés közben meg 
tudjuk mondani az egyedüli helyes tennivalókat.

c) Nemcsak a „keresztyén felsőbbrendűség” hangsúlyozása hely
telen, hanem azoknak az „e világi’ törekvéseknek és reménységek
nek a lebecsülése is, amelyekkel a jóakaratú emberiség előbbre 
akarja vinni a népek megbékélésének és a népek békés jövendőjé
nek ügyét. Egyszerűen nem igaz az, hogy hiábavaló minden erőfe
szítés a szociális kérdések megoldására, az éhező m illiók  kenyér
hez juttatására, az ellentétek kiegyenlítésére, a háború megakadályo
zására stb. Ellenben az az igaz, hogy ezeket az erőfeszítéseket si
ker koronázhatja, még akkor is, ha azokat nem-keresztyén embe
rek teszik. Erre számtalan példa van. Nekünk keresztyén emberek
nek a „keresztyén felsőbbrendűség” mellőzésével sokkal nyitottab- 
ban kell néznünk a „világ törekvéseire és reménységeire” . Vigyáz
nunk kell arra is, hogy a világgal kapcsolatban ne csak azt hang
súlyozzuk, hogy az „bűnös” és ezért reménytelen minden törekvése 
a jobb után, hanem legalább ilyen nyomatékosan beszéljünk arról 
is, hogy a világ „megkegyelmezett”  világ, amelyben Isten erői dol
goznak az embereken keresztül, tehát van alapja a fö ld i reménysé
geknek is. Ez nem „hamis optimizmus” , mint sokan gondolják és 
nincs köze a „földi mennyország” képzetéhez, hanem egyszerűen szá
molva Isten hatalmával, komolyan vétele a földi reménységek
nek.

d) Úgy látom, hogy a dolgozatíró ugyanakkor, amikor túl nagy
nak látja a világban a bűn hatalmát, nem látja elég nagynak a bűn 
erejét a „m egtért ember”  életében. Ezt írja: „Minél több ember 
megtér, annál inkább biztosítva lesz a világban a rend. Az egyház 
igehirdetésének ezért kell a megtérésre koncentrálódnia — ennek 
lesz azután a gyümölcse a világban a nemzetek közötti béke is, a 
többi társadalmi és szociális kérdés megoldásával együtt” . Meggyő
ződésem szerint a társadalmi élettel összefüggésben és arra az eset
re, amikor egy új társadalmi rend kialakításáról van szó, a dolgo
zathozó eltúlzott jelentőséget ad az emberek szívében történt vál
tozásnak. Ez a változás letagadhatatlanul döntő jelentőségű: „a ré
giek elmúltak, imé újjá  lett minden”  (2 Kor 5, 17). Mégis állandóan 
gondolnunk kell egyfelől arra, amit Pál apostol mond a „hívő em
berről” a Római levél 7. fejezetében: „Mert gyönyörködöm ugyan 
Isten törvényében a belső ember szerint, de látok egy másik tör
vényt tagjaimban, amely az én elmém törvénye ellen hadakozik és 
engem foglyu l e jt a bűn törvényének, amely tagjaimban van” (22—
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23. v). Másfelől emlékeznünk kell arra, amit Luther mondott a 
megigazult emberről: „simul iustus simul peccator.”  A  pietizmus- 
nak a szív megváltozásáról szóló véleményét a fenti idézetek meg
világításába kell helyeznünk. Ha mi azt hisszük, hogy a „világ min
den problémája megoldódik, ha az emberek megtérnek” , akkor 
nemcsak a perfckcionizmusnak a hibájába estünk, hanem az u tó- 
pizmusnak is áldozatává lettünk. De ettől függetlenül is hadd te
gyek fel néhány kérdést: Addig tehát hiábavaló minden emberi erő
feszítés a békéért, a népek megértéséért, az igazságosabb szociális 
rendért, míg „mindenki meg nem tér?” M íg mindenki el nem fo
gadja Jézus Krisztust? Ha ez igaz volna, akkor valóban „mondjunk 
le minden reményről” , mert erre még csak ígéretünk sincs Isten
tő l! De vegyük azt a lehetetlent, hogy „mindenki megtér” : addig 
is, m íg ez meg nem történik, ne csináljunk semmit, illetőleg enged
jük, hogy egy esetleges atomháborúban elpusztuljon az emberiség 
nagyobbik fele? M ég más oldalról: az emberiség sokszorosan gyor
sabban szaporodik, m int a keresztyén misszió előrehalad, lehet ar
ra számítani, hogy „krisztianizálódik” a világ? Egyáltalában lehet a 
keresztyénségnek célja a világ „krisztianizálása” ? Nem volt elég 
nekünk egy „keresztyén Magyarország” és egy „keresztyén nyu
gat” ? A  pietizmus elképzelései inkább a mesék világába visznek 
és egyáltalában nem viszik előbbre a szociális igazságosság és jó
lét, a népek megértésének ügyét.

Előttem világos, hogy a pietista elgondolások az egyháznak a tár
sadalomban való szolgálatára nézve nélkülözik a bibliai realizmust, 
hitvallásaink tanítását és ellenkeznek a józan értelemmel.

3. M ilyen módon és eszközökkel kell tehát szolgálni az egyház
nak a társadalomban idehaza és világviszonylatban? A  kérdésre 
nem szeretnék akadémikusán válaszolni, vagyis úgy, hogy erre a 
kérdésre vonatkozólag előbb bibliai alapvetést csinálok, utána ki
keresem a hitvallási iratok megfelelő passzusait, majd beidézem ne
ves teológusok megállapításait. E helyett csak a „summázás”-t 
nyújtom.

a) Az egyháznak drága kincse Isten törvénye és evangéliuma. 
Ezeket kell hirdetnie. Egy pillanatig sem lehet azt gondolni, hogy 
a gazdasági, társadalmi és politikai életre vonatkozóan csak a tör
vényt kell hirdetnünk, valami félreértett „prófétai szolgálat” ne
vében. Kétségtelenül nem hallgathatjuk el az Isten törvényét, mert 
akkor megcsonkítjuk szolgálatunkat, de a törvényhirdetésének 
módja igen sokféle lehet. Nagyon tanulságosnak tartom M. Thomas 
indiai professzor Új-Delhiben tartott előadásának egy szakaszát: 
„Sok keresztyén ember és egyház van, akik prófétai kritizálással 
szeretnek foglalkozni. De Isten csak azokat hívja el az ítélet hirde
tésére, akik megerősítették a néppel való szolidaritásukat Isten szí
ne előtt és ott állottak, ahol azok állanak; csak az ilyen prófétai szót 
értik meg, akár elfogadják, akár elutasítják. Mi megpróbáljuk meg
fordítani Isten elhívásának a rendjét” . Mindenesetre mielőtt a je-
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len időkben hangos „prófétai szavak”-at mondanánk az új magyar 
világban, jó megvizsgálnunk előbb „népünkkel való szolidaritásun
kat” , aztán azt. hogy „álltunk népünkhöz való viszonyban” az ún. 
„keresztyén Magyarországon” : képviseltük-e akkor ország-világ
előtt többek között a 3 millió földnélküli parasztság, a munkások, 
a munkanélküliek és a fajtájuk miatt üldözöttek ügyét. Vélemé
nyem szerint nem' igényelhetünk egy ilyen háttérrel nagyon „han
gos prófétai szót” s aki erre azt feleli, hogy „nem arra kell néz
nünk, amit tettünk vagy nem tettünk” , hanem arra, hogy Isten hív 
a törvény minden körülmények között való hirdetésére” , annak 
csak azt tudom mondani, hogy a szentírás bizonyságtétele 
szerint volt eset rá, amikor valakinek „nem adatott prófétai szó” , 
mert eljátszotta elhívatását. A  bűnbánaton és megújuláson keresz- 
tül újra adatik ez a szó, de azt „keresztyén felsőbbrendűségi tu
dat” nélkül kell „használnunk” . A  törvény hirdetésénél hangsúlyo
sabb az evangélium  hirdetése, vagyis annak az örömhírnek világgá 
kiáltása, hogy Isten Jézus Krisztusban bűnbocsánatot adott és sze
re ti a világot, benne az egész emberiséget. Ezt az evangéliumot ki
kötések és kizárások nélkül kell hirdetnünk minden embernek. 
Ezen az evangéliumon keresztül valóban tud Isten olyan embereket 
teremteni, akik hűségesen és becsületesen tudnak szolgálni a gaz
dasági és társadalmi életben is, bár számolni kell azzal, hogy ők 
is bűnös emberek, akik nemcsak megkísértetnek, hanem sokszor 
el is esnek. Éppen ezért — és még sok másért —  soha nem mond
hatja az egyház, hogy a „társadalommal szemben megtette köteles
ségét, amikor annak megtért embereket adott” . Ezen kívül még 
mást is kell tennie.

b) Az egyház szolgálatához tartozik az imádság gyakorlása is. 
Soha nem felejthetjük azt, amit Pál apostol írt Timóteusnak: „Inte
lek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, 
esedezések, hálaadások minden emberért, királyokért és minden fel
jebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk, teljes istenféle
lemmel és tisztességgel” (1 Tim 2, 1— 2). Az egyháznak tehát Isten
től rendelt feladata, hogy állandóan könyörögjön a népek békés 
életének megvalósításáért, a kenyér igazságos elosztásáért a világ
ban, a szociális igazságosság érvényrejuttatásáért, általában a jó 
társadalmi rend kialakulásáért. Sajnos nem mindegyik lelkészünk 
végzi ezt a szolgálatot állandóan és tervszerűen. Az igehirdetése
ket követő „homilia-szerű” imádságok, inkább a prédikáció össze
foglalásai szoktak lenni, mint ilyen irányú könyörgések. Ezért vol
na jó egy olyan „ökumenikus imádság” , amelyet minden istentisz
teleten elimádkozhatnánk a Mi Atyánk előtt.

c) Szolgálnia kell az egyháznak a társadalomban a diakóniával 
is. De nem az ún. „tradicionális diakóniá”-val, tehát szeretetado-. 
mányok nyújtásával, kórházak fenntartásával stb. Mindezek jelen
tős és szép szolgálatok voltak a múltban. Ma másról van szó. Neve
zetesen arról, hogy a szociális és társadalmi bajokat a világon nem
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tüneteiben kell meggyógyítani, hanem gyökereiben. És ebben kell 
segítenie az egyháznak is. Mindannyiunk előtt közismert, hogy a 
munkásság nemzetközi összefogással törekszik az egész emberiség 
szociális jólétét, a vagyon igazságos elosztását és a világbéke meg
valósítását előmozdítani. Valóban csak egy ilyen világméretű szer
vezkedés a jobb életért, tudja a bajokat orvosolni. Az egyház a mun
kásmozgalmak erőfeszítéseit nem nézheti azzal a keresztyén önhitt
séggel, hogy „mi jobb megoldások birtokában' vagyunk” és azzal a 
pesszimizmussal sem, hogy ebben a bűnös világban úgyis ered
ménytelen minden ilyen irányú törekvés” . Ezt a pietista gondol
kodást egyszer már szélnek kellene eresztenünk! Nekünk nemcsak 
reménységgel kell ezeket az erőfeszítéseket néznünk, hanem a ma
gunk helyén segítenünk is kell azokat. Nem úgy, hogy „mint egy
ház” csatlakozunk a munkásmozgalmakhoz — hiszen ennek amúgy 
sincs meg a lehetősége — , hanem úgy, hogy bizonyos célok megva
lósítása érdekében, bizonyos területeken együttmunkálkodunk: pl. 
a hidegháború leküzdésében, a háború kiküszöbölésében, a gyar
mati népek felszabadításában, az általános és teljes leszerelés meg
valósításában. Hazánkban együttmunkálkodunk kormányunkkal és 
a társadalmi tömegszervezetekkel annak a célnak érdekében, hogy 
tovább növekedjék az életszínvonal, megerősödjék ipari és mező
gazdasági életünk és virágozzék kultúránk stb. Igen, ez az ú j látás 
az egyháznak a társadalomban végzendő szolgálatára nézve, ame
lyet vallunk. Így is összegezhetem: igét kell hirdetnünk, imádkoz
nunk kell és együtt kell dolgoznunk keresztyén és nem keresztyén 
erőkkel a világ békés jövendője és igazságos társadalmi rendje ér
dekében.

Nem hallgathatom el abbeli örömömet, hogy az Egyházak Vi
lágtanácsa harmadik ^Nagygyűlésén egyre erőteljesebben jelentke
zett ez az igény: együttmunkálkodni minden jóakaratú em berrel a 
jó  érdekében. Ennek illusztrálására néhány részletet idézek az ún. 
„szolgálat” albizottság jelentéséből, melyet a Nagygyűlés elfogadott: 
„A z Egyházak Világtanácsa harmadik nagygyűlése az egész világon 
élő keresztények figyelmébe ajánlja az Isten fiainak megjelenését 
váró egész emberiség törekvéseit és szükségeit, szenvedéseit és re
ménységét” . — „A  keresztyén ember nem fél a változástól, mert 
tudja, hogy milyen súlyosok a szegénység és nélkülözés terhei, 
amelyeket ma az emberiség többsége hordoz. Kész kezdeményezni 
az olyan változásokat és javasolni az olyan reformokat, amelyek az 
igazság és a szabadság céljait szolgálják és széttörik a szegénység 
bilincseit. Hajlandó együttműködni mindazokkal, akik vele együtt 
törődnek az emberiség jó létével” . „A z egyháznak biztatnia kell az 
egyes hívőket, hogy aktívan vegyenek részt országuk közéletében. 
Ez a felebarát szerető szolgálatának egyik form ája szolidaritásban 
a nemzet életével.”  „A z egyház arra hivatott, hogy tevékenyen fá
radozzék a faji igazságosságért. A  keresztyének nem lehetnek kötve 
egyetlen akció módhoz sem, hanem hatásosan kell felhasználniuk
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a különböző lehetőségeket, valamint ugyanilyen célokért fáradozó 
világi csoportokkal való együttműködést” .

Végül szeretnék néhány részletet ismertetni M. Thomas pro
fesszor előadásából: „Az evangélium hirdetését és az igazi humaniz
must nem lehet elválasztani egymástól, annyira összetartoznak, 
mint Krisztus királyvolta és Krisztus királysága, mint Krisztus és 
a Krisztusban levő világ. Fontos dolog az egyház számára azonban 
az, hogy tudatosítsa magában, hogy az Afrikában és Ázsiában vég
bemenő gyors változásokban benne van Krisztus Ígérete az em
berek és emberi egzisztenciájuk meggazdagítására. És az egyház
nak az erről az ígéretről való bizonyságtétele magában foglalja azt, 
hogy résztvesz az igazi felelős emberi életet előmozdító ú j politikai, 
gazdasági és társadalmi élet ú j struktúrái felépítésének feladataiban 
és ú j erkölcsi és kulturális megalapozásának keresésében.”  „Ma 
egész népek humanizmusra ébredtek és a szociális fejlődés prog
ramjai segítségével megvalósítják azt és az egyház elveszítette ki
váltságos helyzetét és helyét, mint a szociális szolgálat úttörője. De 
a nemzetépítéshez való hozzájárulásunk, bár viszonylag kicsi, nem  
szükséges, hogy jelentéktelen legyen, ha nem valami exkluzív érte
lemben cselekszünk, hanem partnerként az igazi emberi élet szeku- 
láris fe ltételei megteremtéséért fo ly ta tott közös harcban” . „Ha 
Krisztusra figyelünk, többet fogunk törődni az emberi jogok vé- 
delmezésével, a szociális igazság előmozdításával és olyan állami 
és társadalmi struktúrák építésével, amelyek elősegítik az emberi 
felelősség nagyobb megvalósulását, másokkal való partnerségben” . 
Amit Thomas teológiai professzor mond az első sorban az afrikai 
és ázsiai viszonyokra vonatkozik, de nagyon tanulságosak általá
nosságban a keresztyén egyház szolgálatára a világ minden részé
ben.

Megszabadulva a pietizmus rossz hatásaitól, arra kell töreked
nünk, hogy magyarországi evangélikus egyházunk és annak tagjai, 
szolgáljanak jó szívvel az új magyar világ társadalmi rendjében: 
igével és imádsággal és igazi partnerségben a nem-keresztyének
kel minden jó  cselekedet végzésével.

Káldy Zoltán
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Tanu lmány ok

M erre tart a katolicizmus ?

A  protestantizmus és a katolicizmus útja nem történelmi esetle
gesség miatt — Tetzel János búcsúcédula árusítása miatt —, hanem 
mélyreható teológiai ellentétek miatt vált el egymástól.

Míg Luther Márton, a Szentírás doktora Isten igéjének a ' főségét 
hangsúlyozta, amelyben az egyház is és minden egyházi tanítás is a 
Szentírásnak van alárendelve, és csak annyiban (quia et quatenus) ér
vényes, amennyiben a Szentírással megegyezik, — addig a katoliciz
mus a trienti zsinaton dogmává tette a szenthagyományt, mint a Szent
írástól független és vele egyenlő rangú hitforrást. Azóta a dogma: az 
egyháztól hívés végett előadott igazság. Itt tehát az egyház az ura a 
Szentírásnak, illetve a pápa a Szentírás egyedül hiteles, tekintély jellegű 
és hivatalos magyarázója. A  pápai tanítás elfogadása kötelező erejű és 
az üdvösség elnyeréséhez elkerülhetetlenül szükséges.

Mivel a pápaság önmagát a Szentírás fölébe helyezte, letért az igei 
alapról, sajátmagát tette az Isten kinyilatkoztatása tévedhetetlen értel
mezőjévé. Ha a Szentírás mellett a szent hagyomány egyenrangú hit
forrás, akkor minden állíthatóvá válik, ún. isteni jogon, amit a pápaság 
annak tekint. Hiányzik az igének az egyedül érvényes zsinórmértéke, 
amelyen minden tanítást le kell mérni. Az igei alaptól való elszakadás 
miatt alakulhatott ki a pápaságnak két alapvető hatalmi ambíciója: az 
egyik modern formában érvényesíti a pápaság világhatalmi törekvéseit, 
a másik pedig a pápaság monarchikus uralmát valósítja meg a kato
likusegyházon belül s ezzel teljesen engedelmes eszközökké akarja tenni 
a katolikus híveket. Ez a két alaptulajdonság a pápaság kialakulása óta 
megvan, csak megvalósításának formái változtak az évszázadok folya
mán, a különböző történelmi helyzetektől függően. Ennek az ősi két 
alapvonásnak a megvalósítását láthatjuk napjainkig, csupán a módsze
rek változnak a mindenkori történelmi helyzetnek megfelelően.

Ha azt a kérdést vetjük fel, hogy merre tart a katolicizmus, milyen 
irányban fejlődik, akkor már elöljáróban megállapíthatjuk, hogy maga._ 
a katolikum, a katolikus egyház teológiai és egyházpolitikai iránya alap
jaiban változatlan. A  katolikus egyház tudatosan és tervszerűen törek
szik erre a változatlanságra, csupán alkalmazkodó képessége keresi a 
szituációnak legmegfelelőbb kivitelezési módokat.

Ezt a legújabb kori katolicizmus fejlődéstörténetével igazolhatjuk, 
Részletekre menő elemzés helyett meg kell elégednünk az alapvető ten
denciák vázolásával.

IX. Pius
IX. Pius műve döntő fontosságú a katolicizmus fejlődéstörténetében. 

Nála csírájában megtalálhatók mindazok a gondolatok, amelyek a kato-
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licizmus útját napjainkig is meghatározzák. Tevékenységében meg le
het különböztetni az egyházi és világi hatalomra törés ambícióját.

a) AZ EGYHÁZBAN új dogmákkal erősítette meg a pápai tekin
télyt és hatalmat. IX. Pius indította el a mariológia újabb virágzását. 
Több mint félévezrede vitatkoztak a ferences- és domonkosrendi szer- 
zétesek a Mária-dogma részletein s a trienti zsinat sem talált végleges 
megoldást. IX. Pius 1854-ben az Ineffabilis Deus kezdetű dogmatikai 
bullában pápai székhatározattal ünnepélyesen kimondta: „Határozzuk, 
hogy az a tanítás, melynek értelmében a boldogságos Szűz Mária a 
mindenható Isten páratlan kegyelméből és kiváltságából Krisztus Jézus
nak, az emberi nem Megváltójának érdemeire való tekintettel fogan
tatásának első pillanatában az eredeti bűnnek minden szennyétől óva 
maradt, Istentől ki van nyilatkoztatva, és ezért minden hívőnek köte
lessége erősen és állhatatosan vallani.” A  szentírási alaptól elszakadt 
pápaság most már gátlás nélkül alkot új dogmát. Pius nem is zsinaton, 
hanem csak püspöki értekezleten állapította meg ezt a dogmát, s ezzel 
a lépésével gyakorlatilag a pápai tévedhetetlenséget fejezte ki. Innen
től kezdve semmi sem állta útját a Mária-dogmák alkotásának, amint
hogy a katolicizmus tovább is lépett ezen az úton. Ez azonban szükség
képpen jelentette a szakadék mélyülését a protestantizmussal, hiszen 
egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a Mária-kultuszban a pápaság már nem
csak egyenlő tényezőnek tekinti a Szentírást és a szenthagyományt, 
hanem a szenthagyományt, a pápai székhatározat előnyben részesíti a 
Szentírással szemben.

Még tovább haladt IX. Pius ezen az úton, amikor az 1870-es vati
káni zsinaton kimondatta a pápai tévedhetetlenség dogmáját. Még a 
katolikus egyházon és a hierarchián belül is jelentős éllenzéke volt 
ennek. Simor, magyarországi prímás, küldöttség élén kérte a pápát, hogy 
álljon el tévedhetetlenségi igényétől. Ketteler, mainzi püspök három
szor borult térdre a pápa előtt, hogv őrizze meg az egyház békéjét. 
Rauscher, bécsi érsek külön kihallgatáson adta elő a veszélyeket, ame
lyek az egyházra háramlanak e dogma miatt. Ötvenöt német, osztrák, ma
gyar, francia és amerikai főpap nyilatkozatot adott át a pápának, amely
ben kijelentették, hogy nem vesznek részt a nyilvános szavazásban, 
inkább hazatérnek, hogy ne kelljen „non placet” -tel szavazniuk. A  zsi
nat nyilvános ülésén, az ellenzék távollétében, ötszázharmincöt piacet, 
kettő non piacet szavazattal foglalt állást az első vatikáni zsinat a pápai 
tévedhetetlenség dogmája mellett. A  dogma így szól: „Egyetértésben 
tanítjuk és istenileg kinyilatkoztatott hitigazságnak kimondjük, hogv 
a római pápa midőn Szent Péter székéből (ex cathedra) szól. azaz, mi
dőn az összes keresztyének pásztorának és tanítójának tisztében jár el 
és legfőbb apostoli tekintélye erejében hitre vagv erkölcsre tartozó ta- 

  nítást az egész Egyházra kötelezőleg mond ki (doctrinam de fide vei 
moribus ab universa Ecclesia tenendam): azzal a tévedhetetlenséggel 
rendelkezik, melyet az isteni Megváltó a hitre és erkölcsre vonatkozó 
dolgok eldöntésében adott az ő Egyházának, és ezért a pápa döntései 
a maguk erejében és nem az Egyház beleegyezése következtében per
újítást nem tűrnek (irreformabiles).” Ez azt jelenti, hogy a pápa egy
magában is tévedhetetlen, a zsinat kizárólag a pápára ruházta az egy
ház egyetemének jellegét, a tévedhetetlenséget, s ezzel a pápát abszo
lút szellemi urának ismerte el. Az első vatikáni zsinat óta a pápa és 
az egyház azonos fogalmak.

Az első vatikáni zsinaton vereséget szenvedett az episcopalizmus, 
amely az egyetemes püspöki hatalmat szerette volna elismertetni leg
főbb egyházi joghatóságként, de megbukott a conciliarizmus is, amely
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az egyetemes zsinatot a pápa fölé helyezte volna s így akkor a pápai 
döntések a zsinathoz lettek volna megfellebbezhetők.

A  pápai tévedhetetlenség dogmája szerint „ki van közösítve, aki 
azt mondja, hogy a római pápának csak felügyelői vagy irányító tiszte 
van, nem pedig az egész Egyházra kiterjedő teljes és legfőbb jogható
sága, nemcsak a hit és erkölcs ügyében, hanem az egész földön elter
jedt Egyház fegyelmére és kormányzatára tartozó ügyekben is; vagy 
hogy övé ama legfőbb hatalomnak csak oroszlánrésze, nem pedig egész 
teljessége; vagy hogy ez a hatalom nem rendes és közvetlen, akár az 
összes egyházak, akár az összes és egyes pásztorok és hívők fölött.” 
„K i van közösítve, aki azt állítja, hogy Szent Pétert az Úr Krisztus 
nem tette meg az összes apostolok vezérévé és az egész küzdő egyház 
látható fejévé; vagy hogy nem igazi és tulajdonképpeni joghatósági fő
séget kapott egyenest és közvetlenül ugyanattól a mi Urunk Jézus Krisz
tustól, hanem csak tiszteletbeli főséget.” „K i van közösítve, aki azt 
mondja, hogy nem magának az Úr Krisztusnak rendelkezéséből, vagyis 
isteni jogon áll, hogy Szent Péternek az egész Egyház fölötti főségben 
állandó utódja van.”

Ezzel a dogmával Róma elszigetelte magát a keresztyénség minden 
ágától, a protestantizmustól is, amely a reformációban elvetette a pápa
ságról szóló tanítást, de az orthodoxiától is, amely 1054-ben elsősorban a 
pápai hatalmi törekvések miatt vált el Rómától. A  pápai tévedhetet- 
lenségi dogma mégjobban megmerevítette a katolicizmust alapvető fő 
tévedésében.

b) A  V ILÁG I HATALOM kérdése kezdettől fogva a pápák fő 
gondja volt. IX. Pius sokat küzdött itáliai világi politikai hatalmáért, 
Ezen túlmenően azonban kora egész társadalmi-politikai problematikája 
is foglalkoztatta. A  pápaság világhatalmi ambíciójával szólt bele ezekbe 
a kérdésekbe.

Quanta Cura 1864-ben megjelent enciklikájában és a hozzácsatolt 
Syllabusban; amelyben 80 tévtant sorolt fel, szembeszáll minden gon
dolattal, amelyben akár protestáns hatást, akár haladó jelleget gyanít. 
Őrültségnek nyilvánítja és elátkozza azt az állítást, hogy a nemkatoli
kusok is üdvözölhetnek. Elátkozza a szabad vizsgálódást, a Biblia-társu
latokat és a Biblia-terjesztést, a polgári házasságot, a lelkiismereti sza
badságot, a tan-, gondolat- és sajtószabadságot, a törvény előtti egyen
lőséget, az egyház és állam szétválasztását, tehát mind a protestantiz
mus újabb eredményeit, mind pedig a társadalmi élet fejlődésének 
újabbkori vívmányait. Minden tévelygés gyökerének minősítette azt a 
gondolatot, hogy a pápának ki kellene békülnie a haladással és az új
kori műveltséggel. Kora visszahúzó erőinek a bástyájává vált Róma s 
a világnak a visszafelé lépés tanácsát adta. A  pápai szellemiség kép
viselőit nevezték ultramontánoknak. amivel a középkori gondolatok fel
elevenítését célzó pápakövetőket jelölték meg.

X III. Leó

X III. Leó, az egyik legjobban ünnepelt pápa, a katolikus egyház
nak mind belső teológiai-egyházi területen, mind a kifelé irányuló tár
sadalmi törekvések területén olyan irányítást adott, amely szembehelyez
kedett kora haladó mozgalmaival.

a) TEOLÓGIAI TÉREN az Aeterni Patris című enciklikájában azo
kat a teológiai és filozófiai rendszereket támadta meg, amelyek a 16. 
század óta keletkeztek. Ezekkel szemben az „angyali” Aquinói Tamás-
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hoz, a katolikus tudományosság alapjához kell visszatérni, aki tudva
lévőén a középkori tudományosságot egyeztette a katolikus egyház taní
tásával. X III. Leó az összes katolikus tanintézet védőszentjévé tette 
Aquinói Tamást, azzal a reménnyel, hogy a tomizmus és újtomizmus. 
segíteni fogja a kulturális fejlődés visszakanyarodását a középkorhoz, 
a katolikus egyház eszményített korszakához.

Immortale Dei című enciklikájában a középkori teológia tanítását 
elevenítette fel a pápaság hatalmáról. Kimondotta, hogy mivel a hata
lom Istentől van, s az ő képviselője a pápa, illetve az egyház, ennél
fogva az egyház minden tekintetben megelőzi az államot, sőt az állam 
alá van rendelve annak. Elveti azt a nézetet, hogy a hatalom a néptől 
ered és hogy a népnek jogában áll a hatalom után nyúlni. Ugyancsak 
elveti — elődei nyomán — azt a nézetet, hogy a vallások között nem 
kell különbséget tenni, hogy bármely vallás számára biztosítani kell 
a vallásszabadságot, hogy helyesek az újabbkori szabadságjogok. Ezek 
sorában elítélte a polgári házasságot és a protestantizmus házasságfogal
mát is. Amikor X III. Leó pappá szentelésének 50. évét ünnepeltette 
fényes külsőségek között, s hódolói dicsőítették azt a magaslatot, amely
re alatta emelkedett a pápaság, X III. Leó elragadtatásban jelentette ki, 
hogy „a pápaság világító torony, melyet Isten állított a népek közé, hogy 
megmutassa az üdvösség útját, világraszóló hatalom, mely minden idő
ben és minden helyen jelen van, ha minden, össze is omlik körülötte, áll 
és él, dicsőségesen megerősödve” .

b) V ILÁG I vonatkozásban X III. Leó abban a meggyőződésben élt, 
hogy a világi hatalom is substantia Dei, patrimonium Christi, rés Do- 
minicae, rés Dei. Ennek az elméletnek az alapján jelentette meg 1891- 
ben a Rerum Novarum című enciklikáját, amelyben kora szociális kér
désében akar irányítást adni. Erről az enciklikáról a mai napig is az 
a Vatikán hivatalos véleménye, hogy ez magában foglalja a katoliciz
mus tanítását gazdasági és szociális téren.

Az enciklika kiadásának történeti hátterében állt az Appenini-fél- 
sziget, Itália elvesztése, a polgárság megerősödése az isteni jogon ural
kodó királyokkal szemben s az egyre erőteljesebben terjedő haladó 
mozgalmak. A  pápa kénytelen volt átérezni a társadalmi feszültséget. 
Hatalmas vagyon összpontosult kevesek kezében, míg a munkásrétegek 
nyomora egyre növekedett. A  bérek alacsonyak, a gyermekek és nők 
különösen embertelen körülmények között dolgoztak s a munkásokat 
állandóan fenyegette a munkanélküliség réme. Ilyen körülmények kö
zött Leó megpróbálta a forradalmi légkör szelét kifogni a vitorlából. 
Leó elítélte azokat, a szerinte szélsőséges elméleteket, amelyek az egy
háztól függetlenül keresték a társadalmi bajok orvoslását. Ö maga akart 
az élre állni, hogy tanácsával kivezesse a világot a társadalmi feszült
ségből. Az a megoldás, amit ajánlott, lényegesen abban foglalható össze, 
hogy a szegények számára a belenyugvást hirdeti, a gazdagokat pedig 
fokozottabb jótékonyságra buzdítja. X III. Leó szerint a dolgozóknak jo
guk van társulásokat létrehozni, akár csupán munkásokból, akár a 
munkaadókból és munkásokból vegyesen. Ezzel indítást adott a pápai 
szakszervezetek és a keresztényszocialista mozgalmak erősödéséhez.

Már itt jelentkezik az a pápai törekvés, amely megpróbál kétfelé 
tetszeni: egyrészt a szegények, másrészt a gazdagok felé. Ha csak ki
ragadott mondatokat emelünk ki az enciklikából, akkor azokkal mindkét 
felet meg lehet nyugtatni. Ha azonban összegében nézzük a Rerum No- 
varum-ot, akkor világosan látjuk, hogy benne a katolikus egyház mér
hetetlen vagyonát is féltő pápa szólal meg, aki félreérthetetlenül a ha
talmasok és az elnyomók oldalán áll.
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X III. Leó a legújabbkori katolicizmus jellegzetes egyházfejedelme, 
aki a modern katolicizmus alapvetését nyújtotta. A  pápaságot tovább
erősítette nemzetközi pozíciójában. Egy individualista korszakban erő
sen felfokozta saját személyének a kultuszát. A  katolikus egyház szol
gálatába állította a sajtót, kongresszusokat, különféle katolikus politi
kai pártokat, katolikus szakszervezeteket. Mindezt a hatalmas gépezetet 
arra használta fel, hogy a pápai elgondolások eszközeivé váljanak. En
nek az elgondolásnak két alapvonása van: egyfelől a tomizmus felvirá
goztatása és vele a középkori katolikus teológiához való visszatérés, más
felől a pápai hatalom latbavetése a fennálló társadalmi rend védelmére.

XI. Pius

XI. Piust, aki 1922—39-ig volt pápa, úgy ünnepük a katolikus világ
ban, mint X III. Leó művének méltó folytatóját. Valóban, sokoldalú 
irányítást adott a katolicizmus számára.

a) TEOLÓGIAI téren tovább erősítette a pápaságot. A  tévedhetet- 
lenségi dogma után már nem is lehetett továbbfejleszteni a pápák jogait 
az egyházban, ezért inkább azzal törődött, hogy minél jobban ünnepel
tesse a pápaságot és sáját magát. Ez a csúcspontját 1929-ben érte el, 
amikor — X III. Leóhoz hasonlóan — pappá szentelésének 50. jubileu
mát ünnepeltette meg. Működése alatt sűrűn folytak a szentté és bol
doggá avatások. Az előbbiek száma 34, az utóbbiaké 496. Ezzel belsőleg 
akarta erősíteni a pápai tekintélyt és hatalmat. A  szentírási alaptól való 
elszakadásban egyre tovább jutott. Intenzív Mária-kultuszt vezetett be, 
s ezzel előkészítette a következő Mária-dogmát, amelyet utóda, X II. Pius 
öntött formába. Erősítette a Bibliától független katolikus kegyességet, 
mint amilyen a szentévvel kapcsolatos búcsúrendszer, a Jézus-szíve kul
tusz, a rózsafüzér-áhítatosság. Jelentős része volt a lourdesi csodatévő 
hely kultuszának meghonosításában.

Mindezzel a katolikumot egyre távolabb vezette a Szentírástól és 
ezzel összefüggésben a protestantizmustól is. Ezeknek a lépéseknek ter
mészetes következményeként adta ki 1928-ban a Mortalium Animos 
című enciklikát, amelyben megtámadta a Rómán kívüli ökumenikus ke
resztyén egységtörekvéseket. Az ökumenikus mozgalom akkor még a 

 kezdet kezdetén volt, -de XI. Pius máris sietett kijelenteni, hogy a ke
resztyén egység kizárólag a pápa fősége alatt képzelhető el és maga 
elleni lépésnek tekint minden olyat, amely a keresztyének egységét Ró
mán kívül óhajtja megoldani. XI. Pius idejében az 1920-as és 30-as évek
ben erősen kiéleződött a protestantizmus és katolicizmus ellentéte. Ma
gyarországon ez volt az ún. hecckáplánok kora, a felekezeti öntudatnak 
és marakodásnak korszaka.

b) V ILÁG H ATALM I törekvéseiben meglehetősen egyszínű politikát 
követett. Ennek útját a következő adatok jelzik.

1929-ben Mussolinivel megkötötte a lateráni egyezményt, az olasz 
állam Citta dél Vaticano néven a pápa birtokába adta Rómának azt 
a részét, ahol a pápai hivatalok vannak, ezenkívül hatalmas készpénz
zel is kártalanította a pápát azért, hogy 1870-ben az olasz állam elvette 
a Vatikán önálló államjellegét.

1933-ban a fasiszta Németországgal kötött konkordátumot.
A  spanyol polgárháború idején Francót támogatta, majd a fasizmus 

győzelme után konkordátumot kötött Spanyolországgal.
Ezek a tények azt mutatják, hogy a pápaság a maga erkölcsi tekin

télyével ezek mellé a rendszerek mellé állt.
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XI. Pius szociálpolitikai nézeteit a Quadragesimo Anno kezdetű en- 
ciklikában (1931) fejtette ki, amelyet X III. Leó Rerum Novarum című 
enciklikája 40. évfordulójára adott ki. Az enciklika témája nemcsupán 
a munkáskérdés, hanem az emberiség egész társadalmi rendjének kér
dését akarja átfogni. Célkitűzése, hogy megszólaltatja a keresztény er
kölcsöt a társadalmi és gazdasági élet kérdéseire nézve. Visszatekint a 
Rerum Novarum enciklikára, majd annak gondolataihoz csatlakozva szól 
a magántulajdon, tőke, munka, proletariátus, bérkérdés dolgaihoz. Mind
ebből kitűnik, hogy XI. Pius nem tudott és nem is akart lemondani 
arról a pápai vágyról, hogy valamilyen formában irányító szerepet játsz
hasson az emberiség életében, vagy annak legalább egy részében. Ezt 
az irányítást azonban azzal a tendenciával végzi, hogy legyőzze a tár
sadalmi osztályok közötti feszültséget, kifogja a forradalom szelét a vi
torlából, megállítsa az emberi haladás törvényeit és a katolikus egyház 
világszervezetének működtetésével lefékezze a haladó társadalmi törek
véseket.

A  magántulajdonra való jogott az ún. katolikus természetjogból ere
dezteti. Ugyanakkor látja a magántulajdonban levő tőke koncentráció
ját, a gazdagság nagymértékben összpontosul, és óriási gazdasági hatalom 
kerül kevesek kezébe. Kialakul a pénz nemzetközi imperializmusa. A 
pápa szerint „az egész gazdasági élet rettenetesen kemény, durva és 
kegyetlen lett” . XI. Pius szerint ebben a helyzetben nem szabad a gaz
dasági tevékenység legfőbb kritériumául elfogadni az egyéni vagy cso
portérdeket, sem a szabad versenyt, sem a gazdasági egyeduralmat, sem 
a nemzet presztízsét vagy hatalmát, vagy bármi más hasonlót. Ezekkel 
szemben a gazdasági tevékenység legmagasabb kritériumának a szociá
lis igazságot és szeretétet kell tekinteni. Arról azonban nem szól a pápa, 
mi történik akkor, ha éppen az erősek és gazdagok nem óhajtják ma
gukat az igazság és szeretet mértékéhez tartani.

A pápa határozottan szembefordul a szocializmussal, szerinte kato
likusok még egy mérsékelt szocializmushoz sem csatlakozhatnak. Em
lékezzünk itt arra, hogy ugyanakkor milyen előszeretettel kötött kon
kordátumokat XI. Pius fasiszta rezsimekkel! A  szociális kérdés meg
oldását az Actio Catholica szervezetein keresztül, valamint a hivatás
rendek létesítése útján képzelte el. A  hivatásrendekkel, a középkori 
rendi társadalom alapgondolatának felelevenítésével akarta a társadalmi 
kérdést megoldani. Ugyanakkor a keresztényszocialista mozgalomra és 
a pápai és katolikus szakszervezetekre is ösztönzőleg hatott XI. Pius 
irányító tevékenysége.

Mindez azt jelenti, hogy a katolikus egyház egyik nagy pápájának 
tartott XI. Pius teológiai téren mégjobban elszigetelte a katolikus egy
házat a többi egyháztól, mégtovább ment a Szentírástól való elszakadás 
útján, mint elődei, világhatalmi ambíciója pedig továbbra is haladás
ellenes maradt, sőt közel állt a fasizmussal való barátkozás kísérté
séhez.

X II. Pius
Az egyhangúlag pápává választott X II. Pius (1939) nehéz időben 

ült a pápai székbe. A  katolikus egyházat irányító tevékenységére éppen 
ezért nagy hangsúly esett.

a) TEOLÓGIAI téren tovább erősítette a katolikus egyházfogalom 
abszolútságát. Mystici Corporis (1943) című enciklikájában. A Humani Ge- 
neris című enciklikában már nemcsak a materializmussal, egzisztencia
lizmussal, hisztorizmussal számol le, hanem az irénizmussal is, s ezzel
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a katolikus egyház tanításától eltérő bármilyen irányzatot elítél. Az a 
teológiai irányítás, amit nyújtott, az újskolasztika irányába mutat. Szer
vezetileg a papaiizmust tovább erősítette s egy csaknem teljesen kritikai 
lehetőség .nélküli rendszert vezetett be. Működése alatt 32 kardinálist, 
85 érseket és püspököt nevezett ki, akik mind készséges kiszolgálói 
voltak.

Teológiai téren legnevezetesebb lépése a Mária-dogma továbbfej
lesztése. 1946-ban a jezsuita rend javasolta Mária testi mennybemenetele 
kimondásának dogmáját. 1950-ben Munificentissimus Deus című encik- 
likában hatszáz püspök jelenlétében XII. Pius dogmaként jelentette ki 
az assumptiót, Mária testi mennybemenetelét. Miután erről a Szentírás
ban egyáltalán nincsen szó, ez azt jelentette, hogy a pápaság az emberi 
spekuláció alapján állva alkotja dogmáit. Eszerint Szűz Mária meghalt, 
de teste nem indult feloszlásnak, hanem nyomban a megdicsőült testek 
állapotára emelkedett, vagyis Szűz Mária halála után nemcsak lélek, 
hanem test szerint is mennybe vétetett. Katolikus fogalmazás szerint 
különben is illő volt, hogy Szűz Mária végig szorosan nyomon kövesse 
szent Fiát: ha olyan hűséggel ment vele a keresztfáig, akkor rendjén 
való, hogy elmenjen vele az utolsó állomásig, a mennyei dicsőségig. Ily 
módon Szűz Mária kiváltságos módon üdvösségünk közvetítője, hiszen 
Mária lélek szerint is megdicsőült. így vált Mária az összes keresztyén 
hivő anyjává. Amint az első Éva a bűnök anyja, Mária, mint második 
Éva minden élőknek anyja, ő a természetfölötti élet közvetítője.

A  katolikus teológia már továbbmegy a következő Mária-dogma al
kotása felé, amikor azt tanítja, hogy Szűz Mária közreműködött meg
váltásunk megszerzésében, amennyiben Mária nemcsak fizikailag szol
gálta megváltásunk szerzését, mivel tulajdon szűzi testével öltöztette 
emberi testbe a Megváltót, hanem a legnagyobb engedelmességnek, az 
Isten iránti odaadásnak a tevékenységével is. Ezért Szűz Mária közre
működik a megváltás gyümölcseinek kiosztásában is. Ö a megváltottak 
elsője, a megváltás hajnalcsillaga, aki közbenjárásával szent Fia meg
váltó kegyelmét kijárja a rászorultaknak, amint ezt már a kánai me
nyegző során is tette. A  katolikus teológia újabb iránya szerint Szűz 
Mária közbenjárása egyetemes, vagyis a jelen üdvrendben Isten minden 
kegyelmet Mária közbenjárásának közvetítésével ad meg. A  katolikus 
teológia nyíltan szól arról, hogy Mária segítő kísérője volt Jézus Krisz
tusnak a megváltás művében, ezért a társmegváltó, corredemptrix cím 
illeti meg, valamint ő a mediatrix omnium gratiarum, minden kegye
lem közvetítője.

A  XII. Pius által adott teológiai irányítás következtében a katolikus 
teológia lázas tevékenységet fejt ki további Mária-dogmák előkészítését 
illetően. Ez viszont azzal a következménnyel jár, hogy még világosabbá 
válik a többi egyház előtt a katolicizmus elhajlása a szentírási alaptól, 
s az a pápai hatalom, amely eloldotta magát a Bibliának való engedel
meskedéstől, most mór bármilyen teológiai képtelenséget dogmává te
het. Nincs megállás ezen a téren, hiszen elég, ha a pápa önmaga téved
hetetlenségére mutat rá. mint. hit.forrásra.

b) V ILÁG I téren XII. Pius folytatta elődei munkáját. 1941. évi pün
kösdi rádióbeszédében hívta fel a katolikus világ figyelmét a Rerum 
Novarum 50. évfordulójára. Ebben már a tulajdonjoggal kapcsolatban 
kénytelen volt előbbrelépni, mint elődje tette. Megállapította, hogy 
minden embernek joga létfenntartása, s ez előbbrevaló még a tulajdon
jognál is. Isten minden ember számára biztosítani akarja a nélkülözhe
tetlen javakat. Ezzel a haladással szemben áll annak a pápai gőgnek a
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kifejezése, hogy továbbra is a pápaság illetékes annak megítélésére, hogy 
egy társadalmi rend igazságos-e vagy nem, megfelel-e a természetjog 
célkitűzéseinek.

1942-es karácsonyi üzenetében XII. Pius a szocializmus elleni ösz- 
szefogásra hívta fel a kapitalista világot. 1947-ben pedig az Actio Catho- 
lica aktivistáit utasította, hogy küzdjenek a szocializmus ellen. Ugyan
akkor fellépett magyarországi, csehszlovákiai, lengyelországi katolikus 
papokkal és egyházi lapokkal szemben, amelyek a béke mellett fog
laltak állást. Volt olasz pap' (Gadgiero), akit a békemozgalomban való 
részvétele miatt a pápa kizárt a katolikus egyházból.

Viszont azt is ki kell emelnünk, hogy 1952-ben XII. Pius pápa 
„minden nép barátjának” jelentette ki magát, 1954-ben pedig csatla
kozott az atomfegyverek betiltásának követeléséhez. Ezt nyilván a béke- 
világmozgalom ereje növekedésének hatására tette.

X X III. János

Az 1958 okt.-ben elhunyt X II. Piust a 77 éves Roncalli kardinális 
követte a pápai trónon X X III. János néven. A  pápai szék elfoglalása
kor lelkes békefelhívást intézett minden néphez és kormányhoz. Noha 
kijelentette, hogy szándéka szerint nem úgy kívánja betölteni székét, 
mint politikus-pápa, sem úgy, mint diplomata-pápa, sem úgy, mint tu
dós-pápa, hanem minden ember jó pásztora szeretne lenni, és noha nyi
latkozataiban meg lehetett találni az egyház békeszeretetének elemeit 
is. mégis lényegében X X III. János személye nem jelent változást a pá
pák korábbi tanításához és gyakorlatához képest.

a) TEOLÓGIAI nézeteiben a régi merevség uralkodik. A  római tar
tományi zsinat döntéseiben, amelyet a pápa által meghirdetett máso
dik vatikáni zsinat előképének tartanak, újra megerősíti a pápaság és 
a hierarchia kizárólagos tanítói hatalmát: „Az egyház a Szentlélek ál
landó segítségével tanítói hivatala által sértetlenül őrzi és hitelesen ma
gyarázza a kinyilatkoztatott tant. Az egyházban az apostolok jogszerű 
örökösein, azaz a pápán és a vele kapcsolatban levő püspökökön kívül 
isteni jog szerint nincsen más tanító.” (222. szakasz.)

A  katolikus egyház abszolútságát emelik ki azok az intézkedések, 
amelyek a vegyesházasságok tekintetében megtiLanak bármiféle temp
lomi szertartást, sőt a püspökök által eddig nyújthatott engedményeket 
is lehetetlenné teszik, így tehát a vegyesházasság és a reverzális vona
lán semmiféle római engedékenység sem remélhető. Az ellenreformáció 
légkörét idézi fel a római tartományi zsinatnak az a fogalmazása, hogy 
kánoni büntetés alá esik mindenki, aki a katolikus hit igazságát ta
gadja, vagy abban kételkedik. Laikus ember a keresztséget nem mond
hatja fel, az egyházból kilépni nem lehet ott, ahol az államokkal kon
kordátumot kötött Róma. Valamikor Magyarországon is büntették azt, 
aki a katolikus egyházból kilépett. Ahol erre mód van, Róma ma is ra
gaszkodik ehhez. 

A  kiváltságolt papság és a laikusok közötti nagy távolságot a római 
tartományi zsinat továbbra is fenntartja. A  laikusoknak, a „hallgató 
egyháznak” azt tanácsolta a pápa, hogy figyeljenek állhatatosan a „tanító 
egyházra”. A  pápa szerint az 1962 októberére összehívott második vati
káni zsinat is a klérus és a hierarchia fényét fogja felragyogtatni. A  lai
kusok továbbra sem kapnak semmiféle szerepet sem a zsinatban, sem 
a katolikus egyház szervezeti életében. Arról szó sem lehet, hogy a két 
szín alatti úrvacsorázás klérusi kiváltságát megszüntetnék és a kelyhet 
a laikusoknak is nyújtanák.
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Ma már eloszlott az a korábbi félreértés, hogy a XX III. János pápa 
által meghirdetett ún. ökuménikus zsinat közeledést tartalmazna á többi 
egyház felé. Az elmondottak során láttuk, hogy a katolikus zsinaton a 
pápa elnököl, a dogmákat a pápa a zsinattól függetlenül is, a zsinaton 
is, megalkothatja, hiszen a pápa a - zsinat felett is áll. A  zsinaton ki
zárólag a püspökök vesznek részt, így az a magas hierarchia ünnepé
lyes gyűlésének tekinthető. A  legtöbb, ami felekezetközi viszonylatban 
megtörténhet, hogy megfigyelői minőségben lehetnek ott más egyházi 
személyek. Ennek azonban teológiai értéke amúgysem lehet, legfeljebb 
egyházközi diplomáciai jelentőséggel bírhat.

Hivatalos katolikus tanítás szerint Róma és az egyház egyenlő a pá
pával, ő a legfőbb irányító a Corpus Juris Canonici 218. kánonja sze
rint: „A  római pápának, Szent Péter Utódjának az elsőségben nemcsak 
tiszteletbeli elsősége van, hanem legfőbb és teljes joghatósági hatalma 
az egész Egyház fölött mind abban, "ami a hitre és erkölcsökre vonat
kozik, mind abban, ami az egész földön elterjedt Egyház fegyelmét és 
kormányzatát illeti. Ez a hatalom valóban püspöki, rendes és közvetlen 
úgy minden egyes egyházközség, mint minden egyes pap és hivő felett 
s minden emberi tekintélytől független.” A  második vatikáni zsinatnak 
is csupán tanácskozó és javaslattevő joga van, az esetleges dogmák meg
alkotásának joga a pápáé, ő hirdeti ki azokat, a zsinat nem emelkedhetik 
a pápa fölé. A  pápai irányítás alatt álló zsinati előkészítő munkák tit
kosak és ismeretlenek, annyi azonban látható belőlük, hogy a hivatalos 
katolikus teológia előkészíti az újabb mariológiai dogmát, Máriának „a 
Szentháromság életstruktúrájában való örök jelenlétéről” is írnak már.

Mindez arra mutat, hogy a XX III. János pápa által meghirdetett 
második vatikáni zsinat és a katolikus egyház teológiájának legújabb 
fejlődése egy irányba mutat: a dogmatikai elszigeteltséghez való ragasz
kodás felé, a pápái hatalom és a katolikus egyház abszolútságának erő
sítése felé. Ha vannak is nyugatnémet teológiai hangok, amelyek en
gedékenyebbnek látszanak a protestantizmus felé, ezek sohasem hiva
talos megnyilatkozások, rendszerint azt a célt szolgálják, hogy haladás
ellenes egységfrontba tömörítsék a keresztyénséget Róma vezetésével, de 
az üres taktikázáson kívül teológiai értékük nincsen.

A  katolicizmus a pápával az élen olyan zárt rendszert épített ki 
magának, amelyből szabadulás nincsen, egyetlen engedmény is kérdé
sessé teszi ennek a merev és megkövült rendszernek az abszolútságát. 
ezért nincs is remény arra, hogy a jellegzetes katolikumtól valamiben 
is eltérés mutatkozhatna.

b) A' V ILÁG  FELÉ X X III. János pápa is úgy tekint, mint elődei. 
1961-ben Mater et Magistra gentium kezdetű enciklikában összefoglalja 
mindazt, amit a Rerum Novarum és a Quadragesimo Anno enciklikák, 
valamint X II. Pius 1941. évi pünkösdi rádióüzenete tartalmazott. Ezzel 
tervszerűen összegezi elődei megállapításait, hogy azután továbbfejleszt
hesse azokat a mai követelményeknek megfelelően.

Mindenekelőtt az a figyelemre méltó ebben az enciklikában, hogy 
benne a Mater et Magistra gentium szólal meg, a nemzetek anyja és 
tanítója. Ez azt a pápai igényt fejezi ki, hogy nemcsak az egyház, ha
nem a népek életét is akarja és tudja kormányozni a pápaság, irányító 
szavával. Áz enciklika ki is fejti, hogy kétezer év alatt mindig foglal
kozott az emberek lelki és testi szükségleteivel. A  pápaság régi világ- 
hatalmi igényének mai megszólaltatása az, amikor X X III. János minden 
nép és nemzet anyja és tanítójaként akarja az emberiséget tanácsolni 
és vezetni.
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Ebből a világigényből azonban olyan nehézségek támadnak, amik
kel az enciklika nem tud megbirkózni. A  világon különböző társadalmi 
rendszerek vannak, amelyek számára nem lehet egyszer s mindenkorra 
érvényes igazságokat kimondani. Az -enciklika pedig a mindenütt-elfo- 
gadhatóság ambíciójával készült. Mintha az lett volna a szándék, hogy
lehessen jobbra is, balra is idézni belőle. A  részletek vizsgálásakor 
azonban kiderül, hogy korántsem valami pártatlan álláspontról szól a 
pápa. Inti ugyan a kapitalizmus hibáit is: „Ahol azonban hiányzik vagy 
fogyatékos az állam kötelességteljesítése, ott gyógyíthatatlan rendetlen
ség uralkodik, a gyengéket kizsákmányolják a lelkiismeretlen erősek” 
A kizsákmányolással szemben a keresztényszocialista szakszervezeti moz
galmakat ajánlja orvosságként. A  szocializmus erőinek világméretű fel
fejlődése következtében a pápa sem szól már a magántulajdon szentsé
géről, mint elődei, hanem lehetségesnek tartja a magántulajdon korlá
tozását, amikor az államnak és más közintézményeknek jogosan lehet
nek birtokában termelő javak, különösen akkor, mikor azok „olyan gaz
dasági ' túlsúlyt biztosítanak, amit nem lehet a közjó veszélyeztetése 
nélkül magánszemélyek kezében hagyni.”

Viszont ugyanakkor a szocializálódás folyamatát úgy jellemzi, hogy 
annak tehertételeit sorolja fel, lényegében az elítélésen kívül nem so
kat tud mondani azokról a társadalmakról, amelyek a leghaladottabb 
formák között építik jövendőjüket.

Az elmaradt országok nyomorának említésénél halljuk azt az en- 
ciklikában, hogy ennek oka az óriási összegeket felemésztő fegyverke
zésben keresendő többek közt. A  béke ügye az enciklikában többször ke
rül elő. Az elmaradt népek nyomora teszi lehetetlenné a „tartós és ál
dásos békét” . Itt a pápa magáévá teszi a békéért küzdők érvelését, hogy 
ti. a technika rendelkezésére álló óriási erők egyképpen felhasználhatók 
építő célra is és pusztításra is. A  nemzetközi feszültség egyik okát a 
kölcsönös bizalmatlanságban látja. X X III. János pápa ebben az encik
likában is, de legutóbbi békebeszédében is úgy nyilatkozott meg, amire 
fel kell figyelnünk s amiben mi, evangéliumi keresztyének is egyetér
tünk vele. Ebben az értelemben számunkra is rokonszenves az az irá
nyítás. amit a világ katolikusságának ad.

Merre tart a katolicizmus?
Ha ezekután vetjük fel azt a kérdést: merre tart a katolicizmus, 

akkor az évszázados fejlődéstörténet alapján a következőket válaszol
hatjuk:

a) A  KATOLICIZMUS TEOLÓGIAI ÜTJA nem a miénk. Ha a 16. 
században érvényes volt Luthernek és a reformációnak a Szentíráson 
alapuló egyházkritikája a katolicizmus felé — amit az evangélikus egy
ház hitvallási iratai is vallanak —, akkor még inkább érvényes ez a 
bírálat most, amikor a katolicizmus nyilvánvalóan még jobban eltoló
dott azon az úton, amit hibásan kezdett meg. Nemcsak megmerevedett 
és megkövesedett az alapvető tévedésekben, hanem még mélyebbre is 
süllyedt azokban.

A  reformátori tanításra a trienti zsinat azzal válaszolt, hogy a 
Szentírással egyenlő rangú hitforrássá tette a szenthagyományt. A  szent
hagyomány kinyilvánítója a pápaság. Innentől egyenes út vezet a pápai 
tévedhetetlenség dogmájához. Ezzel viszont a katolikus egyház abszo- 
lútságának a kihangsúlyozása függ össze. A  tévedhetetlen, abszolút egy
ház, amely magát a Szentírás fölé helyezte, nem fogadja el a reformá-
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ció egyházkritikáját, nem látja be tanításának tévedéséit. A  Széntírás- 
tól való elszakadás viszont az emberi spekulációk előtt nyitja meg az 
utat, elindulnak a Mária-dogmák olyan útra, amelynek végét nem látni, 
de amely máris letért a Szentírás útjáról s a. pápai önkénynek adott 
teret. Az 1962-re összehívott második vatikáni zsinat sem ígér dog
matikai változást. A  katolikum iránya egyenes vonalban vezet a tri
denti zsinattól a pápai tévedhetetlenségi dogmán és a Mária-dog'mákon 
keresztül, a döbbi egyháztól való elszigetelődés íelé. Ez azt a következ
ményt rejti magában, hogy nem várható javulás a vegyesházasság és a 
reverzális terén, ami pedig a hazai felekezetközi helyzetet erősen meg
merevíti. Ugyanakkor nem várható változás az ökuménikus mozgalom 
irányában sem. Ha a dogmatikai ellentétek mélyülnek a protestantizmus 
és a katolicizmus között, akkor teológiátlan, egyháziatlan és elvszerűt- 
len minden lépés, amely bármilyen taktikai okból közeledéssel próbál
kozik. Sőt, az ilyen ügyeskedés lelepleződik, mint „nem teológiai té
nyező”, mint nem egyházi indítékú próbálkozás. Aki protestáns létére 
a katolicizmússal való kacérkodás útjára kerül, abba a gyanúba esik, 
hogy a Szentíráshoz való hűséget, a Szentírás mindenek felett valóságát 
felcserélné emberi spekulációkra. Ezt pedig csak a reformátori tanítás
hoz való hűtlenség árán lehet elkövetni.

b) A  V ILÁG  FELÉ irányuló katolikus magatartás sem a mi útunk. 
itt a fejlődés iránya változatlanul a világhatalom célkitűzését követi. 
A legújabb pápai enciklika is a világ tanítójának és anyjának az igé
nyével lép fel. Holott a' Szentírásban semmiféle ígéretet nem kaptunk 
arra vonatkozólag, hogy az egész világ egyházzá lesz, hogy az egyház
nak kellene világi funkciókat is betöltenie, keresztyén gazdásági rendet 
felállítania, s a világot a maga hatalma, vagy tekintélye alá gyűrnie. 
Mégkevésbé sikerülhet ma a világot az egyház akarata szerint beren
dezni, amikor magát nagykorúnak nevezi a világ, mint az elmúlt év
századokban, amikor szintén nem koronázta siker és dicsőség emiatt a 
pápák törekvéseit. A  keresztyének csak „só és kovász” lehetnek a világ
ban, de nem ők határozzák meg a világ sorsát. A  mi lutheri tanításunk 
a kétféle kormányzatról jól eligazít minket ebben a kérdésben, s a mi 
Ágostai Hitvallásunk megoltalmaz attól, hogy az egyházat és a világot 
összekeverjük. Ma már a nemkatolikus keresztyén világ eljutott oda — 
amint ezt az Egyházak Világtanácsa is kifejezésre juttatta —, hogy az 
egyház nincs gazdasági vagy társadalmi rendszerekhez kötve, bármilyen 
rendszerben folytathatja életét, éppen ezért nem is szükséges műkö
déséhez egy bizonyos társadalmi rendszer erőszakolása.

A  protestantizmus nemzeti egyházakban éli a maga életét, s ezért 
idegen tőle minden világhatalmi igény. A  magyarországi protestantiz
musra az jellemző, hogy a népünkhöz való hűség jegyében igyekeztünk 
azt kialakítani. Erre indítanak négyévszázados haladó hagyományaink 
is. Éppen azért elképzelhetetlen, hogy bármilyen haladásellenes blokk
hoz tudnánk csatlakozni Róma vezetése alatt.

c) AMIBEN EGYETÉRTÜNK, az a Szentíráshoz való hűség terü
letén jelentkezik. Csak elismeréssel szólhatunk a magyarországi kato
likus egyházban is folyó korpoly bibliatudományi munkáról, amelynek 
eredményeként megjelent az újszövetségi fordítás második, befejező kö
tete is. Van bizonyos ún. bibliai reneszánsz a katolikus papság és a 
hívők körében. A  reformáció sem egyébért indult, mint a Szentírás fő- 
sége érvényesítése érdekében.

A  másik terület, amiben egyetértünk, az emberiség jövőjéért és a 
világbékéért érzett keresztyéni felelősség. A  béke világmozgalomban

18* 275



eddig is együttműködtek protestánsok és katolikusok és a jövőben is 
együtt fognak működni. X X III. János pápa nyilatkozataiból is megbe
csült értékek a világkeresztyénség szemében mindazok, amelyek a béke 
védelmére vonatkoznak.

Adja Isten, hogy a jövőben az együttműködésnek ezek a területei 
szélesülhessenek, és az egy Atyának gyermekei különböző dogmatikájuk 
és egyházi életük mellett is megtalálják a közös szolgálat útját az embe
riség javáért végzett cselekedetekben!

Dr. Ottlyk Ernő

Az Ortodox egyház
(Befejezés)

6, Az Orthodox Egyház Magyarországon

Annak ellenére, hogy a honfoglaló magyarok között először bizánci 
hittérítők terjesztették az Evangéliumot, és a magyar nyelvű és nemzeti
ségű orthodoxia egészen a XIV. század derekáig tartotta magát, egyelőre 
Hazánknak csak a nemzetiségi orthodox egyházairól szólunk. Ennek az 
az oka, hogy az első magyar királyok egyházpolitikája már I. Istvántól 
kezdve szinte egyértelműen Róma felé fordult, s így a magyar nemzeti 
jellegű orthodoxia hanyatlásnak indult még mielőtt szilárd egyházi szer
vezetet építhetett volna ki magának. A  XIV, századtól kezdve tehát 
orthodoxiáról beszélni Hazánkban egyértelmű volt a hazai nemzetiségi 
orthodox egyházak életének és történetének pertraktálásával, amelyek 
kb. azoktól az időktől kezdtek szerveződni Magyarországon az orthodox 
hitű nemzetiségeink egyre tömegesebb bevándorlása nyomán. Mindez ter
mészetesen nem jelenti azt, hogy a magyar nyelvű orthodoxia teljesen 
eltűnt volna az országból, hanem inkább azt, hogy hosszú évszázadok 
során csak lappangott, egészen napjainkig, amikor is újra az egyház- 
történet színpadára lépett. Sok évszázados küzdelmes múltjáról tanul
mányunk következő fejezetében lesz szó.

A z orthodox hitű nemzetiségek közül először a románok kezdtek be
vándorolni Hazánkba a X III. század elejétől. Ugyanannak az évszázadnak 
a közepére esik a ruszinok nagyobb mérvű bevándorlása, majd a XV. 
század elejétől kezdtek letelepedni az ország déli részein a szerbek. 
Annak ellenére, hogy mindezek a népek egy és ugyanahhoz az Orthodox 
Egyházhoz tartoztak és tartoznak, Hazánkban csak kivételesen és külső 
kényszer hatására kerültek közvetlen szervezeti kapcsolatba egymással.

Az Orthodox Egyház rendi, hierarchális egyház; szervezetéről csak 
akkor lehet beszélni, ha püspöke van. A középkori magyarországi nem
zetiségi egyházak aránylag későn építették ki a maguk hierarchiáját. 
Első írásos adatunk magyarországi orthodox püspökről — leszámítva 
Hierótheoszt, a magyarok első térítőjét — 1542-ből való. Ez az okr«ánv 
egy szerb püspökről tesz említést, akinek akkor Lippán saját háza volt.

Az orthodoxok helyzete a középkori, egyre inkább katolizálódó Ma
gyarországon nem volt éppen irigylésre méltó. Régi okirataink nem is 
nevezik őket soha orthodoxöknak, hanem vagy nemzetiségi nevükön 
említik (rasciani, valachi, rutheni), vagy pedig egyszerűen — „schizm.a- 
tikusoknak” bélyegzik meg őket. Nagy Lajos király 1366-ban kiűzette
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az orthodoxokat Krassó és Keve vármegyéből, majd rendeletet adott ki, 
mely szerint a ruszinok által lakott Szörény és Hunyad vármegyékben 
senki sem szerezhetett birtokot, ha nem a Római Egyháznak volt a tagja. 
Továbbá megparancsolta a karánsebesi, a hátszegi és az orsovai mino
ritáknak, felügyeljenek, nehogy valaki a nemesek közül orthodox papot 
tartson a birtokán. Ha orthodox vallású személy római hitre tért át, és 
így nemességet nyerve, újra ősei vallásához tért vissza, elveszítette ne
mesi birtokát. Római katolikusok és orthodoxok közöt tilos volt a há
zasság. Nemes, kenéz, sőt parasztember is római katolikus pappal volt 
köteles kereszteltetni gyermekeit. Egyetlen könnyítés az volt az ortho
doxok számára, hogy általában mentesítve voltak az egyházi tized fize
tése alól. Az 1574. évi IV. te. ezt. a mentesítést azzal indokolja, hogy az 
orthodoxok a tizedet saját püspökeiknek és papjaiknak fizetik. Ez egyéb
ként az első, kétségtelen bizonyítéka annak, hogy a XVI. században 
Magyarországon voltak orthodox püspökök, csak éppen azt nem tudjuk, 
hogy hányán voltak, milyen kapcsolatban álltak egymással, és milyen 
egyházi szervezetet alkottak.

A  hazai Orthodox Egyház kialakulásával szinte egy időben kezdő
dött meg a római unió is. Nagy Lajos király előbb említett rendeletéi is 
uniós célokat szolgáltak, de ugyanarra az időre esik a karánsebesi szláv 
és román orthodoxok hatalmi szóval történt egyesítése a Római Kato
likus Egyházzal. Ez a kísérlet azonban alig húsz év elmúltával meg
bukott. Erős lökést adott az uniós mozgalomnak a Ferrara—Flórenci 
Zsinat (1438—42). Egyes történetírók szerint az unitusok akkor kapták 
az első püspökségükét, 1440-ben, mások szerint ez csak 1491-ben történt 
meg.

A  XVI. században a török háborúk és a protestantizmus megjelenése 
bizonyos mértékig elterelte a figyelmet az orthodoxokról, azonban a 
XVII. században a jezsuiták már nemcsak a protestánsok, hanem az 
orthodoxok ellen is megindították összpontosított támadásukat. Tárgyila
gosan meg kell állapítanunk, hogy ezt a támadást a protestánsok állták 
jobban, míg az orthodoxok túlnyomó többsége áldozatul esett ennek a 
pusztító lelki hadjáratnak. Ebben leginkább talán az játszott közre, hogy 
az orthodoxok akkor már általában nemzetiségiekből álltak, akik még 
Erdélyben sem élveztek közjogi egyenlőséget a magyarokkal és a szászok
kal. Így tehát Bocskay szabadságharca az orthodoxokra nézve semmi 
eredménnyel nem járt; a bécsi (1606) és a linzi béke (1645), illetve az azo
kat követő magyar törvények (1608, 1647) említést sem tesznek az ortho
doxokról.

A  hazai nemzetiségi orthodox egyházak — mint említettük — egy
mástól különállóan élték a maguk életét, s ennek megfelelően az ország
ban elfoglalt közjogi helyzetük is különböző volt. Ehhez képest mi is 
kénytelenek leszünk a továbbiakban az egyes nemzetiségi orthodox egy
házak történetét külön-külön ismertetni.

A ) A  magyarországi Szerb Egyház.
Azért foglalkozunk először a Szerb Egyházzal, mivel annak volt Ha

zánkban először saját hierarchiája, történelme során a többi orthodox 
egyházakhoz viszonyítva általában privilegizált helyzetben volt, s így 
neki jutott a legfontosabb szerep a hazai orthodoxia történetében.

Említettük, hogy a szerbek a XV. századtól kezdtek bevándorolni 
Magyarország déli területeire, aminek közvetlen előzménye az volt, hogy 
1389-ben végleg alulmaradtak a törökkel vívott egyenlőtlen küzdelem
ben, és elvesztették nemzeti függetlenségüket.
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A  magyarországi szerbek közjogi helyzetét a mindenkori királyi, 
majd később császári rendeletek szabályozták. Egyházi életük tekinteté
ben az akkori időkből kevés adat maradt ránk. Fentebb említést tettünk 
arról, hogy 1542-ben egy. püspöküknek háza volt Lippán. Egy másik, 
vitás hitelességű okmány szerint viszont az első magyarországi szerb 
püspökség már 1479-ben létesült Borosjenőn. Arra nézve is vannak ada
taink, hogy a megszálló törökök Pécsett is engedélyeztek a szerbeknek 
püspökséget, továbbá, hogy Verőce közelében, a remetei kolostorban is 
volt szerb püspök. Mindezek az adatok azonban meglehetősen hézagosak 
és szétesők, úgy hogy belőlük az akkori hazai Szerb Egyház életét és tör
ténetét rekpnstruálni lehetetlen. Az sincs kizárva, hogy a szóbanlevő 
püspökök nem is voltak valóságos főpapok, hanem pusztán zárdafőnökök, 
akik helyzetüknél fogva nagyobb tekintélyt szereztek maguknak a többi 
papoknál.

Meg kell említenünk azt, hogy a török háborúk idején az összes 
magyarországi orthodoxok közül a szerbek élvezték a legnagyobb vallás- 
szabadságot, mivel katonai segítségükre mind a magyar király, mind a 
török szultán igényt tartott. Erre predesztinálta őket egyrészt a földrajzi 
helyzetük, másrészt pedig az, hogy harcedzett nép voltak, amely annak 
‘dején a saját, önálló államában is évszázados küzdelmet vívott a törö
kök és más hódító népek ellen.

Történelmi esemény zajlott le a XVII. század végén. Ugyanis az 
osztrákok eleinte sikeres, majd később kudarcba fulladt török elleni had
járata után, 1690-ben Csernojevics Arzén pétvi (ipeki) érsek mintegy 
40 000 szerb családdal Magyarországra menekült. Ettől az időponttól szá
míthatjuk a magyarországi Szerb Egyház szervezett életét.

A  szerbek magyarországi helyzetét eleinte a császári diplomák sza
bályozták. Első ilyen okmányt I. Lipát adott ki 1690-ben. Egyházjogi 
Helyzetük kezdetben úgy rendeződött, hogy a Pétyben megválasztott új 
érsek (patriarcha) 1706-ban elismerte az új metropólia megalapítását az 
osztrák tartományokban, s a metropóliának bizonyos autonómiát ado
mányozott. Azonban ez a magyarországi metropólia eleinte függő viszony
ban volt a pétyi érsekségtől s a metropolita „a pétyi trón exarchája” 
címet viselte. Amikor azonban a pétyi érsekség 1766-ban megszűnt, 
a magyarországi szerb metropólia teljesen önállóvá lett. Ezt az állapotot 
a Konstantinápolyi Patriarchátus is elismerte 1855-ben.

A  magyarországi Szerb Egyház tehát gyakorlatilag több mint 200 évig 
önálló életet élt, s a pétyi érsekség megszűnésétől kezdve kánonjogilag 
is autokefál volt. A  különböző császári diplomák, dekrétumok és páten
sek kiváltságos jogokat biztosítottak az érsek-metropolitának, aki egyéb
ként, Krusedol és Szentendre után, 1739-ben Karlócát választotta szék
helyéül. és mihelyt tehette, félvette a patriarchai címet is. amelyet a 
hajdani pétyi érsek is viselt a többi orthodox egvházfő konszenzusa 
nélkül. ÍA karlócai érsek először Mária Terézia uralkodása idején vette 
fel a patriarchai címet, majd később 1848-ban, megtartva azt egészen 
az első világháború végéig.) Az érsek-metropolita nemcsak egvházfő volt 
a magyarországi Szerb Egyházban, hanem a hazai szerb nemzetiség világi 
vezetője, ethnarchája is, attól kezdve, hogy I. Lipát 1691. évi diplomája 
kimondta, hogy „omnes ab Archiepiscopo tanquam capite suo ecclesias- 
tico. lám in spiritualibus. quam saecularibus dependeant” . Ez a kivált
ság idővel oda vezetett, hogy a többi magyarországi szerb püspökök 
(budai, bácsi, temesvári, verseci és aradi) valóságos szuffragáneusai let-
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tek a karlócai érsek-metropolitának, és olyan függőségi viszony alakult 
ki közöttük, amely merőben idegen volt az Orthodox Egyház demokra
tikus szellemétől.

A  magyarországi Szerb Egyházra jellemző, hogy legmagasabb tör
vényhozó és igazgatási testületé nem a püspöki zsinat volt, hanem az ún. 
nemzeti-egyházi kongresszus, amelynek tagjai — leszámítva a metro- 
politát és a püspököket — kétharmadrészt világiak és csak egyharmad- 
részt lelkészek voltak. Ez a testület kellőképpen kidomborította a ma
gyarországi szerb nemzetiség és Egyház autonómiáját, és mintegy külön 
parlamentet képezett az országon belül, ami pl. a magyaroknak nem 
adatott meg, hiszen a magyar országgyűlésben minden nemzetiség kép
viselve volt.

Amikor kétségtelenné vált, hogy a szerbek magyarországi tartózko
dása már állandó jelleget nyert, szükség mutatkozott arra, hogy az ideig
lenes jellegű császári rendeletek helyett végleges, törvényes intézkedések 
szabályozzák politikai és egyházpolitikai helyzetüket. így tehát az 1769. 
évi szerb nemzeti-egyházi kongresszus határozatainak megerősítésekép
pen a bécsi udvar kiadta a „Constitutiones Nationis Illyricae”-t, amelyek 
azonban élénk tiltakozást váltottak ki a szerbek körében. Az udvar erre 
1777-ben kiadta a „Regulamentum Illyricum”-ot, amely azonban hasonló 
eredménnyel járt. Végül, hosszas tárgyalások után sor került a „R escrip- 
tum Declaratorium Illyricae Nationis” kiadására, amelyet Mária Terézia 
1779-ben hagyott jóvá, és amely hosszú időre a magyarországi szerbséa 
egyházi és politikai „magna chartája” lett. Ezt egészítette ki II. József 
az 1782-ben jóváhagyott „Systema Consistoriale”-val.

Erről a korszakról szólva, meg kell említenünk, hogy a Római Kato
likus Egyház uniós propagandája kezdetben a szerb orthodoxokat sem 
kímélte meg, úgy hogy már 1690-ben két zárdafőnökük, 1713-ban pedig 
egy püspökük is kénytelen volt elfogadni az uniót, vagyis a Rómával 
való egyesülést. Azonban ez az unió hamarosan megbukott, mivelhogy 
az egyházi szervezettel rendelkező szerb orthodoxok igen kemény ellen
állást tanúsítottak minden uniós kísérlettel szemben. Amikor pedig ez 
az ellenállás olyan formát öltött, hogy az orthodox szerbek az uniós zak
latások miatt elhagyni kezdték a déli határszéleket (amelyeknek török 
elleni védelme nagyrészt rájuk hárult) és tömegesen Oroszországba kezd
tek kivándorolni, Mária Terézia helyesebbnek találta 1751-ben külön 
pátenssel biztosítani őket jóindulatáról, és megígérni, hogy a jövőben 
nem engedi meg közöttük az uniós propagandát.

A  francia forradalom hatása alatt összehívott 1790. évi országgyűlés
sel egyidejűleg ülésezett a szerb nemzeti-egyházi kongresszus is, amely 
— az új metropolita megválasztásán kívül — azt a követelést is támasz
totta, hogy a magyarországi szerbek korlátlan vallásszabadságot kapja
nak, sőt ezen túlmenően, külön szerb állam is létesüljön Magyarország 
területén az osztrák dinasztia védnöksége alatt. A  kongresszus kisebb
sége, Tököli Száva vezetésével, szembehelyezkedett ez utóbbi petícióval, 
hangoztatva, hogy inkább magyar honpolgárságot és politikai jogokat 
kellene kérni a szerbek számára. Tököli. Száva érvelése ellenére. 1791-ben 
létesült a szerbek „Illír Kancelláriája”, amely azonban már a következő 
évben meg is szűnt. Ellenben a magyar országgyűlés kéretlenül is meg
alkotta az 1790/91. évi X X V II. tc.-et, amellyel — a protestánsok mintá
jára — megtörtént a maguarországi orthodoxok emancipációja is. Egy 
évvel később, az 1792. évi X. te. alapján a szerb orthodox püspökök tagjai 
lettek a magyar országgyűlésnek, majd pedig a XIX . század liberális
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eszméinek szellemében megalkotott 1848. évi XX. te. az orthodox vallást 
a többi bevett vallásfelekezettel egyenrangúnak ismerte el.

Külön tárgyalást igényel (és erre még visszatérünk) az 1868. évi 
IX. te., amely újra különválasztotta az orthodox románokat az orthodox 
szerbektől, akikkel néhány évtizedig közös egyházi szervezeten belül 
éltek. (Hogy mennyire külön egyháznak, sőt talán más vallásnak is tekin
tették akkoriban a szerb és a román orthodoxiát, kiviláglik többek, kö
zött az 1895. évi X L III. te -bői, amely a 6. §-ában felsorolt, bevett vallás
felekezetek között külön-külön említi a szerb és a román orthodox egy
házat, anélkül, hogy tekintettel lenne más nemzetiségű — pl. görög — 
orthodoxokra is. így ez a törvény bevett „vallásfelekezetekről” beszél 
ugyan, de az Orthodox vallásfelekezet tekintetében ezt a „bevett” jog
állapotot csak a szerbekre és a románokra terjeszti ki.)

A  Szerb és a Román Egyház különválasztása után, külön-külön sza- 
bályázatokat alkottak ezek szervezetére és igazgatására vonatkozóan, 
amely szabályzatok az első világháború befejezéséig maradtak érvény
ben. A  Szerb Orthodox Egyház szabályzatát az 1864—65. .évi nemzeti- 
egyházi kongresszus állította össze, és a király 1868-ban hagyta jóvá ezzel 
a címmel: „A görög keleti szerb metropólia egyházi, iskolai és ezekre 
vonatkozó alapítványi ügyeinek szabályozása”. Ezt követően még több 
más,, részleges intézkedés történt a hazai Szerb Orthodox Egyház szerve
zeti, kormányzati, fegyelmi és egyéb vonatkozású kérdéseiben.

B) A magyarországi Román Egyház.
A  románok — mint említettük — a X III. század elejétől kezdtek be

vándorolni Hazánkba. Eleinte a hegyi vidékeken telepedtek le, majd idő
vel elözönlötték egész Erdélyt, ahol a XVIII. században már nemzetiségi 
többséget alkottak. Nyilvánvaló, hogy ezeknek a tornán néptömegeknek 
papságuk is volt, amire IX. Gergely pápának a magyar királyhoz 1234- 
ben írt egyik leveléből is következtetni lehet. A  levél bizonyos „pseudo- 
episcop'i Graecorum ritum tenentes”-ről is beszél ugyan, akiknek létezése 
azonban nem valószínű, mivel a havasalföldi metropólia is (amelynek 
hatásköre kiterjedt az erdélyi románokra is) csak 1359-ben létesült. 
Az erdélyi román orthodoxok tehát azokban az időkben, amelyekről szó 
van, valószínűleg szerb és bulgár püspökök juriszdikciója alatt voltak, 
amire az akkoriban használt szláv liturgikus nyelvükből is következtetni 
lehet.

Az első magyarországi román orthodox egyházi személy, aki bizonyos 
főpapi egyházigazgatási teendőket látott el, a körtvélyesi (Mármaros) 
„Szent Mihály” kolostor zárdafőnöke volt a XIV. század végén. Akkor 
ugyanis Drag vajda kérésére, IV. Antóniosz konstantinápolyi patriarcha 
ezt a kolostort „sztaurapégion’-nak (közvetlenül a patriarcha felügyelete 
alá tartozónak) nyilvánította, és felruházta annak főnökét főpásztori 
jogokkal a legtöbb erdélyi románlakta vidékre nézve. Hogy ez a zárda
főnök mégsem lehetett püspök, kitűnik a patriarcha leveléből, amelyben 
a patriarcha megbízza a szomszédos (Magyarországon kívül működő) 
főpapokat, legyenek segítségére a körtvélyesi zárdafőnöknek főpásztori 
teendőinek ellátásában. Ugyancsak erre enged követketzetni az a tény 
is, hogy a XV. század folyamán is a galíciai püspökök beleszólhattak a 
magyarországi románok egyházi életébe.

A  XVI. századból már megbízható adataink vannak két román 
püspökség fennállásáról. Báthory István 1571-ben meghatározta a révi és 
a felsőszilvási román püspökök juriszdikcionális területét, Báthory Zsig- 
mond pedig mindkét püspökséget a havasalföldi metropolita joghatósága
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alá rendelte. A  felsőszilvási püspök 1599-ben Gyulafehérvárra tette át 
székhelyét, ahol Mihály . havasalföldi vajda kolostort alapított. Bocskay 
István 1605-ben újból kivonta az erdélyi román püspököket a havas- 
alföldi metropolita joghatósága alól, és az erdélyi románok egyházi fejévé 
a  révi püspököt tette meg. Ez a püspökség azonban 1609-ben megszűnt, 
s így Gyulafehérvár lett az erdélyi román orthodoxia egyetlen püspöki 
székhelye. 1640-től az erdélyi román főpapok a református püspökök fel
ügyelete alá tartoztak, és ugyanakkor kísérletek történtek a románok 
megnyerésére a protestantizmus számára. 1648-ban román nyelvű pro
testáns katekizmus is megjelent. Ezek a törekvések azonban kevés siker
rel jártak. II. Rákóczi György szerb nemzetiségű püspököt nevezett ki 
Gyulafehérvárra, s ezért az elégedetlen románok 1662-ben kivonták a 
fogarasi és Olt-melléki egyházközségeiket a gyulafehérvári püspök jog
hatósága alól, s azon a vidéken külön román püspököt iktattak be.

Az erdélyi Román Orthodox Egyház akkori jogállására nézve egyéb
ként adatokat találunk az „Approbatae Constitutiones Regni Transyl- 
vaniae et Partium Hungáriáé eidam annexarum”-bán (1653). A  Consti- 
tutiók I. részének VIII. címe az „oláh papokról”, a III. rész L ili. címe 
pedig a „kalugyerekről” (szerzetesekről) rendelkezik. Az erdélyi romá
nok, akiknek túlnyomó többsége jobbágysorban tengődött, nem tartoz
tak a három privilegizált nemzet közé (magyarok, székelyek, szászok) s 
így vallásuk sem lehetett egyenjogú amazok vallásfelekezeteivel (római 
katolikus, református, evangélikus, unitárius). így eshetett meg, hogy 
abban az országban, ahol először mondották ki a protestánsok vallás- 
szabadságát, az orthodoxia egészen 1848-ig csak „religio tolerata propter 
regni emolumentum” maradt. Igaz viszont az is, hogy a két legfonto
sabb orthodox liturgikus könyvnek, a Liturgikonnak és az Euchologion- 
nak román nyelvre történt lefordíttatása I. Rákóczi György nevéhez fű
ződik, ami kellőképpen tanúskodik az erdélyi vallási tolarencia reális 
voltáról.

A  XVII. század tragikusan végződött az erdélyi Román Orthodox 
Egyházra nézve. A  tolerancia fogalmától teljesen idegen római uniós 
propaganda ugyanis sikerrel járt, és Athanáz gyulafehérvári román or
thodox püspök, 2270 pap nevében, 1698-ban aláírta a Rómával való 
egyesülést. Az erdélyi Román Orthodox Egyház ezzel hosszú időre jogi
lag megszűnt létezni. Azonban a jogi helyzet ellenére is, a románok 
szívében tovább élt az Orthodoxia, s így azok a románok, akik nem 
akarták elfogadni a római uniót, előbb a havasalföldi és moldvai met- 
ropolifáknál, majd később a bánáti szerb püspököknél, végül pedig a 
karlócai szerb metropolitánál kerestek és találtak védelmet. Ez 
utóbbi védnöksége alatt eo ipso élvezték a szerbek számára bizto
sított vallásszabadságot, és idővel újból saját papságra, majd magasabb 
hierarchiára is szert tettek. (Mindez nem befolyásolta a Szerb Egyház 
addigi szerb jellegét: az érsek továbbra is Archiepiscopus Rascianus, 
népe pedig Populus Rascianus maradt.) Az orthodox románok lélek- 
száma egyre szaporodott, mivel az unióból mind többen és többen szi
várogtak vissza az Orthodoxiába. Ily módon megvolt az előfeltétele an
nak, hogy 1761-ben megalakuljon, most már Brassóban, az unió utáni 
első orthodox román püspökség, amelyet azután 1784-ben Nagyszebenbe 
helyeztek át.

A z unió után több mint másfél évszázadnak kellett eltelnie, míg 
a magyarországi Román Orthodox Egyház újból annyira megerősödött,
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hogy az 1864. évi szerb nemzeti-egyházi kongresszuson keresztülvitte 
önállóságának, valamint a nagyszebeni püspök érseki rangjának elisme
rését, amit a magyar törvényhozás az 1868. évi IX . íc.-kel iktatott tör
vénybe.

A klasszikus káncmjog szemszögéből vizsgálva a kérdést, helytelen
nek tűnik ugyanazon a politikai egységen belül több, nemzetiségek sze
rint különálló orthodox egyházi szervezet fennállása. A  Monarchia te
rületén később már nem is kettő, hanem három önálló orthodox egyház 
jött létre. (Harmadik a bukovina-dalmáciai metropólia volt.) Ha a kér
dést ad absurdum vezetnők tovább a nemzetiségek szerinti egyházjogi 
differenciálódás tekintetében, arra kellene választ adnunk, mi történt 
volna, ha az egykori Osztrák-Magyar Monarchia tucatnyi nemzetisége 
történetesen mind orthodox hitű lett volna?

Bár a magyarországi Román Orthodox Egyház autokefalitása káno- 
nilag tehát nem volt indokolható, emberileg és politikailag feltétlenül 
az volt, hiszen a románok a hazai Szerb Orthodox Egyház kebelén be
lül mindvégig alárendelt helyzetben voltak.

A  két egyház különválása után, miként a szerbek, a románok is 
megalkották a maguk egyházi szabályzatát, amely nagyjából egyezett 
a szerbekével. Ezt a szabályzatot a király 1869-ben hagyta jóvá a kö
vetkező cím alatt: „A  magyarországi és erdélyi Görög Keleti Román 
Egyház szervezési szabályzata.” A  szabályzat az első világháború vé
géig maradt érvényben, sőt a jelenlegi magyarországi Román Orthodox 
Egyház ma is hozzá igazodik.

A szabályzat említést tesz arról is, hogy a két — román és szerb — 
metropólia dogmatikai és kánoni egységének fenntartása, valamint az 
Orthodox Egyház közös érdekeinek megvédése céljából, egybe kell 
állítani a két metropolitából és mindkét metropólia püspökeiből álló 
közös zsinatot. Ilyen zsinat azonban sohasem ült össze, mivel mindkét 
egyház féltékenyen őrködött a maga függetlensége fölött, nem érezve a 
szükségét a közös zsinat egybehívásának.

C) A  magyarországi Ruszin Egyház. 

Mint mondottuk, a ruszinok a X III. század közepetáján telepedtek 
le az általuk ma is lakott területen. Vannak ugyan olyan vélemények 
is, hogy a honfoglaló magyarok már itt találták őket, ez azonban a mi 
szempontunkból lényegtelen. Fontos az, hogy a ruszinok kezdettől fogva 
az Orthodox Egyházhoz tartoztak, úgyhogy pl. az 1495. évi. X IV . te. is a 
„schizmatikusok” között említi őket.

Az első időben (X III—XIV. sz.) a ruszinok minden valószínűség 
szerint a galíciai orthodox püspökök joghatósága alatt álltak, hiszen se
hol sem találjuk nyomát, hogy saját felső hierarchiájuk lett volna. 
Csak 1410 körül jött létre a nevezetes munkácsi kolostor, amelynek fő
nöke — éppúgy, mint a románoknál a körtvélyesi zárdafőnök — főpapi 
egyházigazgatási juriszdikciót gyakorolt a ruszin orthodoxia felett. Ez a 
kolostor később (nem állapítható meg pontosan, hogy mikor) püspök
séggé .alakult át. A  munkácsi zárdafőnök püspöki jellege sokáig vitás 
volt, úgyhogy a ruszinok későbbi uniója után is, a pápa csak 1771-ben 
ismerte el a munkácsi püspökség kanonikus voltát. Először II. Ulászló 
egyik 1491-ben kelt okiratában találkozunk munkácsi orthodox püspök
kel „Ionnes Episcopus Ruthenorum” személyében. Idővel azonban a 
munkácsi püspök egyre nagyobb tekintélyre tett szert, úgyhogy a kört
vélyesi kolostort is a maga joghatósága alá vonta.
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A  munkácsi egyházmegyének nem voltak állandó földrajzi határai, 
hanem azok a mindenkori püspök aktivitásának megfelelően változtak. 
A püspököt eleinte csak a munkácsi kolostor szerzetesei választották, 
később azonban a többi papok is beleszóltak a püspökválasztásba. A  mun
kácsi püspök főpapi tevékenysége úgyszólván kizárólag a papszentelés
ben merült ki. Egyházkormányzási tevékenységére nézve a királyok, fe
jedelmek, komisszáriusok által időnként kiadott diplomák biztosítottak 
számára szűkkörű juriszdikciót.

A  munkácsi püspök bizonyos kedvezményei ellenére is (pl. 1601-ben 
mentesült az adózás és a katonatartás alól) a Ruszin Orhodox Egyház 
helyzete kétségbeejtő volt. Papsága semmiféle támogatásban nem része
sült, hanem jobbágy sorban tengette életét, mint jóformán az egész ru
szin nép. Ehhez járult még az állandó nyomorgatás az arisztokraták ré
széről, majd pedig a jezsuiták egyre fokozódó uniós propagandája, amely 
a ruszin orthodox papságnak uniós esetére a római katolikus papsággal 
egyenlő jogokat és kiváltságokat ígért. Ilyen körülmények között jött 
létre a ruszinok első uniója, amelyet 1646-ban Partheniusz Péter szerze
tes írt alá 63 paptársa nevében. Ennek jutalmául Partheniusz Péter ké
sőbb unitus püspök lett. Azonban a uniós propaganda ezzel még nem 
érte el a célját teljesen; Partheniusz Péter 1655-ben még 400 orthodox 
papot csalogatott átt az unióba. Továbbra is orthodoxok maradtak azon
ban a mármarosi ruszinok, miután Mármaros akkor még nem tartozott 
a Habsburg-ház uralma alá, s így a mármarosi ruszin orthodoxok za
vartalanul élték a maguk egyházi életét saját püspökük vezetése alatt, 
aki a körtvélyesi kolostorba székelt. Ennek a kolostornak a pusztulása 
után a püspök 1664-ben a Bereg megyei miszticei kolostorba tette át a 
székhelyét, majd 1687-ben a mármarosi uglyai zárdába. Amikor Már
maros a Habsburgok uralma alá került, ott is megindult a kíméletlen 
uniós propaganda, amelynek nyomán 1721-ben teljesen befejeződött a 
ruszinok uniója.

Hozzá kell tennünk azonban, hogy az unió ténye a ruszin nép előtt 
igen sokáig titok maradt, úgyhogy, amikor közvetlenül az első világ
háború előtti időkben megindult az Orthodoxiába való visszatérés fo
lyamata, a nép többsége nem értette, hogy tulajdonképpen miről is van 
szó, hiszen mindvégig orthodoxnak tartotta magát. Ezt kihasználva, az 
unitus papság az Orthodoxiába visszatérőket — egyéb magyarázgatás 
helyett — egyszerűen schizmatikusoknak bélyegezte meg, s ezzel egy 
darabig gátat tudott vetni a tömeges visszatéréseknek. Mint ismeretes, 
a ruszinok maradéktalan visszatérése az Orthodoxiába — éppúgy, mint 
a románoké —- a második világháború után következett be, s így ez a 
nép is ma, három évszázados római lelki rabság után, újból visszatalált 
ősei Egyházába.

D) A  magyarországi Görög Egyház.

Legkevésbé jelentős szerepet játszottak a magyarországi orthodoxia 
történetében az orthodox görögök, akiknek lélekszáma — szerb, román 
és ruszin hittestvéreikéhez képest — elenyésző .volt.

Leszámítva a honfoglalás utáni időket, a görögök a XVI. században 
jelentek meg először hazánkban. Leginkább kereskedők voltak, és mint 
ilyenek, kereskedelmi gócpontokat létesítettek az ország különböző vá
rosaiban, főként a Tisza mentén és Erdélyben. Mint török alattvalók, 
időnként vissza-visszatértek óhazájukba. Később azonban, a XVIII. szá
zadtól kezdve, mindinkább végleg telepedtek le Magyarországon,' sokan
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közülük magyar nemességet szereztek, és házasságkötések útján fokoza
tosan beolvadtak a magyarságba.. A z 1821-ben megkezdődött görög sza
badságharc, valamint Görögország felszabadulása sok magyarországi 
görögöt visszavezetett eredeti hazájába. Azok azonban, akiket vérségi 
kötelékek fűztek a magyar földhöz, itt maradtak és végleg elmagyaro- 
sodtak.

Egyházközségeik — számszerint eredetileg 32 — nem alkottak egy
séges, külön szervezetet, hanem a helyileg illetékes szerb, vagy román 
pöspökök joghatósága alatt álltak, ámbár egyébként bizonyos fokú auto
nómiát élveztek, amelyet azután az 1868. évi IX. tc. is megerősített. Ez 
az autonómia azonban nem volt elegendő ahhoz, hogy elkerüljék foko
zatos elnéptelenedésüket. A  teljes pusztulástól az mentette meg a kö
zülük megmaradtakat, hogy — ha utolsó pillanatban is — tudomásul 
vették a reális helyzetet, és kimondták magyar jellegüket, levonva az 
ezzel járó összes konzekvenciákat.

7. A magyar orthodoxia története.

Ebben a fejezetben az Orthodox Egyháznak olyan történelmi meg
nyilatkozásairól lesz szó, amelyek az Orthodoxiát a magyar néppel, 
nyelvvel és kultúrával hozták kapcsolatba, és amelyek más történelmi 
konstelláció esetén akár azt is eredményezhették volna, hogy a törté
nelmi magyarság egyszer s mindenkorra eljegyezze magát a keleti ke
reszténységgel. Ilyen történelmi adottságok hiányában azonban, az Or
thodoxia a magyarok között mindvégig kisebbségbe szorult és védeke
zésre kényszerült, úgyhogy szinte a csodával határos, hogy évezredes 
megpróbáltatások, szorongattatások és üldöztetések után, ma még egy
általán létezik és hallatni tudja a hangját.

Újabb történelemtudományos kutatások kétségtelenül kimutatták, 
hogy az ősmagyarok, még a IX. század végén történt honfoglalás előtt 
kapcsolatba kerültek a keleti kereszténységgel. Ez a kapcsolat az V. szá
zadig nyúlik vissza, amikor a Fekete-tenger északi és északkeleti partján 
tanyázó „onogur” néptörzs követeket küldött Bizáncba. A  VI. században 
már az egyik ősmagyar néptörzs fejedelme, Grod nevezetű (görög át
írásban: Gordas) megkeresztelkedett Konstantinápolyban Jusztinianosz 
csgszár uralkodása idején (527—565), majd visszatérve népéhez, politikai 
csélszövények áldozata lett és vértanú halált halt. Grod fejedelem meg- 
keresztelkedése nem lehetett elszigetelt jelenség, mert Kosmas Indikop- 
leustes bizánci szerző útleírásaiban, valamint az egykorú püspöki kata
lógusokban adatokat találunk arra nézve, hogy a VI. században az ono- 
guroknak és a hunnoknak nemcsak keresztény templomaik és papjaik, 
hanem püspökeik is voltak. Johannes sikini püspök világkrónikája sze
rint, a VII. század első felében Kurt onogur fejedelem is megkeresztel
kedett és népének egy részét is a keresztény hitre térítette. Végül meg 
kell említenünk egy ősrégi szláv legendát, mely szerint Szent Methódiosz 
(t 885) is megfordult valamely ősmagyar fejedelemnél és ott meleg fo
gadtatásban részesült.

Az ősmagyarok kereszténységét — amely kétségkívül keleti jellegű 
volt — a VII. század végén bekövetkezett kazár hódítás úgyszólván tel
jesen elpusztította. Azonban nem tudta eltörölni a magyarságnak a ke
reszténység keleti formája iránt való fogékonyságát és előszeretetét, 
amely hosszú évszázadokon át megmutatkozott a honfoglalás utáni idők
ben is.
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A  honfoglalás után, a X. század közepe táján, két magyar főúr is 
megkeresztelkedett Konstantinápolyban: Bulcsu és Gyula vezér. Kettő
jük közül az utóbbi bizonyult állhatatosabbnak a keresztény hitben és 
a Bizánccal kötött szövetségben. Gyula vezér hozta magával Magyar- 
országra a honfoglaló magyarok első hittérítőjét és püspökét, Hiero- 
theoszt, akit Theophylaktosz konstantinápolyi patriarcha szentelt fel 
„Turkia” (Magyarország) püspökévé. Jóllehet Hierotheosz magyaror
szági missziós munkásságáról további feljegyzések nem maradtak fenn, 
csupán annyi, hogy „sok magyart térített át a pogány tévelygésből”, a 
püspök komoly eredményeket érhetett el a honfoglalás utáni magyar
ság között, hiszen Gyula vezér leánya, Sarolta lett Geyza magyar feje
delem felesége és I. István király anyja. Hogy Hierotheosz tevékenysége 
nem lehetett eredménytelen, kitűnik többek között abból is, hogy a ke
leti kereszténység éppen azon a vidéken terjedt el leginkább, ahol Gyula 
vezér volt az úr.

A  „Szent Gellért legenda” tanúsága szerint Ajtony vezér is (+ 1025) 
a keleti szertartás szerint keresztelkedett meg a bulgáriai Viddin város
ban. Ajtony uralkodási területe nagyjából egybeesett azzal a területtel 
(Maros—Tisza—Duna köze), ahol korábban Gyula vezér uralkodott.

De a keleti kereszténység nem rekedt meg Magyarország délkeleti 
vidékein, hanem — a nyugati hittérítők minden akadályozó tevékeny
sége ellenére is — kiterjedt az ország többi részeibe is. Erről tanúskod
nak az akkoriban létesített keleti szertartású kolostorok: a marosvári 
(később oroszlámosi), veszprémi, visegrádi, dunapentelei és szávaszent- 
demeteri. Ezek a kolostorok később részben elpusztultak, részben pedig 
a katholikusok kezére jutottak. Különös jelentősége van közülük a száva- 
szentdemeteri kolostornak, mert az egészen a XIV. század közepéig or
thodox maradt, alárendelve közvetlenül a konstantinápolyi patriarchá- 
nak, és mert erről a kolostorról jegyeztetett fel, hogy benne kezdettől 
fogva nemcsak görög és szláv, hanem magyar szerzetesek is éltek. Ezek 
az adatok VI. Kelemen pápának egyik, 1344-ben írt levelében marad
tak fenn.

Hogy mennyire elterjedt volt az Orthodoxia a magyarok között 
azokban az időkben, kitűnik III. Ince pápának I. Imre magyar királyhoz 
1204-ben írt leveléből is, amelyben a pápa panaszolja, hogy egész Ma- 
gyorországon mindössze egy latin kolostor van, szemben a nagyszámú 
görög (orthodox) zárdával. Hozzá kell tennünk azt is, hogy a középkor
ban a kolostorok nem pusztán a szerzetesi aszkézis helyei voltak, hanem 
fontos szerepet töltöttek be az Egyház vallási, theológiai és juriszdikcio- 
nális életében,, amihez például szolgáljon az előző fejezetben említett 
körtvélyesi és munkácsi kolostor.

Nem elégedhetünk meg azonban annak megállapításával, hogy a 
magyarok között eredetileg elterjedt kereszténység keleti, orthodox jel
legű voít, hanem rá kell mutatnunk arra is, hogy ez a keleti keresz
ténység nem volt idegen a magyarság számára, hanem oly mértékben 
idomult annak vallási életéhez, hogy hatást volt képes gyakorolni a ma
gyarországi Római Katholikus Egyházra is. Erre lehet következtéin i
I. István egyik-másik törvényéből, valamint a Halotti Beszédből is (X III. 
sz.), amelyben egyes egyháztörténészek határozott keleti hatásokat vél
nek felfedezni. E két utalásnál sokkal meggyőzőbb bizonyítékot jelent 
í. László (1077—1095) törvénykönyve, amelyből kitűnik, hogy Magyar- 
országon a papok házasságát illetően a keleti kánonok voltak érvényben, 
továbbá, hogy a Nagyböjt nem a nyugati szokás szerint, hamvazó szer
dával, hanem — ahogyan Keleten ma is szokás — „tiszta hétfővel” ,
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vagyis két nappal korábban kezdődött. Hozzá kell tennünk azt is, hogy 
az Arpádházi királyok, minden nyugati orientációjuk ellenére is, fenn
tartották kapcsolataikat Bizánccal. Így pl. I. László király Komnenosz 
János későbbi bizánci császárhoz adta feleségül Piroska leányát, aki 
Konstaninápolyban az Iréné nevet vette fel s akit az Orthodox Egyházban 
szentként tisztelnek.

A  középkori magyar orthodoxia tragédiája — a nyugati keresztény
ség privilegizálásán kívül — a tatárjárás volt (1241), amely főképpen 
a magyar orthodoxok lakta vidékeken pusztított végig. Helyükbe a ké
sőbbi századok során egyre több más nemzetiségű orthodox telepedett 
Le, s így lassanként átment a köztudatba, hogy az orthodoxok csakis más 
nemzetiségűek lehetnek, magyarok semmi esetre sem. A  magyar ortho
doxia külön, balszerencséje, hogy ezt a tévhitet a nyugati keresztények 
és a nemzetiségi orthodoxok egyaránt magukévá tették, mindegyikük 
persze saját érdekeitől vezettetve.

A  tatárjárás után megmaradt magyar orthodoxok egyre inkább be
olvadtak a közös vallás révén a velük együtt élő orthodox hitű nemze
tiségekbe, úgyhogy önálló egyházi szervezetet nem építhettek ki maguk
nak, hanem mindenkor a helyileg legközelebb levő nemzetiségi egyházi 
főhatóságok lelkifelügyelete alatt álltak. További pusztítást hozott rájuk 
nézve a másfél évszázados török hódoltság, amely éppen az orthodox 
magyarok lakta területekre esett.

Némiképpen gátat vetett a magyar orthodoxia további pusztulásá
nak az, hogy 1605-ben Bocskay István mintegy 9000 orthodox hitű hajdú
nak nemességet adományozott, és a mai Hajdúságban telepítette le őket. 
Ezek a hajdúk képezték később és képezik ma is a magyar unitusok 
(görög katholikusok) zömét.

Amikor az 1390-ben alapított körtvélyesi román orthodox kolostor a 
XVI. század derekán megszűnt, a Királyhágón inneni román orthodoxok- 
kal együtt a magyar orthodoxok is a munkácsi ruszin orthodox püspök! 
joghatósága alá kerültek, s így ez a püspökség háromféle nemzetiség 
felett gyakorolt egyházi felügyeletet. Vannak adataink magyar nevű 
munkácsi orthodox püspökökről is (pl. Szentmiklóssy Ulászló, a XVI. 
sz. végén), akikről feltételezhető, hogy magyar nemzetiségűek is lehet
tek. A  munkácsi püspökök egyébként a XVII. század elejétől kezdve 
már nem „Episcopus Ruthenorum”, hanem „Munkácsiensis, Máramaro- 
siensis nec non totius Hungáriáé orthodoxi ritus graeci Episcopus” cím
mel szerepelnek.

Amikor azonban a XVII. század második felében létrejött a ruszi
nok, majd pedig a románok uniója is a Római Katholikus Egyházzal, a 
köztük élő magyar orthodoxok is ipso jure unitusok (görög katholikusok) 
lettek, és azok is maradtak napjainkig. Csak a Csehszlovákia, Szovjet
unió és Románia területén élő magyar unitusok tértek vissza ruszin, 
szlovák és román hittestvéreikkel együtt az Orthodoxiába a második 
világháború után, míg a magyarországi magyar unitusok, akiknek a lé- 
lekszáma többszörösen haladja meg a hazánkban ma élő összes ortho- 
doxok számát, továbbra is megmaradtak a Római Egyház kebelében, 
változatlanul betöltve ottani szomorú és kilátástalan szerepüket.

Az unió után sötét korszak következett a magyar orthodoxia törté
netében. Ezekben az időkben legfeljebb csak azok a kevesek lehettek 
magyar orthodoxok, akik valamiképpen elkerülték a római uniót, és 
az 1690-ben bevándorolt szerb orthodoxok egyházi életébe illeszkedtek 
be, vagy pedig a szerbek közül azok, akik elmagyarosodtak ugyan, de 
továbbra is megtartották ősi hitüket. Mindezeknek a lélekszáma azon-
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bán olyan elenyésző lehetett, hogy létezésüket inkább sejthetjük, sem
hogy bizonyítékaink lehetnének róla.

A  XVIII. század közepétől a magyar orthodoxia új támaszt kapott 
az egyre sűrűbben bevándorló görögökben. A  hazánkban letelepedő gö
rögök ugyanis nem voltak olyan sokan, mint szerb hittestvéreik, és fő
képpen varosokban laktak, úgyhogy környezetük hatására és a magya
rokkal kötött házasságok révén egy évszázadon belül nagyobbrészt el- 
magyarosodtak, alapot nyújtva ezzel a magyar orthodoxia újjászületé
séhez.

A  magyarországi görögök fokozatos elmagyarosodásáról és magyar
barát érzelmeiről több dokumentumból értesülhetünk. Vegyük ezeket 
sorra.

1. „Igaz vallástétele a Napkeleti Közönséges Ekklésiának, amelly 
Görög nyelvből Magyar nyelvre fordíttatott Miskolczi István által. Most 
pedig a nem egyesült Napkeleti Görög Vallást és hitet tartó Kereszté
nyeknek lelki hasznokra és épületekre maga költségén kinyomattatta 
és a világ eleiben botsátotta Miskolczi Miklós. Pesten. Nyomattatott 
Patzkó Ferentz betűivel 1791.”

A  könyv nem egyéb, mint Mogila Péter kijevi metropolita (t 1646) 
hitvallásának, kátéjánák magyar nyelvű fordítása, amelyet Miskolczi 
István készített, de közbejött halála miatt csak a fia, Miskolczi Miklós 
tudott kiadni. Az előszóban többek között elmondja, hogy a Magyar- 
országon letelepedett görögök és más orthodox nemzetiségek egyre ke
vésbé értik eredeti nyelvüket. „Még a kik Görög Szüléktől származtunk 
is, nem lehetünk mind olly szerentsések, hogy írás és Könyv szerént 
érthetnők ezen nyelvünket. Sokkal inkább nem értik hát Gyermekeink, 
kik Magyarok között nevelkednek, és Magyar Oskolákban taníttatnak; 
nem is adhatják mindnyájan Gyermekeiket azoknak a nyelveknek ta
nulásokra. Következésképpen ezek kéntelenítettnének e drága kints nél
kül ellenni. Holott az idvességre tartozó dolgokat mindeneknek szükség: 
tudni és érteni, mert mindeneknek parantsoltatik, hogy maggkat meg
próbálják, ha a hitben vagynak-é. De miképpen próbálhattyák meg ma
gokat, ha az idegen nyelveken írt hitre tanító Könyveket nem értik, tsak 
ollyan azoknak az idegen és nem érthető nyelven való tanítás, mint a 
pengő értz és a zengő Czimbalom, amint Szt. Pál mondja I. Kor. X III. 
Szükséges azért, hogy ezen Katechismus Magyar nyelven tétessék kö
zönségessé . . . ”

Az előszóból kitűnik az is, hogy a katekizmus kiadása — a kézenfekvő 
katechizéciós, hitbuzgalmi célokon túl — védelmi célokat is szolgált: 
hogy megvédje t. i. a magyarországi orthodoxiát az unionizmus, a szisz- 
tematikus üldözés és a felszívódás fenyegető veszélyétől.

2. „Imádságos Könyvetske, mellyet a Napkeleti Anyaszentegyház 
Nemes Magyar Országban lakó némelly híveinek lelki hasznokra Gö
rögből Magyarra fordíttatott és maga költségén kinyomtattatott Kara- 
pács Demeter Gyulai kereskedő. Pesten, Füstkuti Landerer Mihály be
tűivel, 1795.”

Ennek az imakönyvnek a különös jelentősége abban rejlik, hogy 
ez volt az első kísérlet arra, hogy az orthodox hívek magyar nyelven 
vegyenek részt egyházuk szertartásaiban, még akkor is, ha ezek a szer
tartások más, számukra érthetetlen nyelven hangzanak el. A  jó szán
dékú kiadó ezekkel a szavakkal indokolja az imakönyv kiadásának 
szükségességét: „Mivel igen szép, hasznos, sőt szükséges dolog, Hogy a 
Keresztény Ember azon a nyelven könyörögjön, a mellyet jó l ért, a Gö-
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rög Anyaszentegyház Nemes Magyar Országban lakó Hívei közziil pedig 
találkoznak nem kevesen, a kik Magyar nyelven kívül Görög, Oláh 
vagy Orosz nyelveket tökélletesen, vagy éppen nem értvén, és Magyar 
nyelven írt nékik való könyvek nélkül szűkölködvén, az ő Anyaszent- 
egyházuk szokása és kívánságok szerint nem imádkozhatnak, ezen imád- 
ságos könyvet Görögből Magyarra fordíttattam és magam költségén ki- 
nyomattattam, kinek tetszik, élljen vele.” Az imakönyv még négy kiadást 
ért meg azonos cím alatt (1815, 1832, 1854 és 1859) és két kiadást más 
címmel, de azonos tartalommal (1825 és évszám nélkül, valószínűleg a 
XIX. sz. közepén).

3. „Kis Katekizmus, avagy rövidre vett igazhitű vallástétele a Nap
keleti Görög Anyaszentegyháznak. öszveszerkeszttetett és kiadatott a 
karlovici érsekségben 1774. esztendőben, most pedig a Győri Szentegy
háznak lelki pásztora Georgievits Aaran által Görög nyelvből Magyarra 
fordíttatott, és a fent nevezett Anyaszentegyház ifjúságának hasznára 
közre bocsáttatott, Győrben, Sreibig József betűivel. 1801.”

A  könyv egy korábbi, 1774-ben kiadott görög katekizmus bilingvis, 
görög—magyar kiadása. Bár a fordító a katekizmust nem látta el elő
szóval, amelyből a szándéka kitűnne, ez nem lehetett egyéb, mint az, 
hogy a magyar nyelv segítségével megmentse egyháza számára azokat 
a híveket, akik már csak magyarul értettek s ezért lassanként elidege
nedni kezdtek idegen nyelvű egyházuktól.

4. „Evangyéliomok és Epistolák, mellyeket esztendő által olvastat a 
Napkeleti nem egyesült Görög Keresztény Anyaszentegyház Vasárnapo
kon és némelly jeles Ünnepeken, és a Boldogságos Szűz Máriának és 
némelly Szenteknek élete. Magyar Nyelven kibotsájtotta Stériady Theo- 
dor, tataji kalmár. Vátzon, nyomatott. Máramarossi Gottlieb Antal be
tűivel. 1802. észt.”

A  vasár- és ünnepnapi újszövetségi perikópákat tartalmazó könyv 
kiadója is elődeihez hasonló megfontolásból indult ki, amikor hittest
vérei számára hozzáférhetővé akarta tenni legalább a bibliai olvasmá
nyokat, amelyeket a templomban hallgatnak, de nem értenek, mert — 
mint mondja — „mit használ, hogy sokan hallják minden Vasárnapokon 
és Ünnepeken az Epistol-Evangyéliomokat, ha nem értik . . .  Azért is 
szükséges a melly nyelven legjobban értjük, hogy olvassuk és olvas
tassuk az Evangyéliomot, hogy hidjük és megtartsuk, hogy az örök életet 
elnyerhessük.”

5. „Orthodox hitvallók Imakönyve, vagy a görög Synopsis magyarja, 
mely tartalmaz minden alkalmi imákat és könyörgéseket; hótárt a Ke
leti Egyház rendszerében; száz évre szóló húsvéti táblázatot, és függe
lékül: keresztényi útmutatást. Fordította görögrül Popovics János g. n. e. 
lelkész, Karcagon 1861. Nagyvárad, Tichy Aladár nyomtatása 1861.”

Popovics János is fűzött előszót a maga könyvéhez, s abban meg
állapítja, hogy „ha széles magyar hazánkban széttekintünk, bizonnyal 
találkozni fogunk hitrokonokkal, kik szerb, román, vagy görög nyelven 
— ha olvasni igen —, de érteni mégpedig tökéletesen, néhány egyesek 
kivételével aligha képesek” . Ilyen vidék a Nagykunság is,, ahová őt a 
szolgálata köti, és ahol „csakis tisztán magyar zengzetű hangokat hall
hatni”. Ez késztette őt könyvének kiadására, mert hiszen „micsoda szel
lemi hasznot meríthet valaki oly könyvből, mely előtte ismeretlen értel
meket tartalmaz? . . .  Igen égető szükség volt tehát sok hitfeleinkre nézve 
a magyarított imakönyv.”

Popovics János nem elégedett meg csak az imakönyv kiadásával, 
hanem több szertartási könyvet is lefordított magyarra. Ezeket azonban 
nem adhatta ki, hanem kéziratban maradtak meg. (Az Isteni Szent
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Evangéliumok, Hagiazmatárion, A  három Liturgia. Ez utóbbiak közül 
popovics-János unokája, Popovics Konstantin miskolci parochus 1943- 
ban megjelentette nyomtatásban Aranyszájú Szt. János Liturgiáját.)

Elgondolkoztató tény, hogy az akkori illetékes orthodox egyházi ha
tóságok nem értékelték kellőképpen a magyar nyelvű orthodoxia fon
tosságát, s így nemcsak hogy nem szilárdították meg ősi hitükben az 
elkerülhetetlenül elmagyarosodó nemzetiségi orthodox híveket, hanem 
egv másik nagy alkalmat is elmulasztottak: hogy a magyar szertartási 
nyelv bevezetésével visszanyerjék az orthodoxia számára az unitus ma
gyarokat, akik a Katolikus Egyházon belül éppen a magyar liturgia 
hiánya miatt lázongtak. A  Miskolcziak, Karapács, Georgievits, Stériady 
és Popovics munkája ezzel szemben, közvetve, éppen az unió hasznára 
vált. Ugyanis az unitus püspökök a tőlük való félelmükben vezették be 
sürgősen a magyar nyelvű szertartásokat, abban a hiszemben, hogy a 
magyar nyelv az Orthodox Egyházban hamarosan meghonosodik, s így 
a magyar unitusok tömegesen visszatérnek majd az Orthodoxiába. Ezt 
kereken ki is mondták a X III. Leó pápához 1900-ban intézett memoran
dumukban, amelyben indokolták a magyar szertartási nyelv de facto 
bevezetését és kérték a de jure elismerését is.

„A  görög szakadárok (orthodoxok) — írják többek között memoran
dumukban a görög katholikusok — köztünk a szent Uniót megrontani 
kívánván, izgató papokat küldtek híveink közé, kik a nép magyar nyel
vén prédikáltak és végeztek különféle szertartásokat, sőt nyomtatásban 
is kiadták az Evangéliumot, az Epistolákat és a Szentek életét, s e köny
vek élére izgatásnak felismerhető szándékával idézték is Szent Márk 
evangélistának, úgyszintén Szent Pál apostolnak mindazon szavait, ame
lyekben a nép által érthető nyelven rendelik hirdetni az Isten Igéjét. 
(Lábjegyzetben: Megjelent Vácon 1802. Stériady Theodortól, a karlovitzi 
patriarchának ajánlva.) Nem sokkal későbben Popovics János görög
keleti lelkész magyarra fordította és ugyancsak a tőrbeejtés szándéká
val népünk közé szórta a görög Synopsist. (Lábj.: Megjelent Nagyvára
don 1861. évben.)

A szakadárok ezen izgatásainak ellensúlyozására a munkácsi megyés 
püspökök kénytelenek voltak a magyar hívek között a magyar szertartási 
nyelvnek mindinkább tért engedni, s tették ezt azon apostoli és üdvös 
célzattal, hogy a mi fegyelmünk szerint ezen nem lényegbevágó igények 
kielégítésével megmenthessék a fő részt, a lényegest, az igaz hitet.” 
Igyekezetükben tehát az unitusok nemcsak elferdítették, kiforgatták az 
orthnd.ox fordítók és kiadók igazi szándékait, hanem még Stériady Theo- 
dort, a derék „tataji kalmárt” is „izgató, szakadár pappá” léptették elő. 
Az eredményt azonban mégis elérték: megerősítették a magyar szertar
tási nyelv bevezetése révén egyházpolitikai állásaikat, míg az idegen 
szertartási nyelvhez ragaszkodó orthodoxok tovább fogyatkoztak.

Ilyen előzmények után került sor az 1868. évi IX . te. országgyűlési 
megtárgyalására, amely te. az addig egységes szervezetű magyarországi 
Orthodox Egyházat két egymástól független — szerb és román — metro- 
póliára osztotta. Minthogy a te. tervezete az 1864. évi karlócai nemzeti
egyházi kongresszus határozatai alapján készült, amely határozatokban 
csak a szerbekről és a románokról volt szó, a magyarországi görögök 
memorandummal fordultak a képviselőházhoz, külön autonómiát kérve 
a maguk számára is. Emlékiratukban többször is határozottan leszöge
zik, hogy ők semmiféle nemzetiséget nem igényelnek maguknak, mert 
— magyarok.
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„Lehetetlen ezen törvényjavaslat ellen fel nem szólalnunk — írják 
többek között a memorandum benyújtói — és a tisztelt képviselőház 
figyelmébe nem ajánlanunk, miszerint ezen javaslatnak törvényre eme
lése által szerb- vagy románokká declaráltatnának e honnak olyan fiai 
is, kik nem olyanok és olyanokká lenni sem kedvük, sem akaratuk, akik 
csak vallásukhoz ragaszkodnak, de külön nemzetiséget nem igényelnek, 
hanem született magyarok és a hazafiúságban valamint eddig, úgy ez
után is magukat felülmúlni senki által nem engedik.” Majd alább: „  . . .  e 
honban a görögkeleti valláson nemcsak szerbek és románok, hanem 
olyanok is vannak, akik görög néven ismeretesek és azoktól származnak 
ugyan, kiknek tulajdonképpen vallása a görög-keleti vallás, és kiknek 
vallását a szerbek és románok is követik, de mint e hon szülöttjei vagy 
honosított polgárai, valóságos magyarok ..

A  képviselőház kénytelen-kelletlen megadta ezeknek a magukat 
magyaroknak hangoztató görögöknek a kért autonómiát. Az eredeti tör
vényjavaslathoz hozzáillesztette a 9. §-t, amely a következőképpen ren
delkezik: „A görög-keleti vallás se nem szerb, se nem román ajkú hívei 
ezentúl is meghagyatnak mindazon jogaikban, amelyeket egyházközségi 
és iskolai ügyeik önálló intézésében, szertartási nyelvük szabad haszná
latában, mint szintén egyházközségi vagyonuk és alapítványaik kezelé
sében eddig gyakoroltak.” A  magukat magyaroknak valló orthodoxok 
tehát a magyar törvényhozástól ezt az ’ügyefogyott elnevezést kapták: 
„a görög-keleti vallás se nem szerb, se nem román hívei” . Ugyanis túl
ságosan is hangoztatták a maguk magyarságát ahhoz, hogy görögöknek 
lehetett volna őket nevezni, magyaroknak viszont nem ismerhette el 
őket áz országgyűlés, hiszen ez akkor „képtelenségnek” számított volna. 
Ráadásul még egyházközségekről sem beszél a te., hanem csupán „hí
vekről”, mintegy hangsúlyozva, hogy ezek a magyarkodó, furcsa embe
rek, csupán szórványban élő, elvétve előforduló „csodabogarak”, akiknek 
a törvény megadja ugyan az annyira követelt autonómiát, azonban nem 
tartja érdemesnek velük mint egyházi szervezettel foglalkozni.

Ilyen körülmények között ezeknek az egyházközségeknek a liturgikus 
nyelv használatára vonatkozó autonómiáját is akkoriban még csak úgy 
lehetett értelmezni, hogy a szertartási nyelv görög lehet, holott az men
tette volna meg őket a további pusztulástól, ha már akkor a magyar 
liturgikus nyelvre térhettek volna át. Erre azonban akkor még senki 
sem gondolt — talán ők maguk sem —, jóllehet kéziratban már megvolt 
Popovics János több liturgikus fordítása.

Mindezeket összevetve tehát, azt állapíthatjuk meg, hogy az 1868. 
évi IX . te. 9. §-a ahelyett, hogy tisztázta volna a görög eredetű egyház- 
községek helyzetét, sötét homállyal vette őket körül, amelynek leple 
alatt többségük, „autonómiájával”  együtt, csöndesen elpusztult, tagad 
hátatlan kárára a hazai orthodoxiának. Azok mégis, amelyek elkerülték 
a teljes elnéptelenedést, fél évszázad múltán ismét alapjaivá lettek az 
immár harmadszor újjászülető magyar orthodoxiának.

Az első világháború után ugyanis megindult a magyar nyelvű ortho- 
doxia szervezkedése. Ez a folyamat három különböző vonalon haladt: az 
1868. évi IX. tc. 9. §-a alapján álló, görög alapítású, ún. „se nem szerb, 
se nem román” egyházközségek, az újonnan szervezett magyar egyház- 
községek és az elmagyarosodott román egyházközségek vonalán.

Mint mondottuk, a görög alapítású egyházközségek eredetileg a he
lyileg illetékes szerb, vagy román püspökök felügyelete alatt álltak „in 
rebus spiritualibus et dogmaticis” . Az első világháborút követő időkben 
ezek az egyházközségek — részben politikai okokból — függetleníteni 
igyekeztek magukat ettől a juriszdikciótól, ami annál is könnyebben
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ment, mivel az egykori magyarországi orthodox püspökök közül csak a 
budai szerb püspök maradt az ország területén. A  szóban levő egyház- 
községek teleit — mint görög eredetűek — a Konstantinápolyi Patriar
chátussal kerestek kapcsolatot. A  Patriarchátus — nyilván abban a Íri
szemben, hogy valóban görög egyházközségekről van szó — készséges
nek mutatkozott őket joghatósága alá fogadni, azonban expressis verbis 
ez csak a szentesi egyházközség esetében történt meg. A  többiek egy
oldalúan tartották magukat a konstantinápolyi juriszdikcióhoz, anélkül, 
hogy erről a Patriarchátus írásban nyilatkozott volna.

Ezek az egyházközségek 1931-ben „görög alapítású magyar egyház- 
községek” -nek kiáltották ki magukat, és gondnokaikból ún. „főgondnoki 
tanácsot” alakítottak, amely egyébként első és egyetlen .közös szervük 
volt.

Minthogy a budai szerb püspök a görög eredetű egyházközségeket 
továbbra is a saját joghatósága alá tartozóknak tekintette, 1932-ben me
morandumot nyújtott be a magyar kultuszkormányhoz, s abban javas
latot terjesztett elő a „se nem szerb, se nem román” egyházközségek 
kánoni helyzetének rendezését illetően. Javaslatában hajlandónak mu
tatkozott külön esperességet létesíteni számukra, de egyben kijelentette, 
hogy minden olyan változást, amelyet azok 1868 óta az ő tudta és bele
egyezése nélkül a maguk belső életében keresztülvittek, semmisnek te
kint. (Ilyen változás volt pl. a magyar jelleg kimondása, és egy egyház- 
község esetében a magyar liturgikus nyelv bevezetése.)

Miután a püspök javaslata sem az érdekelt < egyházközségeknek, sem 
a magyar kormánynak nem felelt meg, tovább folytatódtak a tárgya
lások a Konstantinápolyi Patriarchátussal, amelynek abban az időben 
Bécsben is volt exarchája (külföldi püspök-képviselője) s így a magyar- 
országi egyházközségek lényegesen erősítették volna az exarcha pozí
cióját. Azonban a Patriarchátussal folytatott tárgyalások, külső, politikai 
közbelépésre, hajótörést szenvedtek, és a patriarcha a kérdés rendezését 
1938-ban bizonytalan időre felfüggesztette. Ezzel az érdekelt egyházköz
ség kánonjogi helyzete továbbra is rendezetlen maradt.

A  görög eredetű egyházközségeken kívül, a harmincas években új, 
magyar orthodox egyházközségek is létesültek, szám szerint három. 
Ezek képezték a magyar orthodoxia szervezkedésének második vonalát.

A harmadik vonal — mint említettük — az elmagyarosodott román 
egyházközségeket érintette. A  magyarországi román orthodoxok ugyanis 
az 1928. évi román kultusztörvény értelmében de jure kikerültek a ro
mániai püspökök joghatósága alól, tehát egyházi főhatóság nélkül mű
ködtek. (Más lapra tartozik, hogy a romániai püspökök az említett kul
tusztörvény rendelkezései ellenére is, de facto mégis gyakoroltak felettük 
felügyeletet.) Amikor szóba került Észak-Erdélynek Magyarországhoz 
való csatolása, a magyar kormány 1940 tavaszán elérkezettnek látta az 
időt, hogy az anyaország területén levő román egyházközségeket végleg 
kiragadja a romániai püspökök befolyása alól, és kimondassa velük a 
jövőben megszervezendő Magyar Orthodox Egyházhoz való csatlakozá
sukat. Az akciót megkönnyítette az a körülmény, hogy a magyarországi 
román egyházközségek egy része már úgyis elmagyarosodott volt. És 
mégis, a mozgalom rossz emléket hagyott maga után, mivel nem volt 
mentes bizonyos presszióktól a kormány részéről. Végeredményben azon
ban, három kivételével, az összes magyarországi román egyházközségek 
1940 nyarán közgyűlésileg kimondották magyar jellegüket és a létesí
tendő Magyar Orthodox Egyházhoz való csatlakozásukat.

A fentebb felsorolt görög és román eredetű, valamint új magyar 
egyházközségeket, a kárpátaljai ruszin egyházközségekkel együtt, közös
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egyházi szervezetbe tömörítették. Ennek igazgatásira létesült'1941 tava
szán az első Magyar Orthodox Adminisztratúra, amely ötévi, viszontag
ságos működés után, a felszabadulás után megszűnt.

Mielőtt lezárnók a felszabadulás előtti periódus ismertetését, meg 
kell emlékeznünk néhány szóval a budapesti „Görög Keleti Hittudo
mányi Főiskoláról” is, amely 1942 áprilisától 1944 júniusáig működött, 
s ez idő alatt három évfolyamot fejezett be. A  főiskolát a magyar kul
tuszkormány hozta létre, nemzetiségre való tekintet nélkül az összes 
magyarországi orthodox pap jelöltek számára. Jóllehet ez az intézmény, 
működésének rövid ideje alatt, aránylag nagy és komoly munkát vég
zett (többek között megteremtette a magyar nyelvű orthodox theológiai 
irodalmat), minden oldalról támadások érték, amelyek végül is oda 
vezettek, hogy a nyilas rémuralom idején három rendes tanára közül 
kettő börtönbe került, a harmadik pedig ezt úgy kerülte el, hogy sikerült 
elbujdosnia.

A felszabadulás után a Magyar Orthodox Egyházban bomlási folya
mat indult meg. A  románokból lett magyar egyházközségek 1946 már
ciusában újból kiszakadtak a Magyar Orthodox Egyházból és kimondot
ták román jellegüket, köztük azok is, amelyek valóban teljes' egészükben 
elmagyarosodtak. Ezek az egyházközségek létrehozták Gyulán a Görög 
Keleti Román Egyházmegyei Konzisztóriumot, amely azóta is a legma
gasabb hazai egyházkormányzati szervük. A  kárpátaljai ruszin egyház- 
községek újból az ország határain kívül estek. E két csoport kiválásával 
az első Magyar Orthodox Adminisztratúra is megszűnt működni. Tör
téntek ugyan egyéni kezdeményezések egyes magyar papok részéről az 
Adminisztratúra további életbentartására, azonban ezek a kísérletek — 
felsőbb egyházi felügyelet híján — eleve sikertelenségre voltak ítélve.

A  felszabadulás utáni időket egyébként hosszas és többirányú tár
gyalások jellemzik. Próbálkozások történtek először a Konstantinápolyi 
Patriarchátus, illetve annak nyugat-európai exarchátusa felé, hogy vegye 
pártfogásába a Magyar Orthodox Egyház maradványait, azonban ezek 
a tárgyalások nem vezettek eredményre, mivel a Patriarchátus arra a 
megmásíthatatlan álláspontra helyezkedett, hogy a budapesti „Nagybol
dogasszony” egyházközség görög jellegű. (A többi, vidéki, görög eredetű 
egyházközségről nem is volt tudomása; a szentesi egyházközség egykori 
konstantinápolyi juriszdikciója azóta feledésbe ment.)

Ugyancsak eredménytelenek maradtak a budai szerb püspökkel 
folytatott tárgyalások is, aki viszont a magyar egyházközségeket kitar
tóan „se nem szerb, se nem román” egyházközségeknek tekintette, hal
lani sem akarva azok magyar jellegéről és szertartási nyelvéről.

Végül is a magyar orthodoxok segítséget kereső kérelme a Moszkvai 
Patriarchátusban talált meghallgatásra. A lex ij patriarcha eleget tett az 
egyházfő nélkül tengődő magyar orthodox ismételt kérésének, amelyet 
a magyar kormány is támogatott, és az önként jelentkezőket a maga 
főpásztori joghatósága alá fogadta 1949. november 11-én. (Később még 
három egyházközség kérte felvételét a Moszkvai Patriarchátus jurisz- 
dikciójába: kettő 1953-ban, egy pedig 1956-ban.)

A  Moszkvai Patriarchátus segítő készsége az utolsó pillanatban ér
kezett, mert a magyar orthodoxok között megbúvó egyes felelőtlen 
elemek már uniós tárgyalásokat kezdtek a Görög Katolikus Egyházzal.

A  juriszdikcióba való befogadással egyidejűleg, a Moszkvai Patriar
chátus 1949 novemberében Magyarországra küldte ki Kopolovics Iván 
protoierejt, esperes-adminisztrátori minőségben, és szervezeti szabály
zatot hagyott jóvá a Magyar Orthodox Esperesség számára. A  szervezeti 
szabályzat szerint az esperes-adminisztrátor nagyjából ugyanazokkal a
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jogokkal rendelkezik és ugyanazoknak a kötelezettségeknek tartozik 
eleget tenni, mint a megyéspüspökök, természetesen a püspöki felszen
teléshez kötött jogokon és kötelezettségeken kívül. Ezenfelül engedélyezi 
a magyar orthodoxoknak a magyar szertartási nyelv és az új naptár 
használatát. Hogy mit jelent a magyar orthodoxok számára anyanyelvűk 
szabad liturgikus használata, talán nem is szükséges az eddig elmon
dottak után külön hangsúlyozni.

Kopolovics Iván esperes-adminisztrátor nevéhez fűződik az egyházi 
élet megszervezése és felfejlesztése, az „Egyházi Krónika” c. folyóirat 
megindítása, valamint a magyar nyelvű liturgikus könyvek lefordítá
sának, illetve revideálásának és kiadásának kezdeményezése. Legna
gyobb érdeme azonban az, hogy megszüntette a magyar és a nemzetiségi 
orthodoxok között régi ellentéteket, és tekintélyt szerzett a magyar or- 
thodoxiának, amiben kétségkívül nagy szerepe volt annak a soha eléggé 
nem értékelhető körülménynek, hogy a magyar orthodoxoknak úgyszól
ván fennállásuk óta csak most sikerült olyan egyházi főhatóság oltalmát 
elnyerni, amely főhatóság természetesnek és magától értetődőnek tekinti 
azok magyar voltát és azt a jogát, hogy saját anyanyelvükön imádkoz
hassanak.

A  munka nehezének elvégzése után, Kopolovics Iván esperes-admi
nisztrátor 1954-ben kérte ezen szolgálata alól való felmentését, utódául 
pedig e sorok íróját hozta javaslatba. A  kérésnek a Moszkvai Patriar
chátus ugyanabban az évben eleget tett.

Azóta a magyar orthodoxia elérte azt, hogy hivatalosan is használ
hatja az „orthodox” elnevezést a régi, helytelen és sok félreértésre okot 
szolgáltató „görög keleti” helyett. Egyházi szervezetében néhány kisebb 
jelentőségű változás történt, egyházközségei száma eggyel szaporodott, 
három magyar nyelvű liturgikus könyv jelent meg. Mindezek kellőkép
pen biztosítják a magyar orthodoxia fennállását és normális fejlődését. 
Hozzá kell tennünk végül azt is, hogy a Moszkvai Patriarchátus jurisz- 
dikciójának elnyerése óta a magyar orthodoxiát, mint legális egyházi 
szervezetet, nyilvántartják mindenütt a világon, ahol orthodoxok élnek. 
Hogy ez mennyire nem lebecsülendő momentum a magyar orthodoxia 
évezredes történetében, azt csak akkor tudjuk kellőképpen felmérni, 
ha visszagondolunk akár a közelmúltra is, amikor a magyar orthodoxok- 
ról még a hazai orthodox közvélemény sem volt hajlandó tudomást sze
rezni.

8. A  magyarországi orthodoxia jelenlegi helyzete
Befejezésül hadd vázoljuk fel röviden a hazai orthodoxia nemzeti

ségi és juriszdikcionális megoszlását.
Magyarországon ma az Orthodox Egyházon belül hat nemzetiség 

és négy egyházi juriszdikció van képviselve:
1. A  szerb egyházmegye, Szentendre székhellyel, 17 egyházközséggel, 

püspöki vikárius vezetése alatt. Egyházi főhatósága a Belgrádi Patriar
chátus. Joghatósága kiterjed a hazai szerb egyházközségekre és szór
ványra.

2. A  román egyházmegye, Gyula székhellyel, 18 egyházközséggel,
püspöki vikárius vezetése alatt. Egyházi főhatósága a Bukaresti Patriar
chátus. Joghatósága kiterjed a hazai román egyházközségekre és szór
ványra. / . . . .

3. A  magyar esperesség, Budapest székhellyel, 10 egyházközséggel, 
esperes-adminisztrátor vezetése alatt. Egyházi főhatósága a Moszkvai 
Patriarchátus. Joghatósága kiterjed a hazai magyar, orosz (és görög) 
egyházközségekre és szórványra.
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4. Két bolgár egyházközség, esperes-parochus vezetése alatt (Buda
pesten). Egyházi főhatósága a Szófiai Patriarchátus. Joghatósága kiter
jed a hazai bolgár egyházközségekre és szórványra.

Az összes magyarországi orthodoxok lélekszáma optimális számítá
sok szerint 40 000-re tehető. Ezen belül a nemzetiségek szerinti megosz
lás bizonytalan, és nem mindenben fedi a juriszdikcionális határokat, 
mert egy-egy egyházközségen belül más egyházi főhatóság alá tartozó 
hívek is találhatók, ha ugyanabban a helységben saját egyházközségük 
nincs. Meg kell jegyeznünk továbbá, hogy az orthodoxok lélekszámának 
pontos megállapítását nagyban akadályozza az a körülmény is, hogy 
tájékozatlanság, szervezetlenség, paphiány, megtévesztés és egyéb okok 
miatt sok orthodox hivő a Görög Katholikus Egyházhoz tartozónak te
kinti magát, anélkül, hogy tudomása volna, hogyan került át oda. Ezt 
a fluktuálást elősegítette — sőt bizonyos mértékben még ma is elő
segíti — az orthodoxok számára korábban kötelező „görög keleti” elne
vezés, amely könnyen összetéveszthető a „görög katholikus”-sal .

A  magyarországi orthodoxia életében még számos probléma vár 
megoldásra, amelyeknek részletezését a jelen tanulmány keretein belül 
nem látjuk szükségesnek. Csupán annak megállapítására szorítkozunk, 
hogy mindezeknek a problémáknak a megoldása szoros összefüggésben 
áll azzal, hogy milyen hamar sikerül teljesen leküzdeni a hazai ortho
doxia kebelén belül az évszázadok óta felgyülemlett és részben mester
ségesen is szított nemzetiségi ellentéteket és előítéleteket. Csak akkor 
lesz a magyarországi orthodoxia abban a helyzetben, hogy hűségesen 
tükrözze a hazai egyházi közvélemény előtt az Egyetemes Orthodoxia 
testvéri egységét és összetartását, amely olyan meggyőző. módon nyil
vánult meg a múlt évi Rodoszi Összorthodox Konferencián a keresztény 
világ színe előtt. Dr. Berki Feriz
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A  V IG A S Z T A L Ó  IS T E N
Ézsaiás 40, 1—8.

(Szentháromság után 1. vasárnap délutánjára)

Megjegyzés
' Ézs. 40, 1—8-at majdnem minden perikóparend és prédikációskötet 

ádvent 2. vagy 3. vasárnapjára veszi alapigéül. Komoly alapjának kell 
tehát lennie annak, ha mi most ezt a prófétai textust a Szentháromság 
utáni 1. vasárnapra választjuk ki. A  textus ilyen felhasználásának nem
csak abban rejlik a magyarázata, hogy benne Isten igéje nemcsak meg
szokottan, hanem olyan központian fordul elő, hogy egyenesen fékező 
fogalom az ember öndicsőítő hajlama ellen. De elsősorban döntő ezzel 
a prófétai szakasszal kapcsolatban az a tény, hogy mi keresztyének igen 
könnyen megfeledkezünk az egyház valóságos helyzetéről és egyetlen 
reális vigasztalójáról. A z ÜR állandó vigasztalásáról, jöveteléről és tevé
kenységéről tanúskodó prófétai üzenet arra szólít fel bennünket a Szent- 
háromság utáni 1. vasárnapon, hogy elgondolkodjunk Jézus Krisztus gyű 
lekezetéről és annak az erőforrásairól.

A  perikópa három nagy szakaszra osztható, amelyek egyúttal a me 
ditáció és prédikáció ''belső irányvonalát is jelzik:

I. 1—2. v.
II. 3—5. v.

III. 6—8. v.
I .

A vigasztaló Isten mindig érkezik

550 körül, tehát körülbelül abban az időben, amikor Cirus leigázta 
a médeket, várható volt, hogy a történelem új korszaka érkezett el, 
a száműzöttek között egy új nagy próféta lépett fel a meghallgatás igé
nyével: Második Ézsaiás. Eltérően nagy prófétai elődeitől, akik elsősor
ban ítéletet hirdető próféták voltak, Második Ézsaiás az üdvösség hir
detésével kezdi meg prófétai szolgálatát. Isten azért közeledik, érkezik 
választott népéhez, hogy megvigasztalja (1. v.). A  megváltás, az üdvös
ségbe, a szabadulásba vetett bizodalom tudatos prédikátora 2. Ézsaiás 
csakúgy, mint nagy előde és névrokona, Ézsaiás volt (Ézs. 30, 15). Csak 
éppen sokkal teljesebb az a világosság, amelyet MÉ villantott fel a jövő 
megrajzolásában. Első Ézsaiás erőteljes várakozásai új erővel törnek fel 
igehirdetésében s méghozzá többletként új irányvonalat is kapnak. Ez az 
eltérés a történeti szituációval van szoros kapcsolatban. Első Ézsaiás 
Isten nagy ítélete, a fogság után várta a hitbeli magatartás totális meg
újulását.

MÉ maga is végigment ennek az ítéletnek a megpróbáltatásain. 
De most már arra a meggyőződésre jutott el, hogy a választott népen 
végrehajtott ítélet ideje lejárt. Izráel bűne egykor valóban az égre kiál
tott (43, 24) s ezért kellett kiinnia az ŰR haragpoharát (51, 17). De most 
már megbűnhödtek minden vétekért, vége van a szenvedés idejének és 
a szabadulást, a megváltást, az üdvösséget egészen közelvalónak látja.

Szinte halmozza a szavakat, amikor a küszöbön álló üdvösségről 
beszél: „Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet!” Nem olyan vigasztalás 
ez, amelyet bármiféle ígérgetéssel azonosítani lehetne, amelyet a törté-
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nelmi helyzet igazol! Isten úgy érkezik vigasztaló igéjével gyülekezeté
hez, hogy az emberi vigasztalás eszközeitől a vigasztalás egyetlen lehető
ségére irányítja a tekintetet, amely Isten ígéretében van adva a gyüle
kezetnek. Ezért hangzik a vigasztalásra felszólítás’ után: „Szóljatok’' — 
szó szerint: mondjátok ezt az igét Jeruzsálem szívének! Istennek ezt az 
ígéretét Isten szolgái sohasem fogták fel olcsó vigasztaló beszédként az 
Ötestamentomban, ahogyan Jeremiásnak is csak az Isten igéje volt egyet
len vigasztalása (15, 16).

Csak természetes, hogy ez a vigasztaló ige elsősorban a Bábéiba 
száműzötteknek szólt, akik a hazatérés napjára vártak. Gyengéd és tar
talommal telített szavakkal akarja lábraállítani a próféta az elcsüggedt 
és reményét vesztett gyülekezetei. A  szövetség vigasztaló Istene újból 
’ám-ként fogadja el azt a népet, amely a fogság előtt gój-ként hagyta el 
és lépett le a szövetségi hűség útjáról. Ezzel a kijelentéssel akarja meg
győzni a száműzött gyülekezetét arról, hogy Izráel Isten választott népe 
és az is marad. A z ’ammi szóban éppen Isten megbocsátó szeretetét és 
szövetségi hűségét akarja a próféta hangsúlyozni. így szólítja meg most 
Isten maga azt a népet, amely elfordult, elpártolt tőle és a pogány népek 
mindenfajta utálatosságaihoz és bűnös szenvedélyeihez hajolt. Azt a né
pet szólítja meg Isten, aki minden jogát elveszítette ahhoz, hogy bár
milyen formában is a szövetség Istenére, annak hűségére és szeretetére 
(hesed) hivatkozzék!

A  vigasztaló ige azonban az ’ammi-n túl az egész népnek, és kép
viselőjének Jeruzsálemnek, Sión leányának is szól. „MÉ számára itt 
Jeruzsálem egészen világosan nem hely, hanem eszme... egészen át
fogóan az összgyülekezet, a múlt, jelén és jövő gyülekezete, amely most 
szenved, de hamarosan megszabadul, a szent város mint a választott 
istennépének a szimbóluma” (Volz, Paul: Jesaia II. Leipzig 1932, 2). 
A  szellemi Izráelt, az Izrael kata pneuma-t szólítja meg. Nem messze van 
ez már attól, amikor Izráel Isten országának a paradigmájává lesz. Volz 
teljes joggal mondja, hogy éppen a száműzetés révén vált a város cent
ruma, az igazi istentisztelet magának az életnek a középpontjává.

A  vigasztalás tartalma pedig, hogy véget ért a „hadiszolgálat” , a bűn- 
terhet Isten kegyelmesen levette Izráel válláról. MÉ meggyőződése sze
rint a száműzetés hadiszolgálat, robotmunka (vö. a magyar „úrdolga” 
szóval és annak a tartalmával!), amelyet a gyülekezetnek azért kell tel
jesítenie, mert vétkezett küldetésével szemben. A  fogság nem politikai 
szerencsétlenség, hanem isteni büntetés a miatt a bűnteher miatt, amelyet 
az istennépe évszázadokon át rakott saját magára. Persze ez a szó átvitt 
értelemben utal azokra a fájdalmas harcokra is (Jób 7, 1), amelyeken a 
népnek kellett átesnie nemcsak nemzeti létének az összeomlása, hanem 
elsősorban amiatt, hogy nem láthatta többé „az Ür arcát (színét)” . Ehhez 
képest mondja most a próféta, hogy. vége a robotmunkának, ütött a sza
badulás órája, mert Isten kegyelme (rasa és nem hesed felel meg leg
jobban az új testámen tömi charis tartalmának!), amelyet mindig megelőz 
a bűnhődés, levette a népről bűnterhét.

Rendkívül fontos meglátnunk ezekben a versekben, hogy az Ószövet
ség gyülekezete mindent az Istentől kap. A  szellemi-lelki, gazdasági és 
politikai bajokat nem valamilyen históriai ellenség okozta, hanem egye
dül és kizárólag Isten rótta gyülekezetére! Babylon hatalma csak eszköz 
Isten kezében céljai érdekében. Ezért nem jelent a megváltás és meg
szabadulás csupán népi regenerálódást, hanem belső hitbeli megújulást is. 
Isten eltörli a nép bűnét, de előbb meg kell bűnhődnie érte. Ebben a vo
natkozásban MÉ nagy elődeinek a nyomdokaiba lépett, akik nagyon jól
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tudták, hogy az ő feladatuk a bűn leleplezése és felhívás bűnbánatra 
MÉ is azt követeli övéitől, hogy „a babyloni fogságot” ismerjék el mint 
Isten büntetését és vesszejét és lássák be, hogy a száműzetés egyetlen 
oka a saját vétkük- Mindig akkor van legközelebb Isten vigasztaló' be
széde és a megbocsátás, amikor az igazi bűnbánat elhatalmasodik a gyü
lekezetben.

II.
Isten megdicsőíti magát a gyülekezetben és a világban

Ez a szakasz tárja fel a prófétai igehirdetés nagyságát és határait. 
Hiszen egyrészt Isten elemberiesítése ellen harcol a próféta, másrészt 
azonban Isten emberrélevését hirdeti. A  prófétai ígéret nagysága abban 
mutatkozik meg, hogy a vallástörténetben csak itt hallunk ígéretet arra 
nézve, hogy az Isten gyülekezetéhez jön és megdicsőíti magát gyülekeze
tében és a világban. A  prófétai ígéret végessége és határa fedezhető fel 
viszont abban, hogy csak olyan őrállóhoz hasonlít, aki tudja ugyan, hogy 
a „reggel” közeledik, de még éjszaka van. Mint a vigasztalás igéjének a 
hirdetője látja ugyan a közeledő Istent, és mint fullajtár a vigasztaló 
Istennek az embere, és tudja, hogy a várt események már mozgásban 
vannak a láthatatlan világban. De csak a „szózatot” hallja, hogy fel
vonulási utat kell építeni a pusztában az ŰR részére, aki már most indul. 
Isten dicsősége ki akarja magát nyilatkoztatni és minden test (halandó 
ember) látni fogja, hiszen az ÜR szája szólt.

A  próféta minden bizonnyal arra a régi Keleten gyakori képre gon
dol, hogy fullajtárok futnak szét az országban, amikor a király meg 
akarja szemlélni országát és felszólítják az embereket, hogy hozzák 
rendbe az utakat és utcákat, amerre az uralkodó elvonul. Ebből a célból 
építették meg Bél-Marduknak a nagy felvonulási utat, amelyen új
esztendő napján végigvonult trónralépését és a világ teremtését ünne
pelve. A  száműzöttek saját szemükkel látták ezeket a felvonulásokat és 
minden bizonnyal mély benyomást hagyott bennük. A  próféta egy
fajta kapcsolópontot igyekszik találni hallgatóival ennek a képnek a fel- 
használásával.

Óvakodnunk kell azonban attól, hogy morálisan értékeljük ki ezt a 
nagyszerű képet. A  leírás mögött sem politikai, sem etikai akadályok nem 
keresendők, amelyek megakadályoznák Isten eljövetelét gyülekezetéhez 
s ezért el kellene azokat távolítani! A  „hírnök” nem a prófétát, nem is 
az istennépe tagjait szólítja meg, hanem a láthatatlan mennyei lényeket. 
Sem a jövetelt, sem az utat nem emberek készítik elő. Isten maga dol
gozik itt! A  próféta igen nagy súlyt helyez arra, hogy itt minden csoda 
és titok, s éppen ezért biztos az, hogy az üdvösség, a szabadulás korszaka 
beköszönt. Ö jön gyülekezetéhez, hogy megvigasztalja! Ö készíti elő az 
utat mennyei követeivel (vö. Dk. 2, 10. kk.)! Ö hirdetteti ki ezt az öröm
üzenetet hírnökével! (3. v.). Isten van hozzánk életes közelségben s mégis 
mindez titok előttünk, hiszen Izráel Üdvössége is az elrejtőzködő Isten 
(Ézs. 55, 8. k.).

Jövetele miatt azonban most teljes dicsőségében akarja fölfedni 
magát. Hiszen éppen a reménységeiben megfáradt gyülekezetnek akarja 
kinyilatkoztatni, hogy nem Marduk, nem a népistenek vagy a világ urai 
léptek most a történelem színpadára, hanem ő, Izráel Istene, a világ 
teremtője hozza gyülekezetének az üdvösséget, ö  egyedül felséges. A  világ
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legnagyobb királya Bél-Marduk, aki felvonulást tart Bábelben, csak egyik 
építője az ő országának! Ennek az ígéretnek a beteljesedését az garan
tálja, hogy megjelenik Isten dicsősége!

Izraelnek pedig föl kell Ismernie, hogy Isten megvigasztalja, Isten 
megbocsát ugyan neki, de végső sorban nem az ő jó vagy rossz sora a 
döntő kérdés most, hanem az Isten országának a jövője! Ez ennek a sza
kasznak a legmélyebb értelme és jelentősége (3—5).

Isten dicsősége lesz nyilvánvalóvá az egész világon és minden térd 
(„minden test” !) meg fog hajolni előtte!

III.
Isten igéje mindörökké munkálkodik

Ézs. 31, 3-hoz hasonlóan itt is szembekerül egymással Isten és a test. 
A  száműzöttek szemében szinte felfoghatatlan vigasztalás volt, hogy a 
hazatérés útjában álló minden akadály el fog tűnni Jahve kábád-ja előtt 
és minden teremtett dolog semmivé válik, ha ráfuj Isten „szele” . Az em
ber egész valója („minden test” ), vagyis az emberi hybrisz egyszerre k i
csivé és semmivé válik, ha Isten haragjának a szele éri.

Két fogalmat kell közelebbről szemügyre vennünk ebben a szakasz
ban. Az első a hasdo, amelyet jósággal, szépséggel, kellemmel stb. szok
tak fordítani. Szeretnék azonban arra utalni, hogy a hesed szó egyébként 
nem fordul elő kifejezetten az 1—6. versekben, tartalmilag azonban mint 
szövetségi hűség, mint Isten megbocsátó szeretetének az alapja minden 
eddigi kijelentésben benne van. Ebben az esetben pedig nem annyira 
kellemről, szépségről, bájról és jóságról akar itt szólni MÉ, mint inkább 
az ember „hűségét” szembeállítani a vigasztaló Isten „hűségével” .

Másrészt figyelnünk kell arra, hogy „Istenünk igéjével” az istennépe 
múlandóságát, gyarlóságát állítja szembe a próféta. így értve, nem arra 
az igére utal most, amely a „ti életetek” (Dt. 3-2,47), hanem a történelem
ben meghirdetett, a népek és a gyülekezet életét teremtően alakító isteni 
igére. A  jaqum szó ugyanis ezen a helyen nem azt jelenti, hogy Isten 
igéje „megmarad” , hanem hogy „fe l fog állni” , tehát munkálkodni és 
alkotni fog. Csak az általa teremtettnek és létrehozottnak lesz „meg
állása” a természetben és a történelemben. Valamikor az isteni ige ítélő 
és pusztító erejéről kellett Jeremiásnak bizonyságot tennie (23, 29) 
MÉ azért is gyülekezetének a vigasztalója, hogy az ige teremtő és meg
tartó erejét hirdetheti.

Ezzel a kijelentéssel visszanyúl a próféta a bevezető szakaszra. Ilyen 
módon is támogatni és vigasztalni akarja a kétségbeesett és elcsügged! 
száműzötteket. Hiszen egész üzenetét az üdvösségről az igére vonatkozó 
kijelentéssel zárja könyve végén a próféta (55, 10—11!), hogy az egész 
múlandó valóságot az Isten igéjének az örök valósága alá rendelje, amely 
a gyülekezet üdvösségéről és vigasztalásáról prédikál.

Saját föl nem számolt múltja és jelene nehézzé, majdnem lehetet
lenné tették az Isten népe számára, hogy Isten igéjét a bűnről és ítélet
ről, bűnbánatról és megváltó Istenének a megbocsátásáról, vigasztaló 
igéjét jöveteléről és maradásáról, alkotásáról és tevékenységéről komo
lyan vegye.

Dr. Pálfy Miklós
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F ilm , Színház, Irodalom

A  L E L K I I S M E R E T  L Á Z A D Á S A

A  SZOCIALIZMUSHOZ VEZETŐ ÜT egyénenként különbözhet és na
gyon sokféle lehet. Ez természetes. A z is, hogy az utat egyikünk gyor
sabban, másikunk lassabban járja végig, az önmagunkkal vívott belső 
harc lehet könnyebb és súlyosabb. De mert irányában és végcéljában ez 
az út közös, sok olyan vonása is van, amely többé-kevésbé mindnyájun
kéban megegyezik. Ezek a közös vonások dominálnak abban a történelmi
lélektani „útleírásban”, amelyről az alábbi gondolatok szólnak.

Rudolf Petershagen volt Wehrmacht-ezredes emlékiratai pár évvel 
ezelőtt nálunk is megjelentek és érthető érdeklődést keltettek. A  könyv
ből egy fiatal német filmíró, Hans Oliva-Hagen ötrészes televízió-regényt 
írt, amelyet két rendező: Güntner Reisch és Hans-Joachim Kasprzik való
sított meg. A  lelkiismeret lázadása kirobbanó sikert aratott a berlini tele
vízió műsorában, úgy, hogy az adást meg kellett ismételni, majd a filmet a 
mozikban is bemutatták, lankadatlah érdeklődés kíséretében. Nálunk 
februárban sugározta a televízió az öt folytatást, március vége óta pedig 
a mozikban látható a kitűnően sikerült német televízióregény. Az adást 
legalább egymillió ember figyelte hétről-hétre növekvő érdeklődéssel, to
vábbi, bizonyára számottevő publicitást biztosít a filmszínházakban folyó 
előadás. A  történet elsősorban annak köszönheti sikerét, hogy találóan 
mutatja be egy ember rendkívül jellegzetes és tipikus útját a szocializmus 
felé.

RUDOLF PETERSHAGEN — a televízióregény Ebershagennek nevezi 
— nem kommunista, még szocialista embernek is csak fenntartásokkal 
nevezhető. Haladó polgári személyiség, aki nagy mértékben támogatja és 
cselekvőén segíti országa szocialista fejlődését. Hosszú utat tett meg eddig. 
Katona volt ízig-vérig, ezredes Hitler hadseregében. Könyve (s a televízió
regény is) 1942-ben kezdődik, a Volga mentén, amikor javában folyt a 
sztálingrádi csata. Tudjuk, ekkor fordult meg a második világháború sor
sa, ekkor érte az addig győzelmi mámorban úszó náci hadsereget az első, 
monumentális vereség. Azt is tudjuk, hogy ez a vereség nemcsak katonai 
értelemben veendő: morális és lélektani vereség is volt. összeomlott 
nemcsak a Volgái front, de összeomlott a Hitler-Németország verhetetlen- 
ségéről terjesztett mítosz is. Mint tudjuk, a náci propagandagépezet igye
kezett a sztálingrádi vereséget eltorzítani és ezzel morális-lélektani hatá
sát csökkenteni; a hazug magyarázkodások azonban inkább rontották 
helyzetét. A  Volga mentén harcolt hatalmas náci hadsereg nem tartott ki 
az utolsó csepp vérig, mint ahogyan a hitlerista propaganda állította, ha
nem megadta magát. Ez a tény csak titokban hatott, de annál erőtelje-
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sebben, hiszen arról tanúskodott, hogy a német hadseregben már józa
nabb hangok is jelentkeztek, akadtak tisztábban látó emberek, akik nem 
voltak hajlandók oktalanul feláldozni emberi életeket. Ehhez pedig a ka
tonai szükségszerűség felismerésén kívül az a belső, meggyőződésbeli vál
tozás is megérlelődött bennük, hogy a Volga mentén vívott háború nem 
becsületes és igazságos küzdelem, az ott' elhulló katonák halála nem dulce 
et decorum, mert nem pro patria halnak meg, hanem egy őrült imperia
lista háború bűnös kényszerében.

Petershagen önéletleírása ebben az időszakban kezdődik, a lassan 
éledő tisztánlátás hajnalán. S ez máris közös vonása sokak fejlődésével. 
Mint mondtam, Petershagen ízig-vérig katona volt, nem igazi náci, de 
támogatta a nácikat. Jómódú porosz családból származik, olyan nevelés
ben részesült, amelyben a. nacionalizmus, a nemzeti felsőbbrendűség gon
dolata, a nemzet vélt érdekében tett erőszak, a katonai önkény, a társa
dalom fennálló rendje, az engedelmesség akár gondolkodás nélkül vagy 
annak: ellenére is — mindez természetes volt, szinte vele született s az. 
öröklött, hagyományos elvek neveltetése közben második természetté iz
mosodtak benne. Ilyenformán sokan találhatunk rokonvonást a magunk 
korábbi gondolkodása és Petershagené között. A  második világháború 
előtt és alatt nálunk is a társadalom és az ország alapjaként az erőszakos 
és gőgös nacionalista eszmevilág szerepelt és az a társadalmi osztály, 
amely ezt az eszmevilágot büszkén, gondolkodás nélkül vallotta magáé
nak. Kis gyermekkorunktól ebben a légkörben nőttünk fel, mindez ter
mészetes volt számunkra és így sok mindent szinte észre sem vettünk, meg
szoktunk. Ha például az akkori egyházi írásokat olvassuk, ugyancsak szá
mos bizonyítókát találjuk annak, hogy az évszázados nacionalista-milita
rista gondolkodás miként ivódott bele sok emberbe és ennek nyomán 
miképpen találtak természetesnek sok mindent, ami a történelem tárgyi-  
lagosabb megfigyelésével már akkor is természetellenesnek látszhatott 
volna.

 Nemcsak egyezések, különbségek is vannak Petershagen adottságai és 
a miéink között. Petershagen porosz katonatiszt volt, vagyis még a német
ségen belül is a legszélsőségesebb, legmerevebb, legagresszívebb társadal
mi osztályból származott. Így azonban őbenne sűrítetten találhatjuk meg 
azokat a rossz tulajdonságokat, amelyek a német nemzet története folya
mán elszórtan, a németekben pedig kisebb-nagyobb egyéni „adagokban” 
jelentkeztek. Petershagen szinte példája, jelképe lehet a német népnek, de 
legalábbis a német uralkodó osztályoknak, a militarista polgárságnak.

JELKÉP LEHET atekintetben is, hogy nem volt szívvel-lélekkel náci, 
mégis gyakorlatilag támogatta a nácizmust. Könyvéből megtudhatjuk, 
hogy már Sztálingrád előtt is voltak ellenérzései a nácizmussal és személy 
szerint Hitlerrel szemben, ezeket azonban elfojtotta magában. Hogyne 
tette volna, hiszen vérévé vált a katonai fegyelem, a porosz drill, a „Mául 
haltén und weiter dienen”. Hozzásegített még ehhez a nácizmus nacio
nalista demagógiája, amely mint tudjuk, a nacionalista érzésekre apellált 
és a korábbi évtizedek helytelen nevelésére építetett. Petershagen tehát 
észrevétlenül átállt a nácizmus oldalára, bár magával vitte ellenérzé
seit is.

A  becsületességnek egy bizonyos típusa az, amely Petershagent a ná
cizmus támogatójává, a Wehrmachtnak a háború első két és fél évében 
„hősiesen harcoló” tisztjével tette. Petershagen és a hozzá hasonlók a dol
gokat nem nagy, történelmi összefüggésekben és világraszóló perspektí-
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vában nézték, csak közvetlenül maguk elé figyeltek, lám csak, a katonai 
nevelés itt is éreztette hatását. A  katonának sohasem kell messzire fi
gyelnie, mert akkor elvétheti a lépést. Mindig a szomszédjához kell iga
zodnia és mindig a közvetlen feljebbvaló parancsára kell figyelnie. Pe- 
tershagen ezt a korrektséget magáévá tette: csak a közvetlen környezetére 
figyelt.

Más könyvekből és filmekből is tudjuk, hogy ilyen módon a német 
nép széles rétegeit tudta félrevezetni a nácizmus. Azok a kisemberek, akik 
csak a maguk szűk környezetét figyelve a náci gazdaság, bizonyos prospe
ritását észlelhették (figyelmen kívül hagyva, hogy ez csak a háborús ké
szülődés látszat-konjunktúrája), akik a korábbi munkanélküliek munká- 
baállását méltányolták (nem törődve azzal, hogy milyen áron), ebben a 
szűk perspektívában elismeréssel tapasztalhattak pozitív látszatokat. A  
koncentrációs táborok, a kegyetlen zsidóüldözés, a rabló-diplomácia és a 
nácizmus sok más, már korán is jelentkező bűne a csak közvetlenül ma
guk elé meredő német kisemberek előtt csak tekintetük perifériáján je
lentkeztek és így könnyen félre lehetett őket vezetni.

Nos, a Wehrmacht ezredes sokakkal együtt így sodródott előre a győ
zelmi mámorban Sztálingrádig. „Becsületesen” teljesítette kötelességét — 
és ez a ténykedése szubjektíve valóban becsületes volt. Véleményem sze
rint ez a szubjektív korrektsége tette Petershagent alkalmassá arra is, 
hogy megváltozzék. Ez a vonása ismét közös sokakkal, akik az évszázados 
hagyománnyal, a beléjük nevelt, látszólag természetes életúttal úgy ke
rültek szembe, hogy szubjektív becsületességük és igazságérzetük kényte
len volt felfigyelni az évszázados hagyomány és a beléjük nevelt, termé
szetesnek látszó életút visszásságaira, becstelen és igazságtalan vonásaira.

FEJLŐDÉSÉNEK ELSŐ FOKA az volt, hogy meglassította aktivitá
sát. Továbbra is megmaradt katonatisztnek, katonai feladatait „becsület
tel” teljesítette, de már nem igyekezett, nem sietett mindent gondolkodás 
nélkül megtenni. Tekintetét kissé feljebb emelte és észrevette, hogy a 
nagy nacionalista hírverés üres és hazug. Felfigyelt rá, hogy az általa 
hősi helytállásnak vélt nehéz küzdelem a propagandában lehengerlő 
győzelemmé formálódott. Észrevette, hogy a harc már öncélú lett és ke
gyetlen, elvesztette minden olyan vonását is, amellyel eddig a náci veze
tés legalább látszatot akart kelteni. Ehhez persze bizonyos távlatra volt 
szüksége, közvetlen közelről ezek a repedések, visszásságok kevésbé tűn
tek volna fel. A  távlatnak ez az igénye indokolja, hogy Petershagen fejlő
dése ebben az időben csigalassúságé, megelégszik azzal, hogy ne tegyen 
olyasmit, ami visszavonhatatlan. Így lesz becsületessége önmagával ellen
tétes és kétarcú. Még kitart a fronton, még válasz nélkül hagyja volt tiszt
jének a front túlsó oldaláról küldött felhívását, hogy hagyjon fel az esz
telen vérontással és adja meg magát — de a hírhozót már nem jelenti fel, 
sőt visszaengedi a túlsó frontra.

Akkor is csak magában lázadozik lelkiismerete, amikor a már telje
sen kilátástalan harcba kényszerítik a sebesülteket is, de már a kiadott 
parancs ellenére teát adat a fagyhalál küszöbén állóknak (igaz, belefagy 
a badellába), és kétértelműen vigasztalja belsőleg megbizonytalankodott 
katonáit: „Majd kapunk segítséget a levegőn át” (igaz, a film  egyértel
műen magyarázza a mondást, mert a következő 'pillanatban gránát rob
ban a fedezékben és megszólal a Vörös Hadsereg józanságra, megadásra 
intő hangszórója). Még mindig csak magában háborog, amikor sebesülten 
kórházba kerül és ott kénytelen szemtanúja, amint egy SS-tiszt kivégez-
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tet néhány ukrán lakost. Még nem kiált gyilkost, de magában már tudja, 
hogy neki nem szabad gyilkossá lennie.

A  TÖRTÉNET CSÚCSPONTJA, amikor Petershagen az első igazi vá
laszút elé kerül. 1945-ben történt ez, az ezredes ekkor Greifswald egye
temi városka katonai parancsnoka. A  front közeledik, a hátországból arc
vonal lesz hamarosan. Petershagenben erősödik a régóta érlelődő „miért” 
— van-e értelme annak, hogy céltalanul, csupán egy őrült hadvezetésnek 
engedelmeskedve feláldozzon egy várost és benne megannyi asszonyt, 
gyermeket és öreget — vagy az lenne-e a becsületes és értelmes dolog, ha 
szembefordulva eddigi nacionalizmusával, harc nélkül átadná a rábízott 
várost az „ellenségnek” . A  szocialista emberré válásnak döntő pontja az, 
amikor az ember végre tisztázni kezdi magában, ki az ellenség, hol az 
igazi front. Petershagen talán nem is gondolta akkor végig, ideje sem igen 
lehetett rá, de a gyakorlatban felismerte, hogy Greifswald német lakosai
nak áz SS-ek és a tábornokok, a hitleri hadvezetés az ellensége és a szem
benálló Vörös Hadsereg a barátja.

Régi becsületességé szerint ekkor lett árulóvá, de igazi becsületessége 
ekkor indította el valóban a helyes úton. A  „kis-becsületességről” ekkor 
tért át a perspektivikusabb, alaposabb, igazabb becsületre. Tekintetét ek
kor már távolabb emelte. Ha csak közvetlenül maga elé mered, lovagke
resztje mellé megszerezhette volna a tölgyfalombokat talán, hősiesen 
helytállva vagy elpusztulva Greifswald „védelmében”. De Petershagen 
felismerte, hogy Greifswaldot és lakosságát akkor védi meg, ha feladja 
hadállásait és a maga keretei között békét köt.

Tudjuk, ez volt az egyetlen ilyen „különbéke” a hitleri Németország 
keleti frontján (mert Paulus tábornagyé a Volga mentén, 1943-ban, mégis 
más volt, habár hasonló). Történetének ilyen egyedülállósága azonban 
jelképessé válik és útjelzővé. Hiszen a film azt is megmutatja, hogy Pe
tershagen mégsem volt egyedül. Mellette állt mindenekelőtt azoknak se
rege, akik már a front túlsó oldalán harcoltak és mellette azok is, akik 
vele egyidőben, hasonló és mégis más úton jutottak el a háború megtaga
dásához és a béke helyesléséhez. Fetershagen nem egyéni csodát vitt vég
hez, hanem munkatársakkal együtt eleget tett egy történelmi helyzet kö
vetelményeinek. Ha ő nem teszi, megteszi más.

A  LELKIISMERET LÁZADÁSA ezzel még nem ért véget. A z ötrészes 
televízióregény feszülten izgalmas részlete Greifswald átadásának törté
nelmileg hiteles reprodukálása, csúcspontja is — ám a szocializmus felé 
közeledő ember drámai küzdelme önmagával tovább folytatódik. Pe
tershagen a háború utolsó heteiben bizonyos történelmi távlatba került 
korábbi osztályával, katonabaj társaival szemben. Elkülönült tőlük. A  há
ború után velük együtt ment hadifogságba (ez nem lett volna kötelessége, 
de régi becsületessége kötelezte). Együtt utaztak, együtt laktak a tiszti 
tábor barakkjában. A  megújuló Petershagen előtt most újra és mélyen ' 
lelepleződtek ezek az emberek, akik közé korábban maga is tartozott. Pe
tershagen most már e körön kívül állva szemléli őket és egyre jobban tá
volodik tőlük. Észreveszi korlátoltságukat és műveletlenségüket, feltűnik 
embertelenségük. Az egykori ezredes lassacskán restellni kezdi, ha vala
miben hasonlít rájuk, még a lovagkeresztet is leveszi a rangjelzés után, 
mert most már nem viselheti jó lelkiismerettel. Nemcsak belsőleg távo
lodik el tőlük, hanem ténylegesen is; kerüli társaságukat és ezredes létére 
inkább egy őrmesterrel beszélget, ápolva a kerti virágokat. Aztán dolgozni 
megy, munkát kér. Nem szabad túlértékelnünk ezt a lépését, mintha ez-
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által a dolgozó osztályokhoz akart volna közeledni. Nem, Petershagen 
munkakeresése egyelőre inkább menekülés önmaga és most már kínzóan 
éles problémái elől. Ha eleinte fejlődésének útját a cselekvéstől való tar
tózkodás jelezte, a visszahúzódás, majd éppen az, hogy az események sod
rában cselekednie kellett, így vagy úgy, most beállott a harmadik szakasz. 
A  fogolytáborban tapasztaltak eddigi élményeihez járulva mindinkább 
döntést, elhatározást követeltek tőle, viszont cselekvési lehetősége korlá
tozott volt, s maga is húzódott még a végső következtetések levonásától. 
Ezért ment dolgozni, mint ahogyan az ideges szellemi munkás foglalatos
ságot keres gondolkodás közben az ujjainak, ha egyebet nem, hogy elját
szadozzék egy cigarettával.

A  fogolytáborban tapasztaltak bizonyos szempontból ismétlődésnek 
tűnhetnek, hiszen egyik-másik szereplő az előzőkből tér vissza. Üjra ta
lálkozunk például az SS-tiszttel, aki kivégeztette a kis ukrán ápolónőt. Ez 
a visszatérő, körkörös szerkesztés azonban szándékos, mert az élethez al
kalmazkodik. A  visszatérő élmények érlelik egyre erőteljesebbé és iga
zabbá Petershagen változását. Észre kell vennünk, hogy ezek a hasonló 
behatások mindig jnás helyzetben és más lelkiállapotban érik őt. így is 
mondhatnánk: mindig más háttér előtt jelennek meg a már ismert sze
replők és ezáltal az élmény egyre mélyül. Régi munka- és osztálytársai 
leleplezésének folyamatában még egy stáció várt Petershagenre.

A  TÖRTÉNET BEFEJEZŐ RÉSZE Nyugat-Németországba vezet, még
pedig a háborús bűnösök landsbergi börtönébe. A  fogságból hazatérve 
Petershagen békeharcosként tevékenykedett az NDK Nemzeti Frontjá
ban, a mi Hazafias Népfrontunkhoz hasonló társadalmi szervezetben. Egy 
alkalommal volt harcostársai meghívására Nyugat-Németországba utazott, 
hogy beszéljen velük Németország egységéről és a remilitarizálás helyte
lenségéről. E látogatás alatt esett áldozatul az amerikai kémszervezet, a 
CIC provokációjának, majd az amerikai katonai bíróság hatévi' börtönre 
ítélte, amelyet a háborús bűnösök landsbergi börtönében kellett letöltenie. 
Ez az élmény nemcsak Petershagennek volt tanulságos, számunkra is 
rendkívül figyelemre méltó. Petershagen most már belső megváltozásá
ban még előbbre jutva, végképp úgy tekintett egykori harcostársaira, 
mintha azok más bolygón, más naprendszerben élnének. De hiszen lénye
gében ez megtörtént a fogolytáborban is — vethetné ellen az olvasó. De 
a fogolytábor még túlságosan közel volt a vereséghez, az ottani magatar
tás — éppen a rendkívüli körülmények miatt — lehet átmeneti is (a tör
ténetben szerepelnek is ilyen „átmeneti” alakok, mind a két oldalon). Lát
szólag a landsbergi börtön is ilyen rendkívüli helyzet, de csak látszólag. 
Valójában a volt háborús bűnösök ott már újra nyeregben érezték magu
kat és Petershagen tanúja volt, amint egyre apadt számuk, amint egyre 
többen és többen tértek vissza előbb a nyugdíjas állapotba, majd a kü
lönféle nyugatnémet pozíciókba.

A  háborús bűnösök ebben az időszakban „megváltoztak” . Alkalmaz
kodtak a megváltozott időkhöz. Petershagennek szüksége volt még erre 
az élményre. Látnia kellett, hogy mit jelent ezeknél a német militaristák
nál a változás, látnia kellett, hogy nem minden német képes a megúju
lásra. Miért van erre szükség? Hogy Petershagen és vele mindannyian, 
akik többé-kevésbé hozzá hasonló utat jártunk vagy járunk, tisztán lás
suk: a megújulást, az új idők elfogadását komolyan kell venni és meg 
kell szabadulni mindenfajta romantikus fellengzősségtől. Petershagen be
látta, hogy nagyon is aktívan kell cselekedni, mert ha a béke baratai nem
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cselekszenek, kellő eréllyel és komolysággal, cselekszenek a béke ellen
ségei.

A  pár évvel ezelőtt megjelent és hamarosan újra kiadásra kerülő ön
életrajzi írás a történelmi megszokástól szabaduló polgárember fejlődését 
lélektani aprólékossággal, nagy történelmi hitelességgel mondja el. Ez 
meggyőző hatásának egyik titka. A  könyv alapján készült film kiegészí
tette ugyan az eredeti történetet néhány vonással (ezért is változtatta meg 
a főhős nevét), de a kiegészítéseket is gondos történelmi kutatások alap
ján tették, dokumentumokra támaszkodva és éppolyan lélektani és dra
maturgia műgonddal. A  tágas panoráma hátterében a történelem hiteles 
képét láthatjuk, az előtérben az ember belső fejlődésének éles közelké
peit. Nem csoda, ha az ötrészes, kiváló televízióregény széleskörű figyel
met keltett. Nagyon érdekes dokumentáris hűséggel megelevenítve látni 
a közelmúlt eseményeit, amelyeket közelebbről, távolabbról magunk is 
átéltünk. De még ennél is érdekesebb naplószerű hitelességgel végigkísér
nünk egy emberi fejlődést, olyasfélét, amilyet magunk is végigjártunk, 
vagy amilyennek útján járunk.

Zay László

John Steinbeck: VOLT EGYSZER EGY HÁBORÚ
Európa Könyvkiadó, 1961.

A  második világháborúban haditudósítóként működött Steinbeck a 
kötetbe összegyűjtött tudósítások előszavában vet fényt a cím iróniá
jára. Steinbeck a háború poklát mutatja be, szatirikus éllel, de reálisan. 
Több, mint az események szürke felsorolása. Mozaikok, a háború részt
vevőiről, a környezetről és az „eredményről” . . .  Pszichológiailag is 

megragadó pl. az a tudósítás, amely beszámol arról, hogy az egyik bom
bázó-támaszponton az egyik katona elveszítette a talizmánját. Nem 
lehet meghatódottság nélkül olvasni a kikötői gyerekekről: kis életük 
is megérezte a hadviselés esztelenségét. A  halálgyárosok munkája nyo
mán pusztultak emberek, házak, templomok, kultúrkincsek, iskolák, kór
házak. Pusztult az Élet.

De a háború interkontinentális: nemcsak Angliáról és Olaszországról, 
hanem Afrikáról is szólnak Steinbeck feljegyzései. Más népek, különböző 
országok, a civilizáció eltérő fokain, de a háború démona egyformán 
ijesztgette mindegyiket. Átkos egység.

Volt egyszer egy háború? Nem a mesék szokásos kezdőszavai feled
tetik, hanem a történelem emlékeztet arra, hogy két évtizede — meg
történt! Résztvevői élnek, tanúi vannak, sebei behegednek. Akik új há
borúkat készítenek, azt szeretnék, ha az előző mesés távolban lenne. 
Steinbeck kis könyve ezért ébresztgeti lelkiismeretünket, felelősségün
ket! Ezt a nagy kérdést nem kerülhetjük el, mert örök memento — em
berségünk próbája.

Steinbeck könyve 1959-ben jelent meg Londonban. Vajda Gábor 
tolmácsolja. A  szép kiállítású könyv irodalmi és nyomdai elkészítői jó
munkát végeztek! „ .

Barcza Béla
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Az igehirdető műhelye

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 1. VASÁRNAP
Rom. 10, 12—17. 

BEVEZETŐ GYANÁNT

Pál apostol mindjárt az első mondatokkal érzékeltetni akarja, hogy 
a keresztyénség holnapja, Krisztus egyházának a jövője szempontjából 
fontos, talán sorsdöntő kérdéseket érint ebben a szakaszban is, mint 
általában az egész levélben. Jól tudjuk, hogy Pál apostol nemcsak a „po- 
gányok apostola” volt, hanem a zsidó „törvény-keresztyénség” ádáz ellen
sége is, amely az „igazhitűséget” Izráel kiválasztásához, az „Ószövetség
hez” , a körülmetélkedéshez, a „régi ígéretek” birtokosaihoz kötötte. 
Ha nem Pál apostol, hanem a jeruzsálemi zsinat szempontjai győznek 
annak idején, akikor ma a keresztyénség mai tanításáról, mai formáiról, 
Krisztusnak az egész világot, az egész kozmoszt átfogó szeretetéről nem 
lehetne szó, hanem csak körülmetélt, a törvény rabbinista értelmezésé
hez mereven ragaszkodó (Róm. 7), a „szabadulást” , a „békességet” csak 
remélő emberek közösségéről, akik vallási téren egyetlen ^riválisnak, a 
hasonló célokat követő mohamedánizmust tartják!!

Pál apostolnak két uralkodó szellemi irányzattal kellett a harcot 
megvívnia: a zsidósággal és a pogánysággal, tehát egyik oldalon a tör- 
vényeskedő kegyességgel, a pogány hellenista-gnosztikus irányzattal a 
másik oldalon. Pál apostol elvitathatatlan érdeme, hogy a keresztyénség 
nem kallódott és nem színtelenedéit el ennek az akkor uralkodó két szel
lemi mozgalomnak a kiegyeztetési kísérleteiben és nem adott igazat sem 
a zsidóságnak, sem a pogányságnak. Az „egészen újat” hozta! Azt 
hozta, ami apostoli küldetésének egyetlen tartalma volt: az evahgéliom 
hirdetését. Mert egyedül ez munkálja a hitet a Jézus Krisztusban!

A  SZÖVEG MEGÉRTÉSE ÉS MEDITAé AS FÖLÖTTE

1. Nincs különbség zsidó és görög között. Fel kell tételeznünk, hogy 
magában a római gyülekezetben is voltak olyan zsidókeresztyének, akik 
az üdvösség, a kegyelem, a Krisztusban kapott békesség szempontjából 
különbséget akartak tenni az Ószövetséget ismerő és értő zsidókból lett 
keresztyének és még az egyetemes kijelentés szempontjából is ingadozó 
pogányok között (Róm. 1). De ugyanilyen valószínűséggel mondhatjuk 
azt is, hogy a római gyülekezet tagjai meg az „isteni ígéretek” birtokában 
levő „zsidókeresztyéneket” akarták „kitudni” az üdvösségből. Mindkét 
„pártnak” válaszol tehát Pál apostol, amikor azt mondja, hogy az üdvös
ség egyetemes jellegű, az oda vezető út mindenki előtt nyitva van Hús
vét és a feltámadás óta, mert „mindenki megtartatik, aki segítségül hívja 
az Űr (Krisztus) nevét” (12. v.). Mindenkinek az Ura egy és ugyanaz. 
Ez az ÚR a Krisztus, és hozzá azért imádkoznak szabadulásért zsidók
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és görögök, mert tudják, hogy az Isten dicsőségében részesült Krisztust 
hívják segítségül, aki emberré lett, hogy közvetítő legyen Isten és az 
ember perében (Fii. 2, 10. k; 1. Kor. 1, 2).

2. Nem úgy van tehát a dolog, hogy a zsidók számára csak a törvény 
útja volna adva, tehát a zsákutca, az önigazság útja! A  „bölcs’ pogányo- 
kát sem hagyja elveszni a „széles úton” (Róm. 1), hanem mindkettőnek 
(„mindenkinek”) utat mutat az „áldás” (üdvösség) felé a Jézus Krisztus
ban. Erre a tényre utal az apostol Jóéi 3,5 idézetével is, amely a messiási 
korszak beköszöntőről jövendöl s ezért vonatkoztathatja Pál az alap
szövegben előforduló „küriosz (=  Isten) szót magára a megdicsőült Krisz
tusra, akinek a neve most a keresztyén imádságnak, a tartalma lett. 
Az egész Újtestámentom, de most elsősorban ennek a bibliai szakasznak 
a helyes megértése és prédikálása szempontjából fontos tudnunk, hogy a 
húsvéti feltámadás és a Szentlélek kitöltése után az őskeresztyén gyüle
kezet magára Krisztusra vonatkoztatta mindazokat az ótestámentomi 
ígéreteket, ahol a küriosz-ról van szó s ezzel kapcsolatot teremtett magá
hoz a LXX-t olvasó zsidósághoz a diaspórában is, másrészt jelezte az 
„újat”, amely a Krisztusban a pogányoknak is ígéret. Isten és az ember 
között most már csak egy közvetítő van: Krisztus, akiben Isten „gazda
gon” megajándékozta a világot szeretetével.

3. Pogány ok és zsidók azzal teszik nyilvánvalóvá a hitüket, hogy 
segítségül hívják Krisztust (v. 13). Ennek a segítségül hívásnak azonban 
egy sereg előfeltétele van. Aki Krisztust segítségül hívja, az felismerte 
Krisztusban a testvért, akiről prédikáltak azok, akiket az evangéliom 
hirdetésére „elküldött” az Űr.

Pál apostol itt saját magát akarja először is igazolni: Nem illeték
telenül prédikálja a Krisztus evangéliomát, hanem hivatalos, elhívott 
apostolként, mint a többiek: Jakab és Péter stb. Másrészt arra utal, hogy 
Krisztus segítségül hívása és a hit nem választható el egymástól. Csak 
aki felismerte és megtapasztalta Krisztusban, hogy ő valóban az út (Isten 
útja), az igazság (valódi támasz), amely az életre vezet, az tudja Benne 
a Megváltót és Szabadítót „hinni” .

Helyesen mondja Kálvin a római levél magyarázatában: „ .. .n e m  
is az ún. burkolt hitről beszél itt az apostol, hanem arról a bizonyosság
ról, melyet Isten atyai jóakarata felől szerez a lelkünk, amikor az evan- 
géliom által önmagával megbékéltet és fiaivá fogad bennünket. Egyedül 
ez által a bizalom által tárul fel előttünk az őhozzá vezető út, amint 
ez az Efezusbeliekhez írt levél 3. részében is olvasható. Ebből viszont 
le kell vonnunk azt a következtetést, hogy csak az az igaz hit, amely 
kiváltja bennünk Isten segítségül hívását.” (Kálvin, A  római levél ma
gyarázata, Bd. 1954. 221. 1.).

A  hit viszont feltételezi, hogy hallottunk arról, akiben hinnünk kell, 
illetve lehet. Hallani valakiről pedig csak akkor lehet, ha vannak ige
hirdetők annak a nevében, akire hallgatni kell. Igehirdetők viszont csak 
úgy támadnak, ha megbízatást (mandátumot) kapnak emberek az evan
géliom hirdetésére.

Egyik legfeltűnőbb jelenség ebben a szakaszban, hogy Pál apostol 
ismételten az Őtestámentom prófétai kijelentéseire utal, azokkal iga
zolja mintegy gondolatmenetét. Én úgy látom, hogy itt egy motívum szó 
szerepel, amely az egésznek a kulcsát adja: a görög akoé és a héber 
semua szó. Nem kétséges, hogy Pál itt héberül gondolkodik és nekünk is 
onnan kell elindulnunk. A semua az, amit hallatott valaki, tehát elmon-
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dott, prédikált, prófétáit, hirdetett mint Isten igéjét,- másrészt azt is 
jelenti, amit az ember hallott (És. 53, 1). Az akoé ennek a héber szónak 
a szolgai fordítása, tehát nem hallást jelent, mint sokan, többek között 
Károlyi és a Próbabiblia is fordítja, haiíem ahogyan Gal. 3, 2-ben a 
Próbabiblia is helyesen fordítja, „prédikálás” . A  versek helyes értelmét 
tehát akkor kapjuk meg, ha az akoé szót mindenütt a prédikálás, ill. 
prédikáció szóval fordítjuk. Azt hiszem, egyszerre világos lesz előttünk, 
hogy miről akar itt az apostol beszélni.

Egyrészt arról, hogy a prédikáció, prófécia dolgában a zsidók nem pa
naszkodhatnak. Isten „idejében” elküldte szolgáit, akik prédikálták a 
messiási korszak eljövetelét, de ennek „a prédikációnak” nem hittek 
(És. 53, 1), bár azt is elmondták ezek a próféták, hogy az örömhírnek 
a hirdetői kedves emberek, szívesen látottak (És. 52, 7). Az apostol zsidó 
olvasói tovább tudták gondolni gondolatmenetét: Azért szívesen látottak, 
mert a sálómot hirdetik (hallatják!), ami már az Ótestámentorhban sem 
egyszerűen földi béke és gondtalan élet, hanem az Isten és ember között 
a bűn miatt támadt ellentét elsimítása (mispát), eltörlése és befedése 
(kappóret). 

Másrészt a pogányokra gondol az apostol, akik az ótestámentomi ígé
retekről nem hallottak, Krisztusról nem hallhattak, hanem arra van 
szükség, hogy apostoli megbízatás alapján „hirdessék” nekik az evan- 
géliomot! És éppen erre vállalkozott.Pál apostol! De vajon a római gyü
lekezet „kedvesnek” tartja-e jövetelét, ha majd megérkezik és hirdeti 
(hallatja) zsidóknak és pogányoknak a „közös” Űr uraságát?!

4. Az egyik oldalon Isten szolgáinak a sorozatos igehirdetései, prófé
ciák tömege, a másik oldalon a pogányok apostolának a hivatalos és 
hivatott igehirdetése — és mégis sokan nem engedelmeskedtek ennek az 
igehirdetésnek, mert nem volt hitük. (16. v.) Ezért nyúl vissza Pál apostol 
a 14, k. versekre és szól újból a hitnek a feltételeiről most már egészen 
lerövidítve á 17. versben, amelynek a helyes fordítása az eddigiek alap
ján csak ez lehet: „A hit az ige hirdetéséből és az igehirdetés a Krisztus
ról szóló igéből ered” (17. v.). Így fordítja nagyon helyesen Masznyik is 
és több más fordító!

Ennél a helynél szeretnék megállni. Mert sokan teszik fel ma is a 
kérdést: Miből lesz a hit?! Ma sem lehet erre másként válaszolni: Ige
hirdetés — igehallgatás! (Vö. Lk. 3. 2; Mt. 4, 4; Zsid. 11, 3). Igen ám! 
De az ige hallgatásából olyan nehezen jön a hit. Az bizony nehezen jön! 
És mégis ez az egyetlen útja a hitre jútásnak. Amikor erről az igéről 

a z elmúlt napokban gondolkodtam, fölkeresett egy pestkörnyéki lelkész, 
Ő nem tudta, hogy bennem mi motoszkál. Amikor megkérdeztem tőle, 
hogy mi újság az általam jól ismert gyülekezetben, azt válaszolta, hogy 
„nem sók jó” . A  beszélgetés további menetében utaltam arra, hogy véle
ményem szerint a legfőbb hiba abban van, hogy a papok nem hisznek 
abban, amit a gyülekezetnek mondanak, a lelkész így válaszolt: Évekkel 
ezelőtt egy református gyülekezetbe került, ahol a segédlelkész prédikált, 
és az az ige, amelyről ő maga igen sokszor prédikált már, most a hallott 
ige formájában életre kelt, és neki beszélni kezdett. Erről van szó itt is! 
Ügy lehetne Szentháromság vasárnapja után mondani, hogy a Szentlélek 
fú, ahogyan és amerre akar, hitet hoz, hitet visz, és ahol Isten igéjét hir
detik, ott abból meghallás, engedelmes ráhallgatás lesz, azaz hit, rá- 
hagyatkozás és bizodalom mindabban, amit Isten Krisztusban olyan 
nyíltan megmondott nekünk.
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B E F E J E Z É S  G Y A N Á N T

Luther Márton a 14. vershez a következő megjegyzést f űzi: „Azt kér
dezed: Hogyan próbáljon az ember kegyes lenni, vagy pedig mit kell az 
embernek végeznie ahhoz, hogy Isten elkezdje bennünk jó munkáját? 
. . .  Isten az egyetlen kezdet, folytatója és akarója mindennek!’'

Dr. Pálfy Miklós

SZENTHÁROMSÁG U. 2. v a s á r n a p
Zsid. 12,15—35.
I. EXEGÉZIS

15. v. A  Zsidó levél szerzője itt is, mint azt levelében több esetben is 
tette (v. ö. 3.12, 4.4,), erőteljesen figyelmezteti a gyülekezetét, hogy minden 
tag iránt közös felelősséget érezzan. Senkinek nem szabad elkallódnia s 
emiatt kiesni a megígért örökségből. Ezért a „keserűség gyökerét” ki kell 
irtani. E kifejezés az OT. gondolkodás szerint aligha jelent „keserű gon
dolkodást”, hanem inkább annak a „gyökérhajtásnak” képe, amely föl
növekedvén keserűséget terem.

16. v. Ézsaut említi az író, áki elvetette az Isten által neki ajándéko
zott előjogot. Ézsau parázna voltáról az OT-ban nincsen szó. A  késői zsi
dóság tette őt minden erkölcstelenség megtestesítőjévé. Ézsau előjogot ka
pott Istentől, s ez az előjog adatott a gyülekezetnek is (v. ö. 11,40. és 12.23).

17. v. Ézsau példáját folytatva nyomatékosan emlékezetünkbe idézi 
a szerző, hogy miként kereste könnyekkel Ézsau a megtérést, de nem ka
pott rá alkalmat.’ A  megtérés tehát nem az embertől függ, nem „alkalmi 
érzéseitől” . Ha Isten nem kínál vagy nem tartogat alkalmat az ember 
megtérésére, bűnében megkötözött marad. De a gyülekezet kapott alkal
mat a megtérés cselekvésére!

18. v. Sinai élménye és a keresztyén várakozás között mindenek előtt 
az a különbség, hogy az előző az érzéki világhoz tartozik: ..pszélafome- 
nos =  megtapintható, érzékelhető” az Utóbbi pedig nem az, nem érzé
kelhető, mégis valóságos. Isten gyülekezete a mostani és az eljövendő 
eseményeket együtt látja. Ez az igazi hit. Ez elevenedik meg az istentisz
teleten s válik teljessé akkor, amikor majd a gyülekezet színről-színre 
Isten elé áll.

19. v. A  zsidó gondolkodás szerint Istent halandó nem láthatja (v. ö. 
Ex. 20,19, Deut. 18.16), sőt nem is hallhatja (v. ö. Deut. 5.23 kk.). Az UT. 
szemben áll evvel a hamis elképzeléssel, hiszen az OT-i hit veleje éppen 
abban volt, hogy a láthatatlan Isten kinyilatkoztatja magát szavában: 
„Soma Jizrael. . ”

20—21. vk. Mindkét verssel érzékeltetni akarja a szerző azt a féléi-, 
met, amit a zsidó gondolkodás számára az Isten színe elé való állás, az 
Isten hangjának meghallása jelentett. Áthidalhatatlan volt a távolság 
Isten és ember között, Isten és a világ között.

22. v. A  keresztyén gyülekezet nem a Sínai hegynél hanem a mennyei 
Sión előtt áll. Izrael által átélt „mystérium tremendum” csekély ahhoz a 
hatalmas élményhez képest, amely „mystérium fascinosum”-ként rendíti 
meg a gyülekezetét a mennyei Jeruzsálem kapuinál. Ez a „félelmes él
mény” egészen más kategóriába tartozik, mint a Sinai megdöbbentő lát
ványa. Isten hegye és Isten városa két merőben különböző dolgot jelen
tett, de itt, a Zsid. levél szerzőjének teológiájában' már egyet jelent (v. ö.
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8 2,5, 9.11,24 kk.). A  mennyei Jeruzsálemet angyalok ezrei és az „elsőszü
löttek ’ ünnepi serege népesíti be.

23. v. A  „panegüres” szó nyomán hívják fel az exegéták figyelmün
ket arra, hogy e szó az egész UT-ban csak itt szerepel. Nyilván a levél 
szerzője evvel is hangsúlyozni kívánta azt az ellentétet, ami Sinai és Sión 
között áll. Sok találgatásra adhat okot az „elsőszülött” kifejezés. Kire 
vonatkozik? Aligha gondolhatunk itt az angyalokra, (v. ö. Ps. 89.6), de az 
OT. kegyeseire sem, sőt az apostolokra sem. Természetesebb az az értel
mezés, hogy itt a Zsidó levél szerzője az egész gyülekezetre gondol, amelv 
ezt a megtisztelő elnevezést Izraeltől Örökölte (v. ö. Ex. 4.22). Az „eiső- 
szülöttéknek” , a keresztyén gyülekezetnek nagy örökségük van az ti., 
hogy Istennél, a világ Uránál van együtt.

24. v. Jézusról beszél, az Újszövetség közbenjárójáról, s az ő véréről, 
a gyülekezetét meghintő vérről. A  zsidó irodalomban van utalás arra. 
hogy Ábel vérének váltságereje van. De Jézus vére „jobban” beszél’ 
Egyes ritka kéziratok szerint: „jobbat” !! beszél.

II. GONDOLATOK A SZÓSZÉK FELÉ 
„Meg ne vessétek azt. aki szól”

1. Isten gyülekezete abból a hatalmas valóságból él, hogy az Isten 
szól. Nem néma Isten, és nem megismerhetetlen Isten. (19. v.). Közli ma
gát velünk, elmondja akaratát rólunk. Szólt a teremtés hajnalán, szólt a 
törvényben, szólt a próféták bizonyságtételében. Az ő szava mindig cse
lekedet. Utolsó szava cselekedete volt: Jézus Krisztus. Benne egészen 
leleplezte magát.

2. Jézus Krisztusban Isten m i n d e n t  megadott. Mi ez a „minden’?
a) Jézus Krisztusban megismertük az Istent! Az igazit! Nem a ma

gunk csinálta bálványt,, nem gondolatunkból kiformált Istent, hanem, az* 
az Urat, aki szerető Atyánk. A  kegyes zsidó nevét sem merte kimondani 
Istennek, félt látni, félt hallani (18-19. v). Áthidalhatatlan szakadék 
emelkedett Isten és ember közé. Jézus Krisztus: „PontifeX” (szó szerint: 
hídverő), aki áthidalta ezt a távolságot s kimondta az Isten nevét: „M* 
Atyánk” aki azt akarja, hogy féljük őt, de ne féljünk tőle, bízzunk benne, 
hiszen szeret, mert lényének legbensőbb titka ez: „Az Isten szeretet” .

b) Jézus Krisztusban megismertük az életet. Ez az élet a hitnek, a 
szeretetnek és reménységnek az élete. Ennek az életnek legkiemelkedőbb 
vonása az, hogy győzelmes élet. Mert nem az az igazi csoda, hogy ö  győ
zött, hanem hogy mi is képesek vagyunk őáltala győzedelmeskedni: kö
rülményeink felett úgy, hogy kiábrázolódik rajtunk, egész életünkön az 
Isten színe előtt álló, a Krisztus szerint való „új ember” . (22—2.3 vk.).

c) Jézus Krisztusban megismertük a magunk szolgálatát. Textusunk 
Isten népe felé egy hatalmas figyelmeztetéssel kezdődik: „Vigyázván 
arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon” (15. v.). Felelősek 
vagyunk egymásért a gyülekezetben. Isten gyülekezete ebben a világban 
nem áttekinthetetlen tömeg, hanem egyesekből áll. A  gyülekezet minden 
tagja pedig nem csak egymásért, hanem a világért is felelős. Jézus Krisz
tus „engesztelő áldozat lett nem csak a mi bűneinkért, hanem, a világért 
is” . Így vagyunk felelősek minden emberért, minden életért, mindazért 
az erőfeszítésért, ami szebbé és boldogabbá akarja tenni az embert. Ez a 
szolgálat pedig ott konkrét, ahová Isten állított bennünket, itt ebben a 
hazában, drága magyar népünk között. Erre a szolgálatra az Isten hívott 
el, és majd számon is fogja kérni tőlünk, hogyan végeztük el, amikor 
színe elé állunk.

Blázy Lajos
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1. Tim. 1, 12—17.
„BŰNÖSÖKET HÍV”

Ez a perikopa azt tárja elénk, mennyire hatalmas Jézus Krisztus 
életváltoztató ereje, hogyan tud bűnösökből is alkalmas szolgálattevőket 
teremteni. Az ige minden verse és minden gondolata e köré a központi 
üzenet köré fonódik.

1. „Szolgálatra rendelt” (12)
Pál apostol a Timóteushoz írt első levelében apostoli teljhatalommal 

szólal meg, a rábízott evangélium képviseletében. Tudja és vallja, hogy 
nagy kincs van a kezei között: az Isten beszédének hirdetése, az üzenet
átadás, a tolmácsolás feladata. Mindezért mélységes hálát érez. A  peri
kopa első és utolsó mondata is a hálaadás, amely kifejezi a szolgálat 
örömét.

A z apostol öntudatosan vallja, hogy őt Jézus Krisztus megerősítette 
a szolgálatban, kiválasztotta arra, elhívta és kirendelte annak a végzé
sére. 'Nem magától furakodott be a szolgálatba, hanem Jézus volt a kez
deményező, aki őt kiszemelte és azután utasította a szolgálat végzésére. 
Az egyetlen, Jézus részéről felállított követelmény a szolgálatban: a 
hűség (1. Kor. 4, 2). Pál apostol megáll ezen a mérlegen, Jézus őt hűnek 
ítélte.

Perikopánk kulcskérdése annak a megértése, hogy Jézus Pál apostolt 
és minden tanítványát szolgálatra hívta el és rendelte ki. Jézus maga 
járt a szolgálát útján. Egész földi működése az emberen való segítés 
jegyében ment végbe. Az embert szolgálta azzal, hogy kiosztotta minden 
javát és kincsét az emberek között. Semmit sem akart megtartani magá
nak, hanem egészséget adott a betegnek, bűnbocsánatot adott, aki nél
külözte azt, kegyelmet nyújtott annak, aki rászorult. Isteni hatalma egész 
gazdagságát osztogatta, ajándékozta, kiárasztotta. Szolgálatának tetőfoka 
szenvedésében, halálában és feltámadásában vált nyilvánvalóvá, amikor 
mindezt azért cselékedte, hogy általa az egész emberiséget szolgálja. 
Tanítványait erre a szolgálatra rendelte. Akkor követik Jézust, akkor 
lépnek a Mester lábanyomába, ha az emberszeretet útját járják, minden
ben azt keresik, hol segíthetnek áz emberen, testi szükségletei kielégíté
sében ugyanúgy, mint az üdvösségre jutásban.

Pál apostolt, minden igehirdetőt, minden keresztyén embert Jézus 
Krisztus, az egyház Ura sohasem másra, hanem mindig szolgálatra ren
del. Ha valaki mást végez az egyházban, mint szolgálatot, akkor az nem 
Jézustól való. Pál apostol azért ad hálát, hogy őt Jézus szolgálatra ren
delte. és a Krisztus-szolgálat, s ami egyértelmű ezzel: az émberszolgálat 
művében állhat.

2. A naay út (13—14)
Pál apostol azért érez különös hálát Jézus Krisztus iránt, mert nagy 

utat járatott be vele, messziről és mélyről hozta őt fel a szolgálatra, 
nem volt alkalmas arra, őt valóban el kellett készíteni a feladatokra.

Saul egészen más vallásos légkörben nőtt fel, mint ahová Jézus ve
zette. Maga mondta, hogy a farizeusi vallásosság légkörében élt. „A z ősi 
törvény szigorúsága szerint tanítottak” — mondta önmagáról (Csel. 22, 3). 
Abban a meggyőződésben élt, hogy ezt a vallási irányt kell követnie min
denkinek, ha önként nem akarja, akkor kényszer útján. Ezért vett

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 3. VASÁRNAP
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igénybe fegyveres erőt is, hogy a másként hívőket, a keresztyéneket 
kényszerítse a régi vallásban maradásra. Maga írta: „Ennek a tanításnak 

híveit halálra üldöztem, megkötöztem és tömlöcbe vetettem, férfiakat 
is nőket is” (Csel. 22, 5). Távol állt a szolgálattól, nem értette meg a 
jé’zusi emberszeretet útját. A  kegyetlen, rideg és embertelen vallásosság 
útján haladt és másakat is itt akart látni.

Jézus szólt bele ebbe a farizeusi vallásosságba. Saulnak össze kellett 
omlania, hogy megszülethessék Pál apostol, aki a vallás nevében az em
berek ellen elkövetett bűneit ugyanakkor Jézus elleni vétségnek tekinti, 
hiszen igénkben azt mondja: „Előbb káromoltam, üldöztem és bántal
maztam őt” (13). Minden embertelenség egyúttal az égre kiált, mint Isten 
elleni vétek.

Pál egy mentséget talál' a maga számára, azt, hogy tudatlanul csele
kedett hitetlenségében, mint ahogy jellegzetes bibliai gondolkodásmód 
szerint mondotta Jézus Krisztus a kereszten az őt megfeszítőkre mu
tatva: „Atyám, bocsásd meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek” 
(Lk. 23. 34). 

De a Jézus Krisztus által elhívott és megvilágosított Pál apostol már 
tisztán látja, höl és miben vétkezett. Ugyanakkor azt is világosan látja, 
hogy annak az egyszeri jézusi közbelépésnek, ami a damaszkuszi úton 
történt, a következménye a többi jótétemény, amiben részesült. Az az 
egyszeri kegyelem vált a többi forrásává. Amikor Jézust megismerte, 
„szerfelett megsokasodott rajta a mi Urunk kegyelme, a Krisztus Jézus
ban való hittel és szeretettel” (14). Annak a kegyességi életnek a jellem
zője, amelyben ezután élt, a hit és a szeretet. Hit Jézus Krisztusban, 
Megváltójába^, aki azt kívánja, hogy a hitben nyert ajándékot az ember
társak közötti szeretetgyakorlásban hálálja meg.

3. A bűnösök megtartója (15)
Pálnak meg kell értenie Jézus Krisztus művének célját és értelmét, 

mert csak így érezheti magát otthon a Krisztus-követők családjában.
Jézus Krisztus nem azért jött, „hogy neki szolgáljanak, hanem hogy 

ő szolgáljon és adja az ő életét váltságul sokakért” (Mt. 20, 28). Ö maga 
világítja'meg jövetelének célkitűzését: „Irgalmasságot akarok és nem 
áldozatot, mert nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a bűnösöket” 
(Mt 9, 13). Amikor pedig az evangéliumok nagy megtérője, Zákeus előtt 
áll meg, küldetését így fogalmazza: „Azért jött az Emberfia, hogy meg
keresse és megtartsa, ami elveszett” (Lk. 19, 10).

Amikor mindezt megértette és magáévá tette Pál apostol a Krisztus- 
hitben, akkor fogalmazta vallomását így: „Krisztus Jézus_ azért jött a 
világra, hogy megtartsa a bűnösöket” (15). Természetesen nem úgy, hogy 
bűneikben megmaradjanak, hanem hogy segítsen rajtuk, kiemelje őket, 
új életben járjanak.

Amikor Pál apostol végiggondolja mindazt, amit a régj vallás foglya
ként cselekedett, sajátmagát tartja a legnagyobb bűnösnek, elsőnek a 
bűnösök sorában* mert legsúlyosabban értette félre az igazi Krisztus- 
követés útját és a legmélyebben vétkezett a jézusi magatartás ellen. 
Világosan látta, hogy a vallással való visszaélés minden lépés, ami szere- 
tetlenség, embertelenség, erőszakoskodás, formai, és éppen ezért lényegé
ben képmutató vallásoskodás. Ezen az úton jár mindenki, aki nem sze- 
retetre fordítja a Krisztustól vett kegyelmet, hanem bármi másra. Azóta 
nyilvánvaló, hogy akik ezzel, az alázatos, szolgáló lelkülettel képviselik 
Jézus szavát — a bűnösök között első vagyok én —, azok alkalmasak 
a jézusi magatartás képviseletére. Az az egyházi életforma, amelyet az
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elbizakodottság, önteltség, kegyes gőg, fölényeskedés jellemez, amelyben 
az egyház a világ kioktatója akar lenni, vagy éppen középkori hatalmas
kodó mentalitást követ, egészen idegen a Krisztus-követés útjától. Luther 
és a reformáció ezt a bibliai lelkületű magatartást állította szembe a 
római uralkodni vágyással és hatalmaskodással.

Aki vallja magáról, hogy ő első a bűnösök között, az sohasem járhat 
az önigazság útján, hanem felfedezi,, hogy Jézus, a bűnösök megtartója 
azért jött, hogy elindítson mindeneket a bűnbocsánatból fakadó ember
szeretet útján.

4. P é ld a  (16—17)
Pál apostol magát eszköznek tekinti Jézus Krisztus kezében, hogy 

általa és rajta keresztül tudja bebizonyítani, igazolni és tanúsítani: íme 
ilyen az ő teljes hosszútűrése, irgalmas lelkülete, életújító hatalma 
A Pálon történt életváltozásról olvashatják le mindazok, akik majd hisz
nek Jézus Krisztusban, hogy milyen nagy utat lehet megtenni a keresz
tyén hitben, Jézus Krisztus által: a szabálymegtartás törvényvallásából, 
az emberrel nem törődés merevségéből hogyan tud Jézus átmenteni 
akarata szerinti szolgálatra, amelyben a krisztushitből irgalmas mentő 
szeretet árad ki. Mai képpel élve: ebben Pál Krisztus „mintadarabja” , 
akit azért állít a hívek szeme elé, hogy Krisztus művészi kezének be
mutató példája legyen.

Így akar Jézus minket is a magáévá tenni. Bárhonnan és bármilyen 
messziről meg lehet érkezni hozzá. Benne felszámolódik a múltunk, régi 
megkötözöttségünk, régi neveltetésünk, minden előítéletünk, minden bű
nünk és vétkünk, hogy benne új teremtésekké lehessünk, akik a szolgá
lat útján járnak, krisztusi lelkülettel akarják az emberek javát és elő
menetelét, készek minden segítő szolgálatra, higzen a magük számára 
nincsen egyéb igényük, mint ami a bűnösnek jár ki, márpedig magukról 
Pál apostollal együtt vallják: első vagyok a bűnösök között. Ez adja meg 
a szolgálat alázatát. De ugyanakkor ez mutatja meg a kegyelem nagy
ságát is.

A  megkegyelmezett bűnös ajkán fakad a kegyelem hálaéneke, amely
ben az örökkévaló Istent — aki megfoghatatlan, távoli, de a bűnbocsánat
ban egészen közelivé válik, a szeretetben egyszerre tapasztalhatóvá lesz 
— dicsőíti az apostol és vele együtt mindenki, akinek életében realitássá 
lett Jézus Krisztus életváltoztató hatalma!

Dr. Ottlyk Ernő
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Írásmagya r ázat
János evangéliuma 4,5— 14-ben a samáriai asszony 

nagy meglepetése az, hogy Jézus Krisztus nem a korsót, 
hanem a szívét tölti meg.

Jézus ennek a szegény, szomorú asszonynak a szívét 
tölti meg Önmagával. Hitet ad neki. Elfogyhatatlan és 
kimeríthetetlen örömöt és üdvösséget. Önmagát adja 

kimeríthetetlen kútnak, ahonnan bocsánatot, erőt és 
örök eletet lehet meríteni. ( Lelkipásztor)



SZENTHÁROMSÁG U. 4. VASÁRNAP
Gal. 5,13—14

„Él e t h iv a t á s u n k  — a  s z o l g á l a t ”

Exegésis. Minden idők keresztyénéit — így a galatákat is — nyug
talanította az a kérdés: Ha a Törvény alól felszabadultunk, mi az, ami 
még megköthet minket? Ám éppen azok, akik a Krisztusban felszaba
dultak a Törvény alól, tudják, hogy — „visszaélés” is lehetséges ezzel 
a szabadsággal! Ez a szabadság — elfajulhat! Éppen, mert testünk — 
Pál szavaival: az ó-Ádám — újra meg újra lázad. A  Krisztusban elnyert 
szabadság „ürügy”, „egérút” is lehet a test féktelen vágyainak. „Egér- 
utakra” azonban Krisztus nem szabadított fel, azokért nem halt meg 
a kereszten! Nem szabad tehát ismét az ÉN-t hizlalnunk, ahogyan azt 
a kegyes, törvényben buzgólkodók (farizeusok), vagy kizárólag a saját 
érdekeiket kereső egoisták teszik. Mert:

1. A  KRISZTUSBAN ELNYERT SZABADSÁG FELSZABADÍT A 
SZERETET GYAKORLÁSÁRA! 13. v. Akit Krisztus szeretetre szabadí
tott fel, az elválaszthatatlanul odatartozik a másik emberhez, a testvér
hez, a mellé rendelt útitárshoz. A szabadság nem ott van, ahol önma
gunktól, másoktól és a körülményektől „függetlenítjük magunkat” , ha
nem sokkal inkább ott, ahol önmagunk érdekeit mellőzve, a másik em
bernek sietünk segítségére.

Így lesz keresztyén hitünk „formábaöntött” és gyakorlatilag „ kifor
rott” hit, vagyis konkrét tevékenység mások javára.

Így lesz a Törvény betöltésének is pozitív értelme: miután Krisztus 
elvette a Törvény átkát, nekünk is tudatossá teszi, mennyire egymásra 
utalt emberek vagyunk. Tudatossá teszi: az az Ö akarata, hogy Öt a 
másik emberben szeressük! 14. v.

2. A  SZERETETF.T NEM LEIDET VÉG NÉLKÜL TEORETIZÁLNI! 
Semmit sem ér, ha „elméleti síkon” marad. Ellenkezőleg: akkor ér 
Valamit, ha „praxissá oldódik” a húsból és vérből való emberek között, 
a mindennapok banalitásai és megoldásra váró problémáinak feszült
ségében.

Hogyan találjuk meg a szeretet-diktálta utat? Nem magunknak kell 
kutatgatnunk. Ez a Lélek munkája. 16. v. (Szövegkritikai apparátusunk 
szerint is egyes kéziratok a 13. v.-ben ezt hozzák: „té agapé tou pneu- 
matos” =  „a Lélek szeretetével” ti. szolgáljatok egymásnak.)

Vajon ezáltal „bábok” leszünk, megfosztva minden döntési szabad
ságtól? Távolról sem! De, mivel a test kívánságai még befolyásolnak 
— ezek pedig „a Lélek ellen törekednek” 17. v. —, ezért állandó kö
nyörgésünk tárgya: „Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre 
taníts meg engem. . Zsolt. 25,4. Aki így imádkozik, annak a Lélek 
minden helyzetben megmutatja, hogyan gyakoroljon szer etetet, és ho
gyan szolgálja vele legalkalmasabban a másik ember javát...

IGEHIRDETÉS

Vitathatatlan igazság, hogy mindnyájan egymásra utalt emberek 
vagyunk, akiknek életeleme a — közösség. Egymagában senki sem tud 
kultúrát létrehozni, civilizáltan élni, tudományágakat művelni; létfenn
tartáshoz szükséges eszközöket termelni. Keresztyén hitünket is csak 
közösségben élhetjük meg, válthatjuk aprópénzre. A  közösségben talál-
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juk meg a mindennapok emberét, problémák szövevénye közt tusakodva, 
hogy őt szeretve és szolgálva benne Krisztust szeressük és szolgáljuk.

Keresztyén élethivatásunk: a másik ember szolgálata!
Népünk és társadalmunk messzemenően gondoskodik a másik em

berről. Intézmények egész sora működik egyházon belül is az árvák, 
elaggottak, nyomorék gyermekek és betegek érdekében.

1. A  SZOLGALAT A  KERESZTYÉN ÉLET DÖNTŐ JELENSÉGE! 
Alapmotívumai Jézus kijelentésében rejlenek: „Az Embernek Fia nem 
azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és adja 
életét váltságul sokakért. . . ” A  szolgálat alapja tehát az, hogy Jézus is 
szolgált. Mi sem lehetünk sohasem készen a szolgálattal! Jézus nemcsak 
betegeknek, nyomorultaknak, az élet peremére sodródottaknak szolgált, 
hanem — minden embernek.

A  keresztyén ember tehát Jézusra nézve szolgál.
a) Nem „világjavító” szándékkal! Számára a keresztyénség nem 

„intézmény” és az evangélium nem „eszköz” a másik ember megvál
toztatására. önmagától és szolgálatától mit sem vár, sőt: mindent Krisz
tustól vár. Éppen ezért nem „aktivitás” vagy „manager”-ség jellemzi, 
hanem a készség a szolgálatra! Magát mindenben Urának parancsához 
tartja. Ezáltal nem fog „megváltozni” a világ, de megváltozik maga a 
szolgáló ember! Rájön, hogy nem uralkodásra és „diktálásra” hivatott, 
hanem szolgálatra. Nem állítja magát a másik fölé, sőt alárendeli magát 
a másiknak.

b) Teljes energiával! A  szeretetből szolgáló keresztyén ember annyit 
szeretne tenni, amennyi csak tőle telik. Lehet, hogy sok utat kell meg
járnia, és sokat kell beszélnie, de — még többet hallgatnia. Dietrich 
Bonhoeffer „Gemeinsames Leben” c. munkájában ezt írja: „A  legelső 
szolgálat, amellyel a közösségben másoknak tartozunk az, hogy m'eg- 
ballgassuk őt. Ahogyan Isién szeretete azzal indul életünkben, hogy mi 
Igéjét meghalljuk, úgy a másik ember szeretetének is az a kezdete, hogy 
felfigyelünk rá. Keresztyének, különösen lelkipásztorok, gyakran azt 
hiszik, hogy a másik ember szolgálatának elengedhetetlen feltétele, hogy 
— „nyújtsunk neki valamit”, és elfelejtik: a másik ember meghallgatása 
nagyobb szolgálat, mint a beszéd. . .  Aki nem képes a másik embert 
meghallgatni, az hovatovább Istent sem hallgatja meg többé, hanem 
ő fecseg állandóan Isten felé. Ez pedig a lelki élet halálának kezdete.. .”

c) Meglankadás nélkül! Sohasem jöhet olyan. idő, amikor már nincs 
több tennivaló. Olyan idő sem, amelyben a sok csalódás miatt „elegünk 
van a szolgálatból” . Az ipar megengedheti magának, hogy a nem kelendő 
árucikket nem gyártja tovább. A  keresztyén ember szolgálatának próba
köve azonban nem a munka eredménytelensége. Nem a „siker” a mér
tékadó, hanem a feladat: „Szolgáljatok egymásnak!”

Természetesen, a szolgáló szeretet számára is adódnak napok, ami
kor csüggedés környékezi. Hiszen nem a magasságokban él. Alant. Ez 
pedig testet-lelket fárasztó momentum. Mégsem hagyhat fel a szolgá
lattal, mert akkor Urától távolodnék el. Szolgál, mert — segíteni akar.

És erre a segítő készségre sohasem volt nagyobb szükség, mint éppen 
ma, amikor a zaklatott vagy rezignált ember, a háború kirobbanásának 
veszélyétől nyugtalan világ — békességre vágyik...

d) önzetlenül. Értékelés és jutalom nélkül. Jelen van szolgálatra 
készen, de szolgálatának teljesítése után visszavonul.

A  „kíméld magad” jelszavát is törölte szótárából.
2. A  SZOLGÁLAT A  MA SÜRGETŐ FELADATA IS! Nemcsak 

Urunk parancsolja. Nemcsak az apostol szólít fel reá. Ez korunk követelő 
igénye. Igény, amely nem maradhat kielégítetlenül.
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Éppen ezért a soron következő lépés — lépés á soron következő 
ember felé! Aki terheket hordoz; aki békételen és nyugtalan; aki tudja, 
hogy a technikai fejlődés áldása — átokká is lehet; aki, mert édesanyja, 
aggodalmakat hordoz gyermeke miatt; egyszóval: a M A embere felé, aki 
akkor lesz valóban testvér és nem uralkodásunk tárgya, ha terhét meg
oszthatja velünk. Ne felejtsük, hogy ez a teher Istennek magának is 
olyan súlyos volt, hogy a — keresztre kényszerült vele. Isten, Jézus 
Krisztusban valóságosan elszenvedte az emberiség terhét. De — velünk 
maradt. Es azzal, hogy elszenvedett minket, közösséget vállalt velünk.

Amikor embereknek szolgálunk, az Úrnak szolgálunk. Ezért nem 
szabad a szolgáló szeretetnek „meghidegülnie” bennünk! A  szolgálat — 
szeretet nélkül olyan, mint a jégszekrény: „fagypont alatt” tart. Már
pedig nem a jég hidegsége, hanem a szeretet melege kovácsolja össze 
az embereket. A  szeretet pedig olyan, mint a fűtőtest: csak, ha maga 
is felmelegedett, tud meleget árasztani!

Az Isten szeretetétől felmelegedett szolgálat tudja a szeretet melegét 
sugározni emberek felé ...

*

Más vázlat:
KERESZTYÉN ÉLETHIVATÁSUNK
1. Alapja a Krisztusban elnyert szabadság.
2. Megnyilvánulása a szeretetben tevékeny szolgálat.

Zoltai Gyula

Keresztyénnek lenni kell és nem látszani! —  Azt 
jelenti ez a komoly mondat, hogy az igazi keresztyénség 
nem valami furcsa szent hangulat, ami néha-néha el
fogja az embert, hanem olyan állandó állapot, amelyik 
valósággal van és ami betölti egész életét. Az igazi ke
resztyénség nem a csendes percek elvonulása, még csak 
nem is a templomi tömegek mozdulatlan némasága. Az 
igazi keresztyénség mindig kilép a csendes percek áhí
tatából és ott kezdődik igazán, amikor a templomi tö
megek kilépnek a küszöbön. A  keresztyénség valójában 
az Istennel való találkozás örömének kicsordulása a va
lóság világára. Szinte azt lehetne mondani, hogy a hi
tünk, az Istennel való életünk mindig a világban vizs
gázik. Itt dől el, az élet mindennapi mozdulataiban, 

hogy tudjuk-e magunkkal vinni a világba Isten orszá
gának az erejét, szépségét és csodálatos örömét.

(Lelkipásztor)
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SZENTHÁROMSÁG U. 5. VASÁRNAP
C s e l  4 , 3 2 — 3 7 .

Mindenekelőtt jó emlékeznünk arra, hogy számunkra a Szentírás. 
nem „törvénykönyv”, hanem az a könyv, amely tartalmazza Isten igéjét. 
Ezt azért fontos éppen ezen a helyen hangsúlyoznunk, mert az őskeresz
tyén gyülekezet „vagyonközösségé”-nek leírása nem lehet a ma élő ke
resztyén gyülekezet számára olyan törvénnyé, amelyet „minden igaz ke
resztyén gyülekezetnek utánoznia kell” . A  vagyonközösség a hívő gyüle
kezetnek nem kritériuma! Az nem kánon, amelynek megtartásán vagy 
be nem tartásán áll vagy bukik a gyülekezet. Mielőtt a textus feldolgozá
sához hozzá kezdünk, gondoljunk arra, hogy nekünk helyesen kell ol
vasnunk a Szentírást! — A  32. v. kiemeli, hogy az első jeruzsálemi ke
resztyén gyülekezet igazi koinoniá-bán élt. „Szívük-lelkük” egy volt. Ez 
a Szentlélek csodája volt az újjászületett emberek életében. A  „termé
szetes” — tehát a bűn . hatalma alatt élő embert elválasztja a másik em
bertől az önzés, a maga hasznának a keresése, néha valami megmagya
rázhatatlan ellenszenv és a „természet”-ből adódó ellentét. Ezek az el
választó tényezők a Szentlélek tüzében leomlottak. — A  33. v. hírt ad 
arról, hogy „,az apostolok nagy erővel tettek bizonyságot az Űr feltáma
dásáról’’. Ez a martüria az evangélium hirdetését jelentette. Ennek két 
jellemzője volt: az egyik az, hogy igehirdetésük középpontjában a fel
támadott Jézus Krisztus állott, a másik az, hogy a prédikálás „nagy erő
vel” (dünamis) történt. Tehát nem valami törvényt vagy életszabályt hir
dettek, hanem örömhírt: Jézus Krisztus feltámadott. Nem keresztyén 
prédikáció az, amelynek nem Jézus Krisztus éspedig a halált legyőző Jé
zus Krisztus áll a középpontjában. — A  „nagy erő” bizonyára nem a 
„nagy hang”-ra és nem a „nagy retorikai pátosz”-ra és nem a „nagy 
kenetteljességre” vonatkozott, hanem arra, hogy az apostolok bizony
ságtételén keresztül maga Jézus Krisztus jelenhetett meg a gyülekezet
ben és cselekedhetett úgy, mint „akinek hatalma van”. Egyben azt is 
jelentette, hogy az apostolok tudták: nekik felhatalmazásuk van a pré- 
dikálásra és ezért igehirdetéseiken meglátszott a belső, bizonyosság, a 
„hivatástudat” éspedig a szó legszebb értelmében! A  „Krisztus szerelme 
szorongatta” őket. Ez tette erőteljessé evangéliumhirdetésüket. — Ugyan
csak a 32. vers, — de utána szinte valamennyi — szól arról, hogy „senki 
semmi vagyonát nem mondta a magáénak, hanem mindenük közös volt”. 
„Szántóföldjeiket és házaikat eladták, az eladottak árát pedig elhozták” , 
így „szűkölködő nem volt közöttük” (34. V.) Ez a közismert szakasz kü
lönböző időkben, különböző megvilágításba került. Általánosságban igen 
sok hamis magyarázatot „építettek rá” . Arról már szóltunk, hogy a „va
gyonközösséget” minden igazi keresztyén gyülekezet „ideál”-jának igye
keztek feltüntetni, így aztán „törvényt” csináltak az első jeruzsálemi 
gyülekezet életéből a későbbi gyülekezetek életére. Ez nyilvánvalóan té
velygés volt! — Voltak olyan törekvések is, melyek az őskeresztyénséget 
úgy igyekeztek beállítani, mint szociális forradalmát, illetőleg gazdasági 
mozgalmat. Ez is teljes félreértés. Azt világosan kell látnunk, hogy ebben 
a bibliai szakaszban nincs semmiféle új gazdasági rend proklamálva és 
abból semmiféle gazdaságpolitikai követelést nem lehet levonni. Sem az 
egyháznak, sem az új magyar világnak nem használunk azzal, ha a tex
tus alapján beszélünk az első keresztyén gyülekezet „kommunizmusá” - 
ról és úgy állítjuk be a dolgokat, hogy „mindenkit megelőzve éppen az
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első keresztyének voltak azok, akik felismerték a helyes gazdasági ren
det” . Ez összekeverése a dolgoknak és ideológai szünkrétizmus, amely 
ellen mind a marxi—lenini ideológia részéről szót emelnek, mind az 
evangélium oldaláról ellent kell mondánunk. Ez nem jelenti természe
tesen azt, hogy hazánk új gazdasági rendjét mi evangélikus keresztyének 
nem akarjuk segíteni hűséges és becsületes munkával. Igenis akarjuk, 
de nem textusunk alapján, azzal való alátámasztással, hanem a józan 
értelem alapján. Meggyőződéssel támogatjuk a közös gazdálkodást, és 
annak minél jobb kiépítésében szeretettel és felelősséggel részt veszünk. 
(Mondanom sem kell, hogy az itt elmondottakat az igehirdetést előkészítő 
műhelymunka számára, a lelkészeknek való segítségül írtam és semmi
képpen nem a szószék számára! Itt se keverjük össze a dolgokat.)

Ezek után miről van szó a textusban? Arról, hogy pünkösdkor olyan 
hatalmasan munkálkodó Szentlélek olyan mértékben töltötte meg sze
retettel az első gyülekezet tagjainak szívét, hogy azok a szó valóságos 
értelmében testvéri közösségben éltek. Amit anyagi vonatkozásban tet
tek, az a Krisztus iránti „első szeretetből” nőtt ki. Ez volt az a mozgató 
erő, amely arra indította őket, hogy egymással szemben is gyakorolják 
a Krisztüstól kapott szeretetet éspedig praktikusan is. Ez a „praktikus
ság” a szeretet kézzelfogható megnyilvánulását igényelte. A  nélkülözők
kel nemcsak „szó-közösség”-et vállaltak (vagyis nemcsak beszéltek!), ha
nem „sors-közösséget” is (vagyis ténylegesen osztozkodtak gondjaikban). 
Ez a szeretet áldozatvállalásra „kényszerítette” őket. Nemcsak a felesle
gükről'mondottak le a másik javára, hanem arról is, amelyre nekik ma
guknak is szükségük volt. Áttörték még azt a „normális életrendet” is, 
amelyet Pál kért a tesszalónikai gyülekezet tagjaitól, hogy ti, mindenki 
a „maga kenyerét egye” (2 Tessz, 3, 12). A szeretet valóban képes áttörni 
minden akadályt, amikor a felebarát megsegítéséről van szó. Nagy szó, 
amikor megvalósulhat a segítés érdekében: ami az enyém az a tied is. 
Ezért „nem volt szűkölködő közöttük” . És mindezt tették teljesen sza
badon. Bebizonyosodott, hogy „ahol a Lélek, ott a szabadság”. Ami itt 
előttünk van tehát, az egy fáradhatatlan diakóniai munka ábrázolása. 
(Arról most nem szükséges beszélnünk, hogy erre a „vagyonközösségre” 
mennyiben indította az első keresztyén gyülekezet tagjait a „végvára- 
dalom” . Tény, hogy ez is befolyásolta).

VÁZLAT AZ IGEHIRDETÉS SZÁMÁRA 
Bizonyságtételre hivattunk

1. A  mennybemenő Jézus arra hívta el tanítványait, hogy „tanúi le
gyenek egészen a föld végső határáig”. Pünkösdkor a tanítványok vették 
a „Szentlélek erejét” , aki által ezt a „tanúskodást” elvégezhették.

2. Krisztus mindenkori gyülekezete erre a tanúskodásra vagy bizony
ságtételre van elhíva. Mi is kapjuk ehhez a Szentlélek ajándékát. Ez a 
tanúskodás kétféle módon történik: szóval és cselekedettel.

3. Bizonyságot kell tennünk Jézus Krisztusról éspedig a feltámadott- _ 
ról. Ezzel adósai vagyunk minden embernek” . Ezt azonban „erővel” 
kell végeznünk. Előbb magunknak kell belső bizonyosságra jutni a fel
támadott Jézus felől.

4. Soha sem elég a szó önmagában. A cselekedetnek kell bizonyíta
nia azt, hogy Jézus Krisztus él és uralkodik. A cselekedetekkel pedig ak
kor tudunk bizonyságot tenni, ha a gyülekezet tagjainak „szíve-lelke” 
egy. Ha megszűnnek a „természetadta” ellentétek. A  szeretet éspedig az
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áldozatos és praktikus szeretetet kell gyakorolnia a gyülekezetnek tag
jai felé. Ez leleményességet is követel.

5. A testvériség megélése bizonyságtétel a világ felé is. És mi tart- 
tozunk a világnak azzal, hogy oda éljük eléje Jézus Krisztus gyakorlatban 
megvalósult szeretetét. Sok keresztyénnek szokása, hogy a világ „sötét- 
ségé”-ről és „bűn”-éről beszéljen. E helyett a keresztyén gyülekezetnek 
meg kell mutatnia, hogy mit jelent igazán szeretni. Ez segítség a társa
dalom felé is.

6. Nem elég a szeretetet gyakorolni befelé, a gyülekezet tagjai kö
zött. Ennek a szeretetnek ki kell áradnia minden ember felé. A  szeretet
nek nem lehet korlátokat szabni, ha az igazán szeretet. A  világ felé gya
korolt szeretetnek is áldozatosnak és praktikusnak kell lennie. Tehát a 
gyülekezetnek nem önmagáért kell élnie, hanem a világért, nem önma
gával kell foglalkoznia, hanem a világért kell szolgálnia. De praktikusan! 
Ma ott kell segítenünk, ahol a legnagyobb szükség van erre: az emberi 
élet védelmében, a háború kiküszöbölésében, a jólét emelésében stb.

Káldy Zoltán

A Testvérünk
Jézus nem az uralkodónk, hanem a Testvérünk! 0 

nem a tejútra építtette a templomát, hanem közöttünk, 
kicsiny emberek között lakott. Sohasem parancsolt, de 
az emberhez mindig lehajolt. Vállalta a világot, amely
ben született és ebben a világban halálosan szerette az 
embert, akit testvérének vallott. Nemcsak a tanítvá
nyokért halt meg, de minden emberért. Mert Ö Test
vérnek született és Testvérként halt meg. Hitünk sze
rint Testvérként él örökké, hogy Vele békesség és bol
dogság legyen a földön és az örökkévalóságban.

A hitünk
Nem vitrintárgy a hitünk, amit néha kedves ven

dégeknek megmutogatunk. Nem kérkedő kép az éle
tünk, ahol csak festve van a pásztortűz, de amelyik 
mellett meg lehet fagyni és el lehet kárhozni. Igazi, élő 
otthon a szivünk, ahol mindig van mindenki számára 
kenyér, meleg és otthoni szó. Segítség, békesség, vagy 
egy lépésre tovább vivő, tovább kísérő testvéri kéz.

(Lelkipásztor)
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A z alapigék fordítása

Szentháromság ü. u. 1. vasárnap. Róma 10, 12—17.
Nincs hát különbség zsidó és görög között, hiszen egy és ugyanaz., 

mindannyiunk Ura. ö  gazdag mindenki javára, aki segítségül hívja, mert 
„aki csak segítségül hívja az Ür nevét, megmenekül’ .

De miképpen hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan 
jussanak hitre, ha Róla nem hallottak? Miként hallanának igehirdető 
nélkül? S hogy prédikálnának, ha küldetésük nincs? Amint meg van 
írva: „M ily gyönyörűségesek az örömhírhozók (közeledő) léptei!”

Ám nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak. Ezsaiás is 
ezt mondja: „Uram, ki fogadta hittel igehirdetésünk’?” A  hit tehát az 
igehirdetésből származik, az igehirdetés pedig Krisztus igéjéből.

M e g je g y z é s . A  14. verstől az aoristosok sorozata következik: ezek a cselek
vés punktualitását (mintegy egyszerre beálló jellegét) fejezik ki. Szó szerint így 
lenne: „De miképpen hívják segítségül azt, akire nézve ngm jutottak hitre?” — 
A  15. v. Ézs 52,7 idézete az örömhírnök „lábairól” beszél, de nyilván arról van 
szó, hogy milyen jó látni a hegyen feltűnő hírnök közeledtét. — A  17. v.-ben az 
a k o é  jelenti egyrészt a hallást, mint akusztikumot, másrészt eszmeileg a meg
hallott, magunkévá tett és továbbadott gondolattartalmat, ismeretet, üzenetet, ez 
esetben a hirdetett igét. — A  befejező szavakban (hé de akoé dia rhétmatos Chris— 
tou) a rh é m a  beszédet, igét jelenthet, de dolgot, ügyet is, mint héber megfelelője, 
a ddb á r. A  rh é m a  C h r ls to u  itt alkalmasint parancsra céloz: „Menjetek el . . .” 
Albrecht és Menge így fordítják: „in Christi Auftrag” , azaz Krisztus (megbízása 
alapján.
Szentháromság ü. u. 2. vasárnap. Zsid. 12, 15—25.

Ügyeljetek, hogy Isten kegyelmétől senki el ne tántorodjék. Nehogy 
valami mérges gyökér kihajtson és zavart okozzon, sokakat megfertőzve. 
Senki ne legyein szövetségszegő és szentségtelen, mint Ézsau, aki egy tál 
ételért eladta elsőszülöttségét.- Mint tudjátok, azután, amikor örökségül 
szerette volna kapni az áldást, megvetés lett az osztályrésze. Megtérésre 
módot nem talált, noha k(jnnyhullatással kereste.

Ti ugyanis nem kézzelfogható hegyhez, lobogó lánghoz járultatok, 
homályhoz, sötétséghez, förgeteghez, trombitaharsogáshoz és menny
dörgő szózatokhoz, amelyek hallatára azt kérték, hogy ne intéztessék 
hozzájuk a szó — mert nem viselhették el a parancsot: „Ha állat érinti 
is a hegyet, kövezzék meg ’ ; s oly félelmetes volt a látvány, hogy Mózes 
is azt mondta: „Csupa félelem és remegés vagyok” —, hanem Sión hegyé
hez járultatok, az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez, az an
gyalok ezreihez, a mennyben felírt elsőszülöttek ünnepi gyülekezetéhez 
és egyházához, mindenek bírójához, Istenhez, tökéletességre jutott igazak 
leikeihez, az új szövetség közbenjárójához, Jézushoz, s a meghintési vér
hez, mely hatalmasabban kiált az Ábelénél.

Jól vigyázzatok, el ne forduljatok attól, aki szól! Mert ha azok meg 
nem menekülhettek, akik elfordultak • a földön kijelentést hirdetőtől, 
mennyivel kevésbé (menekülhetünk meg) mi, ha hátat fordítunk annak, 
aki a mennyből szól!
Szentháromság ü. u. 3. vasárnap. 1. Tim. 1, 12—17.

Hálás vagyok Urunknak, Jézus Krisztusnak, aki erővel ruházott fel, 
hogy hűnek ítélt, midőn szolgálatba állított — engem, ki előbb káro
moltam (őt) s üldöztem és bántalmaztam (övéit), de akin mégis meg
könyörült, hiszen hitetlenségemben nem tudtam, mit cselekszem — s gaz
dagon elárasztott Urunk kegyelme s a Jézus Krisztustól nyert hit és 
szeretet.
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Igaz beszéd ez, teljes hitéit érdemel: Jézus Krisztus azért jött e vi
lágra, hogy bűnösöket mentsen, s ezek között az első én vagyok. De azért 
találtam irgalomra, hogy Jézus Krisztus rajtam, mint „elsőn” szemlél
tesse minden türelmét, példaként azok számára, akik hisznek majd benne 
s örök életre jutnak.

Az Örökkévalóság Királyának pedig, a múlhatatlan, láthatatlan, 
egyedüli Istennek tisztelet és dicsőség mindörökké, ámen.
Szentháromság ü. u. 4. vasárnap. Gál. 5, 13—14.

Benneteket Isten szabadságra hívott el, testvérek; csak ürügy ne 
legyen a szabadság a testnek, hanem szeretettel szolgáljatok egymásnak. 
Az egész törvény ugyanis ebben az egy igében lesz teljessé: Szeresd fele
barátodat, mint magadat.
Szentháromság ü. u. 5. vasárnap. Csel. 4, 32—37.

S a hitrejutottak sokaságának szíve-lelke egy volt, és senki semmijét 
se mondta sajátjának, hanem mindenük közös volt.

Az apostolok hatalma? erővel tettek bizonyságot az Űr Jézus fel
támadásáról és nagy kegyelem nyugodott mindnyájukon (vagy: nagy 
közkedveltségnek örvendtek mindannyian). De nem is akadt köztük szű
kölködő, mert amelyiküknek telke, vagy háza volt, eladta, s a vételárat 
az apostolok rendelkezésére bocsátotta. Ebből osztottak aztán, kinek- 
kinek szüksége szerint.

József például, akit az apostolok Barnabásnak hívtak — ami azt 
ielenti: Vigasztalás Fia — lévita, ciprusi születésű, s akinek földje volt, 
eladta azt, s a pénzt az apostolokhoz vitte és rendelkezésükre bocsátotta.

Fordította: Bodrog Miklós

E g y  g o n d o l a t  J á n o s  e v . 1 , 4 3 - 5 2 - ből

Gyermekkorom régi, kedves emlékei között hordo
zom ma is szülőházunk egyik szép szokását. Amikor 
reggelenként könyvekkel a hónom alatt iskolába készü
lődtem, az édesapám mindennap kikísért a kiskapuba. 
Aztán még sokáig ott állt a kapuban és utánam nézett. 
Kedvesen, melegen, az édesapák aggódó és mégis mo
solygó szemével.

Elmondhatatlanul jó volt ennek a tekintetnek a 
napfényében járni. Biztonságot és boldogságot adott ez 
a tekintet. Olyan jó volt arra gondolni, hogy nem va
gyok egyedül. Hiszen engem látnak, hiszen engem meg
véd ési elkísér az az utánam jövő édesapai tekintet.

Nemegyszer előfordult, hogy délben is, amikor ha
zafelé jöttem az iskolából, újra ott volt a kapuban, vagy 
ott állt az ablaknál és mosolyogva mondta: — Láttalak 
hazafelé jön n i. . .

Mennyire megkomolyított, de mennyire boldogított, 
hogy engem látnak, engem várnak valahol hazafelé . . .

(Lelkipásztor)
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K ö n y v sze m le

Kis magyar irodalomtörténet

Szépirodalmat olvasva is: az ember arca tekint ránk. Igaz, nem úgy, 
mint amikor valakivel szemben állunk s beszélgetünk vele. Az ember 
kérdései elvontabbak, sokszor nincsenek annyira mozgásban, de kérdé
sek maradnak. Ismétlődő emberi kérdések sűrűsödnek össze egy-egy re
gényalakban; olyan kérdések, amelyekkel a valóságban is találkozunk, 
csak talán nem annyira jellegzetes, kiélezett alakban.

Ezért a lelkész, aki emberekkel jut ismételten kapcsolatba, nem nél
külözheti, hogy ne ismerje, s ne tudatosan ismerje, legalább nagy vona
laiban az irodalmat, amelyben az ember, művészileg, önmagát tárja fel.

Hazánkban az irodalom jelentősége az utolsó másfél évtizedben rend
kívüli módon megnőtt. Szinte nincs ember, akit ne számíthatnánk olva
sónak. S népünk nemcsak olvas: tudatosan is akar olvasni. Lapjaink kri
tikai rovatai népszerűvé váltak, nem egyszer folyik róluk beszélgetés, 
még olyanok között is, akik távolról sem szándékoznak szakemberek 
lenni az irodalom kérdéseiben.

Ebben a helyzetben elismerést érdemel az az irodalomtörténet, ame
lyet a Gondolat Kiadó bocsátott közre. Eddigi irodalomtörténeteink vagy 
nem voltak eléggé újak: hiányoztak belőlük a legújabb írók és a leg
újabb kutatási eredmények, vagy nem voltak eléggé hozzáférhetőek: pl. 
egyetemi jegyzetekben láttak napvilágot és így sem áruknál, sem jelle
güknél fogva nem juthattak el sokakhoz. A  most megjelent Kis magyar 
irodalomtörténet három irodalomtörténészünk közös alkotása. Nem min
dent felölelő adattár: nem egészén ötszáz lapon át mutatja be irodalom- 
történetünket. Kezdete az ősköltészet homályába vezet vissza, vége pe
dig jövőbe néző pillantással zárul. Terjedelme megköveteli a fegyelme
zett, tömör előadást, s e tekintetben mindhárom szerzőjét dicséret illeti. 
Hosszan megírni ugyanezt talán könnyebb lett volna: ez a tömörség az 
anyag jó ismeretét feltételezi, de nem kevésbé az olvasó szeretetét is. Ha
talmas, sok vitát látott kérdéseket foglal össze sokszor néhány mondat 
A cél: olvasót nevelni, s nem irodalomtörténészeket.

A három, terjedelemben egyező, de különböző hosszúságú időszakot 
felölelő rész körül az első a kezdetektől a 19. századig mutatja be iro
dalmunkat. Klaniczay Tibor műve. Az anyag nagy: jó arányérzék dicséri 
a szerzőt. A  lelkészszem talán ezen a- részen áll meg legtöbbször. Hiszen 
ez a rész tartalmazza a középkort, s itt olvashatunk a reformáció irodal
máról is. Nem egy író szorosan beletartozik az egyháztörténetbe is, s nem 
egy mű egyenesen egyházi vonatkozású is De meg kell figyelnünk azt a 
szándékot, amely az egyházi vonatkozások mellett rámutat a világi Vo
natkozásokra is. Az ősköltészet és a reformáció utáni világi költészet kö
zött nem űr tátong; ha lappangva, elnyomva, háttérbe szorítva, de mégis



ott élt a nép között, s nem egyszer írásos emlékekben is. — Elismeri azo
kat az eredményeket, amelyek a nyugati kultúra átvételéből származtak, 
de rámutat arra is, hogy ez az átvétel nem volt olyan természetes és ma
gától értetődő, mint ahogyan azt még ma is sokan látják. Hadd álljon 
itt egy idézet: „A  krónikák nem művészi remekművek, írói kidolgozásuk 
egyenetlen . ..  A  mai olvasó sokszor elmosolyodik e középkori írók naiv- 
ságán, logikátlanságán, különös következtetésein. Írott irodalmunk tör
ténetének elején mégis méltán állnak e szerény alkotások: egy hősi múlt 
elevenedik meg lapjaikon, felsejlik benne a haza, a magyar föld szere- 
tete, íróik állást foglalnak az idegen hódítókba németekkel cimboráló 
feudális csoportok ellem, hitet tesznek az ország egységének gondolata 
mellett.” Ez a rész is mutatja, milyen szeretettel hozza ki ez a kis könyv
— sokszor nagy világnézeti, történelmi különbségek ellenére is! — az iro
dalom valódi értékeit. A  reformáció korának bemutatását külön is fi
gyelmébe ajánlhatjuk azoknak, akik egyháztörténettel foglalkoznak.

A  19. századról Szauder József ad képet. Ennek a szakasznak leg
főbb jó tulajdonsága a gondosan összeválogatott példaanyag. Százötven 
lapon bemutatni a múlt század magyar irodalmát, s ráadásul példákkal,
— nem kis dolog ez! S ezek a példák néha lapnyi terjedelműek. De még
sem fárasztanak. Sőt: kedvünk lenne mégegyszer elolvasni mindet, Pető
fit egészében, s az Ember tragédiáját is végig. Egy-egy mondat össze
foglalja, amit eddig is tudtunk, s néha félmondatok hozzák összefüggésbe, 
amit magunktól talán nem láttunk volna meg. Mennyi adat. sűrűsödik 
össze ebben a néhány sorban, amelyet Berzsenyi Dánielünkről írt: „Ma
kacs, magába zárkózott, különc poétalélek, akinek korán megrokkanó 
egészsége, elkomoruló kedélye szinte végzetes csapásként fogadta a kor 
másik nagy hipochonderének, a kritikusként fellépő Kölcseynek elismerő, 
de egyben erősen hibáztató és sanyarú kritikáját. ..  Ettől fogva, hogy 
visszavágjon, esztétikai tanulmányainak élt.” Néhány sor — s benne lük
tet irodalmunk sorsa: hallatlan nehézségek, külső-belső súrlódások; s 
amelyből mégis olyan irodalom fejlődött ki (most már általánosan szól
va), amelyre ma is büszkék lehetünk.

Szabolcsi Miklós a 20. századot mutatja be. Itt külön nehézséget je
lent az, hogy a távlat legkevésbé itt lehet meg. A  kutatás még nem min
den kérdést zárt le, s egyes kérdéseket még nem is zárhatott le: még ma 
is élnek ezek a kérdések. Csak becsülhető a tudós alázata, amellyel be- 
köszönőben, lapalji jegyzetben feltárja műve születésének nehézségeit. 
Mégis jó ez a szakasz! Végre hozzányúl a legújabb korhoz s amit eddig 
egyáltalán nem olvashattunk így együtt, azt most közkézre adja. Ez a 
rész tanácsadóként fog azok mellé állni, akik olyan helyzetben vannak, 
hogy nincs módjuk különben a mai irodalom kérdéseiben széles körű tá
jékoztatáshoz jutniuk. A  friss irodalom termése közölt jól eligazít, s — 
néha pár sorban ugyan —. de mégis képet ad a legutóbbi idők íróiról. S 
emellett természetesen azokat is bemutatja, mégegyszer. akiket már 
amúgy is ismerünk, mint József Attilát, Móricz Zsigmondot s kársaikat. 
Külön jelentősége ennek a résznek, hogy századunkat így, népszerű iro
dalomtörténetben, először látjuk együtt. Eddigi irodalomtörténeteink 
képe és a között a kép között,' amelyet újságjaink és folyóirataink hoz
tak. bizonyos feszültség volt sokszor. Most a kritikai cikkekhez jól hasz
nálhatjuk ezt a kis könyvet, amely nemcsak egy-egy írót mutat be, ha
nem belőle megállapíthatjuk az író helyét az irodalomtörténet-tudomány
ban is.

Drenyovszky János


