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Csendben I sten előtt

V ilá g ia s  e g y h á z

Bármennyire tévesnek tűnik, mégis igaz: az egyház csak addig 
egyház, amíg világias, vagyis olyan, amely kinn él a világban és 
benne él a világban. Sőt ezt a megállapítást még fokoznunk is sza
bad: minél inkább kinn él az egyház a világban és benn eél az egy
ház a világban, annál inkább egyház. Ha a mértékét is meg akarjuk 
szabni annak, hogy mennyire élhet az egyház kinn és benn a világ
ban, akkor ezt kell'mondanunk: az egyház soha sem élhet eléggé 
kinn a világban és soha sem élhet eléggé benn a világban. Ilyen 
értelemben állandó követelmény marad az egyházzal szemben, hogy 
minél inkább legyen világias.

Az egyháznak, az ek-klésiának, állandó kísértése, hogy úgy ér
telmezze önmagát, a világból való ,,kihívottság”-át, hogy éles határ
vonalat húz maga és a világ közé. Az az egyház, amely ennek a kí
sértésnek enged egyre jobban elkülönül a világtól. Az elkülönülés 
folyamata viszont soha sem áll meg a világban kinn és benn élő 
egyháznak a világból való visszahúzódásánál, hanem minden eset
ben a világgal szemben való frontalkotásba torkollik bele. A  front 
felállítása közben az egyház lesz az „egyik oldal” , a világ pedig a 
„másik oldal” . A  két „oldal” között pedig egyre nagyobb szakadék 
tátong.

Ez a „szakadék-politika” azonban a farizeizmus jellemzője 
volt és most is az. Az önhitt, a magával megelégedett, a saját kö
rén kívül-esőket lenéző farizeizmus testesül így meg az egyházban. 
Annak a farizeusnak szava és magatartása tükröződik a „szaka
dék politiká”-t űző egyházban, aki Jézus példázata szerint eképpen 
imádkozott: „Isten, hálát adok Neked, hogy nem vagyok olyan, 
mint egyéb emberek: rablók, becstelenek, paráznák, vagy mint ez 
a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten: tizedet adok mindenből, 
amit szerzek.” (Lk. 18, 11— 12.) A farizeizmus útján járó egyház 
pedig már nem egyház, mert szembe találja magát azzal a Jézussal, 
aki a példázatban a kegyességével kérkedő farizeussal szemben 
habozás nélkül annak a szegény bűnösnek a pártjára állt, aki sem
mit sem tud mentségére felhozni, hanem csak ennyit tud mondani: 
„Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek!”

A  világtól elszakadó, vagy a világias egyház vitáját lényegé
ben maga Jézus magatartása dönti el. Jézus pedig tudatosan és kö-
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vetkezetesen világias magatartást tanúsít, vagyis mindig azon a bi
zonyos „másik oldalon”  áll. Maga az a tény, hogy Jézus Krisztus 
eljött etjbe a világba, azt prédikálja, hogy az Atya szereti a bűnös 
világot és Öt éppen ezért küldte ebbe a világba. Ha az evangélium 
lényegét meg akarjuk közelíteni, akkor éppen abban találjuk meg 
az evangélium magvát, hogy Jézus Krisztus a „másik oldalon” áll, 
tehát a bűnös ember oldalán. Gondoljunk csak arra. hogy amikor 
a nagyképű írástudók egy házasságtörő nőt löknek eléje és olyan 
ítéletet akarnak kicsikarni Tőle, amely ezt a szerencsétlen nőt sem
mivé teszi, Jézus kimondja a felemelő szót: aki közületek bűnte- 
len, az vesse rá az első követ. És Jézus ezzel a magatartásával nem 
„az innenső oldal”-ról tanítgat, hanem merész mozdulattal áttör 
a „másik oldal”-ra és odaáll a szenteskedő farizeusok által meg
ítélt nő, vagy ha úgy tetszik „a másik oldal” mellé. Lényegében 
ugyanez történt akkor is, amikor Simon farizeusnak volt a ven
dége és leült egy asztalhoz, azokkal, akik magukat az „innenső ol
dalon” hitték és a „túlsó oldal’’-nak gondolták mindazokat, akik, 
velük nem hasonló gandolkozásúak voltak. És viajon Jézus ke
resztje az „innenső oldal”-on, vagy a „túlsó oldal”-on állíttatott-© 
fel? Nyilvánvalóan a „túlsó oldal”-on. És ha még tovább akarom 
fokozni a kérdést, ezt kell mondanom: egyáltalán —  emberi ol
dalról nézve! —  miért áll ez a kereszt? Azért, mert az „innenső ol
dal” nem bírta el Jézus megítélő szavát és azt az evangéliumot, 
hogy Isten mindenkit szeret.

Az egyháznak, amely Jézus Krisztus teste, így kell kinn len
nie a világban és így kell benn lennie a világban. Így kell világias
nak lennie!

Közelebbről, milyen magatartásban kell megnyilvánulnia az 
egyház világiasságának? Elsősorban abban, hogy se külsőleg, se 
belsőleg ne akarja elkülöníteni magát a világtól. A  „gettós egyház” 
lehet eszméje a szektás rajongóknak, a világot „lesátánozó” önigaz 
kegyeseknek és az önmagukat szeretgető hívőknek, de semmikép
pen sem lehet azoknak az elgondolása, akik Jézustól igyekeznek 
megtanulni mi az egyház, mi az egyház küldetése és szolgálata. A  
világias egyház nem gettóban toporog, hanem kilép a világba és 
olyan messze elmegy abba, hogy a „föld határáig”  meg sem áll.

Az egyház világiasságához hozzátartozik az is, hogy szolidáris 
a világgal. Ez a szolidaritás elsősorban azt jelenti, hogy igyekszik 
megérteni a világ gondjait és problémáját. Éspedig nem az „in
nenső oldal” fölényével „néz át” a „másik oldal”-ra azzal az ön
hittséggel, hogy „ha a másik oldalról az emberek átjönnének az 
innenső oldalra, akkor megszűnne a világban minden gazdasági, 
társadalmi, kulturális és politikai probléma”, hanem igyekszik úgy 
megérteni a világ problémáit, hogy megpróbál együtt gondolkodni, 
együtt érezni azokkal, akik más alapállásból néznek szét a világ
ban és más vonatkozásban közelítik meg a problémákat, mint ahon
nét az egyház megközelíti. A  megértéshez hozzátartozik az is, hogy 
az egyház azokat a különböző megoldási kísérleteket, amelyeket a
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világ akar előtérbe hozni, nem kicsinyíti le a „mindent jobban 
tudó” nagyképűségével. A  világnak ugyanis nem fölényeskedő egy
házra van szüksége, hanem olyan egyházra, amelyen keresztül Isten 
bűnbocsátó szeretete nyilvánvalóvá válik minden ember felé és 
olyan emberekre van ennek a világnak szüksége, akik ebből a sze- 
retetből kiindulva megértik őt és a maga eszközeivel és módján 
segítik őt.

A világban ma feszülő nagy problémák között az egyház csak 
akkor tudja betölteni a szolgálatát, ha bátran mer világias lenni,, 
vagyis merészen tud szolidáris lenni a világgal.

Természetesen ezek után felmerül az a probléma, hogy a vi
lágiasság hangsúlyozása nem teszi-e tönkre magát az egyházat? 
Két dolgot kell itt hangsúlyoznunk. Az egyik az, hogy amikor a 
világiasság követelményét állítjuk az egyházzal szemben, akkor 
nem azt kívánjuk, hogy az egyház legyen szekularizált, elvilágia- 
sodott egyház. A  világias egyház nem jelenti a világgal azonosult 
egyházat. Nem jelenti azt, hogy az egyház úgy olvadt fel a világ
ban, hogy közben elvesztette „só” mivoltát, elvesztette a maga lé
nyegét és ízét, hanem azt jelenti, hogy lényegét megtartva, ízét el 
nem veszítve, mindenütt ott van, ahol ízesíteni lehet, ahol áldoza
tos, önmagára nem tekintő szolgálattal segíteni lehet.

A  másik megjegyzésünk az, hogy nagyon nehéz beszélni 
„egyik oldal’-ról és „másik oldal”-ról: Ha az Isten oldaláról néz
zük a kérdéseket, akkor lényegében nincs is „egyik oldal” és „má
sik oldal”, mert mindkét oldalon bűnös em berek állnak Ö előtte. 
Igaz az Írás: nincs egyetlen igaz Ö előtte és mindnyájan vétkez
tünk és Isten dicsősége nélkül valók vagyunk. Mindnyájan kegye
lemre szoruló emberek vagyunk, mindkét oldalon. Az is igaz. hogy 
vannak, akik ezt a kegyelmet el is fogadták és élnek is ebből a 
kegyelemből, mások ezt a kegyelmet nem fogadták még el. De a ke
gyelmet elfogadóknak nem az a feladata, hogy elkülönüljenek a 
többiektől, hanem az, hogy a megtapasztalt kegyelm et jó  szóban, 
szeretetben, másoknak való segítésben, a világ problémáinak fel
ölelésében mutassák meg.

Attól sem kell félni, hogy az egyház világiassága esetleg bár
miféle bűn igazolását jelentené. Amikor egy ember mellé odaál- 
lunk, akkor nem valamiféle bűn mellé állunk oda, hanem a mellé 
az em ber mellé, vagy a mellé a világ mellé, akit vagy amelyet az 
Isten úgy szerétéit, hogy a Fiát adta érte. Igen a mellé a világ 
mellé állunk, amikor világiasak vagyunk, amelynek Isten tulaj
donítja a Fiú igazságát.

A Fiú igazságát felkínáló és a Fiú igazságából élő egyház a 
világias egyház.

Mi pedig lelkészek, ennek a világias egyháznak a szolgálatá
ban kell hogy álljunk, tudva azt, hogy minél inkább vagyunk vi
lágiasak —  a fenti értelemben! — , annál inkább járunk a Jézus 
Krisztus nyomdokán és annál inkább vagyunk Hozzá közel.,

Káldy Zoltán

3



Evangélikus Egyházunk élete 1962-ben 
püspöki jelentések tükrében

D. Dr. Vet ő  La j o s  püspök tájékoztatója az Északi Evangélikus 
Egyházkerület 1962. november 27-i tanácsülésén

Ezen a nyáron volt 10 esztendeje, hogy Magyarországi Evangélikus 
Egyházunk mostani területi beosztása megtörtént. Pontosan: 1952. július 
10-én. Mint tudjuk, egyházunk korábban négy rendkívül aránytalan 
püspökségre oszlott, egymástól rendkívül eltérő lélekszámmal. Az egyház
megyék és a gyülekezetek száma is a lehető legaránytalanabbul oszlott 
meg a négy kerületben. Volt két nagy kerület, amelyben a magyarországi 
evangélikusság körülbelül ff0%-a volt megtalálható; és volt két kis kerü
let, két, illetve három egyházmegyével, nagyrészt erősen szórványjellegű 
kis gyülekezetekkel. Már a Horthy-érában is az első világháború után 
felmerült a szükségessége a kerületek és egyházmegyék arányosításának. 
Elsősorban irredenta politikai okokból az akkori egyházvezetőség ennek 
a követelésnek nem tett eleget. Tíz évvel ezelőtt végre megtörtént az egy
ház arányosítása, két kerület egyenként 8—8 egyházmegyével, egyenlő 
számú gyülekezettel jött létre, úgyhogy mindkét kerület püspöki szék
helye a fővárosba került. Korábban már a fővárosba telepítettük teoló
giai főiskolánkat is. Tehát tíz évvel ezelőtt lényegileg megtörtént egyházi 
életünk külső kereteinek kialakítása, úgy ahogyan azok most fennállanak.

Elmondhatjuk, hogy ez az új területi beosztás helyesnek és jónak bi
zonyult. Kerületi lokálpatriotizmus és sok más tényező akadályozta 
ugyan egyházunk egységének ilyen formában történő kialakulását. Ezek 
felett az akadályok felett azonban eljárt az idő és ma már mindenki ter
mészetesnek és jónak tartja egyházunk területi beosztását. Okunk van 
tehát a jubilálásra, egy jó intézkedés feletti örömre. És Istennek adunk 
hálát azért, hogy ez a történeti lépés, egyházunk területi ujjárendezése 
megtörtént és jól sikerült. lifeg kell mondanom, hogy annak idején tisztán 
ésszerűségi szempontokat vettünk figyelembe, azokat azonban maradék
talanul megvalósítottuk. Nyilván ezért is sikerült olyan jól, bizonyságául 
annak, hogy ahol az eszünket valamilyen fontos egyházi ügy érdekében 
használjuk, ott velünk van Isten Szentlelke. Ennek az igazságát később 
is nemegyszer tapasztaltuk, amikor bátran hozzányúltunk az új idők új 
követelményeinek ésszerű gyakórlati megvalósításához.

Azt gondolom, hogy amikor egyházkerületünk tanácsában együtt va
gyunk ezen a napon, jó megemlékezni erről az évfordulóról.

Egyházunk külső kereteiben az elmúlt 10 évben lüktető élet folyt. 
Rendeztük egyházi sajtónk ügyét, diakóniánkat, létrehoztuk a Központi 
Alapot, újjászerveztük a Nyugdíjintézetet, mindenek felett azonban biz
tosítottuk egyházunk szolgálatát és helyét a megváltozott társadalmi, po
litikai és gazdasági viszonyok között, közelebbről a szocializmusban. Egy
házunk és államunk között a viszony ma igen jónak mondható, s az el
múlt 10 év alatt is általában jó volt. Ezt a jó viszonyt az ellenforradalom 
is csak aránylag rövid időre tudta megzavarni. Ennek a jó viszonynak 
igen fontos mozzanata, hogy államunk, mely a szocializmus építésén fá
radozik népünkkel együtt, mindig jó szívvel fogadta egyházunk őszinte
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segítségét. Voltak olyan segítő gesztusai egyházunknak, amelyek átme
neti jellegűek voltak. Például ilyen volt a földreformban. A békemun
kában való részvételünk előbb kezdődött, mint ahogyan egyházunk te
rületi ujjárendeződése megtörtént. Igen nehéz volt annak idején ez a 
munka, de bizonyos tekintetben könnyebb is, mint ma. Nehéz volt ui. egy
házi embernek 10—15 évvel ezelőtt a béke védelmében szót emelnie. Kü
lönösen nyugati egyházi fórumokon, de még idehaza a gyülekezetekben 
is. Ma azért könnyebb a helyzet ezen a téren, mivel most már az Egy
házak Világtanácsa is, az egyházi felekezeti világszervezetek is; a Luthe
ránus Világszövetség is, sőt maga a római pápa is összes püspökeivel, 
érsekeivel és bíborosaival együtt hivatalosan olyan szavakkal védi a bé
két, amilyenek miatt minket annak idején az itthoni reakció és a kül
földi egyházi tényezők dühödten támadtak és világi, politikai érdekek 
szószólóinak kiáltottak ki. De nehezebb is a helyzetünk ma a békemun
kában. Nemcsak azért, mert most már nagy a konkurrencia ezen a té
ren — ha szabad ezt a kifejezést használnom —, hanem azért is, mert 
amikor hálásan veszünk minden megnyilatkozást, mely a háború meg
akadályozása és a béke fenntartása mellett száll síkra. Békeszogálatunk ma 
tehát bonyolultabb feladatok elé állít bennünket. Ez a szolgálatunk ugyan
akkor aktuálisabb jelentőségű, mint bármikor volt. Nemcsak azért, mivel 
van kubai probléma és német kérdés, vagy mivel az is nyugtalanító, ami 
Jemenben, vagy a kínai—indiai határon történik, hanem mivel az embe
riség haladása gazdasági és szellemi téren állandóan feltételezi és meg
követeli a békét, a béke pedig nem magától adódó természetes valami, 
hanem azt csinálni kell, ahogyan Krisztus Urunk mondta a Hegyi Be
szédében, Isten fiainak nevezvén a békességre igyekezőket, a görög szö
veg szerint azokat, akik a békességet csinálják (Máté 5:9). Az se csak az 
apostolok korára vonatkozó kijelentés, miszerint az egyház szolgálata ab
ban a rövid kifejezésben fo'glalható össze, hogy „a békéltetés szolgálata” . 
Figyeljük meg, hogyan ír erről Pál apostol a II. Korinthusi levélben: 
„Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus 
Krisztus által és aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát. Minthogy az 
Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tu
lajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek igéjét” 
(II. Kor. 5:18—19.). Úgy beszél tehát itt Pál apostol, hogy nyilvánvaló, a 
békéltetés szolgálata Krisztus Urunk váltságművével és az arról szóló 
örömüzenet hirdetésével a lehető legszorosabb kapcsolatban van. Teoló
giai szempontból tehát nem követünk el semmiféle hibát, amikor a bé
kéltetés szolgálatára koncentráljuk egyházunk egész szellemi és erkölcsi, 
belső és külső energiáit.

Egyházunk külső keretei és szolgálatának mai iránya tehát ma már 
tisztázva vannak. Hadd említsük meg, hogy anyagi téren is biztosítva 
van egyházunk s benne lelkészeink szolgálata, amiben a hívek áldozat- 
készsége mellett nagy hálára indít államunk egyezményen felüli megértő 
támogatása.

Amikor törvényeink értelmében elsősorban azért hívtuk össze egy
házkerületünk tanácsát, hogy a jövő évi, 1963. évi költségvetést tárgyal
juk és megállapítsuk, államunk és a Forradalmi Munkás-Paraszt Kor
mány iránti hálával jelentem a Kerületi Presbitériumnak, hogy az 1963. 
esztendőben egyházunk az államsegélyt az ez évi összegben fogja élvezni. 
Ez azt jelenti, hogy az 1948-ban megkötött egyezmény szerint járó
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50%-on felül még 40% rendkívüli államsegélyt is kapunk. Kormányunk
nak ezért a megértő, egyházunknak és államunknak jó viszonyát is jel
képező gesztusáért ez alkalommal is köszönetét mondunk.

Az egyházi esztendő legvégén, s a polgári esztendő végéhez is köze
ledvén úgy érezzük, hogy nemcsak a jövő évi költségvetéssel kell foglal
kozunk, hanem számadásra, számvetésre is késztet bennünket az idők 
múlása. Az ezévi zárszámadásról természetesen csak a jövő esztendőben 
tárgyalhatunk. Vannak azonban olyan jelentéseink, amelyek a mostani 
tanácsülés elé kerülnek, egyrészt, mert az 1961. évre vonatkoznak, más
felől pedig az 1962. évnek olyan adatairól tájékoztatnak, amelyekben 
lényeges változás már nem várható. Ha ezeket a jelentéseket áttanulmá
nyoztuk, akkor egyházkerületünk életéről a következő szemléltető képet 
rajzolhatjuk nagy vonalakban lelki szemeink előtt.

Lelkészi ellátottság tekintetében az a helyzet, hogy csak mozgatható 
segédlelkészek tekintetében vannak nehézségeink, minden rendes lel
készi állás be van töltve, illetve minden megüresedett lelkészi állás be
töltés alatt áll. Az idén három segédlelkészt avattam, a negyediket 
holnapután fogom felavatni a csepeli templomban.

Nyugdíjazását kerületünk lelkészei közül ketten kérték, s azt meg 
is kapják, de még mindig 13 nyugdíjjogosult lelkészünk végez továbbra 
is szolgálatot jó erőben, egészségben.

Megemlítem még, hogy ismét rendelkezésünkre állnak olyan össze
gek, amelyekből egyházközségeinket és intézményeinket komoly segít
ségben fogjuk részesíteni épületeik renoválása céljából.

Egyetemes jellegű ügyekről december közepén tartandó egyetemes 
tanácsülésünkön fogok beszámolni.

Végül kerületünk minden dolgozójának, kerületi felügyelőnknek, a 
püspöki hivatal tisztviselőinek, egyházmegyéink espereseinek és felügye
lőinek, lelkészeinknek és az összes presbitereknek fáradhatatlan és jó 
munkájukért hálás köszönetemet fejezem ki. Kerületi Tanácsunknak 
pedig jó munkát kívánok a mai gyűlés alkalmából is.

Káldy Zoltán püspöki beszámolója 
a Déli Kgyházkerület tanácsülésén

Isten iránti mélységes hálával, szíves örömest jelentem az Egyház
kerületi Tanácsülésnek, hogy egyházkerületünkben az 1961. évben és az 
1962. esztendő mai napjáig a munka zavartalanul és látható jó ered
ményekkel folyt. Az egyházi élet minden területén rendezetten és ki
egyensúlyozottan folyt a munka. Minden jel azt mutatja, hogy az 1956-os 
ellenforradalomnak az egyház életében is jeléntkező rossz kihatásai 
minden vonatkozásban fölszámolódnak. ” Meggyőződésem szerint azok a 
téves teológiai nézetek .és ezekből kinövő helytelen egyházpolitikai maga
tartás, amelynek tanúi lehettünk 1956 őszétől kezdve bizonyos ideig, ma 
már csak elvétve jelentkeznek. Ezeket a téves teológiai nézeteket az 
elmúlt esztendőkben éppen teológiai síkon győztük le és ennek nyomán 
jó teológiai alapot biztosítottunk egyházunkban folyó munkának és egy
házunk magatartásának a szocializmust építő hazánkban. Isten iránti 
hálával mondhatjuk el, hogy nemcsak keresgéljük azt az utat, amelyen 
egyházunknak az új magyar világban járnia kell, hanem azt Isten Szent
leikének vezetésével megtaláltuk, azon járunk és egyre nagyobb belső 
bizonyosságot és külső igazolást kapunk arra vonatkozólag, hogy helyes
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ez az út és arról nem szabad lelépni. Természetesen ezt az utat nem 
járjuk hibák és botlások nélkül, de ha az út maga jó és helyes irányban 
halad, akkor ezeket a hibákat Isten ereje által leküzdhetjük és a bot
lások között is újra és újra lábainkat kiegyenesíthetjük.

Mivel egyházunk nem „az ég és a föld között lebegő test” , hanem 
olyan organizmus, amelyet Isten az Ö Szentlelke által ebben a világban 
teremtett meg, magától értetődő, hogy nem beszélhetünk egyházi mun
kánkról és általában egyházunkról anélkül, hogy ne látnánk, mi tör
ténik a világban és hazánkban és nem vizsgálnánk meg, hogy milyen 
összefüggéseik vannak a világban folyó eseményeknek egyházunk mun
kájával és mire van kötelezve egyházunk Istentől az adott helyzetben. 
Azt ugyanis senki sem tagadhatja, hogy ami a világban történik, akár 
béke, akár háború, vagy bármi más esemény, kihat az egyházra és az 
egyház életére, befolyásolja munkáját és állásfoglalásra kényszeríti.

Mindannyian jól tudjuk, hogy jelenleg a béke és háború erői vias
kodnak egymással és ezen belül a szocializmus és a kapitalizmus ver
senye folyik. Nem kétséges az, hogy maguk a népek békét akarnak, egy 
fegyver nélküli világot, biztonságot és azt, hogy félelem nélkül ehessék 
munkájuk gyümölcsét, a mindennapi kenyeret. Az sem kétséges, hogy 
a fejlődés világszerte különböző formákban a szocializmus irányában 
halad. De az sem kétséges, hogy vannak, akik állandóan játszanak a 
tűzzel és hajlandók arra, hogy felelőtlenül lángba borítsák a világot. 
Olyanok is vannak, akik szeretnék a társadalmi és gazdasági fejlődést 
megállítani és a történelem szekerének a kerekeit visszafelé forgatni. 
Igen válságos napokat éltünk át pár héttel ezelőtt, amikor is az amerikai 
vezető körök a szakadék legszéléig sodorták a világot, amelybe mind
annyian majdnem belezuhantunk. A szovjet kormány és vezetője fele
lőssége és bölcsessége mentette meg világunkat a szakadékba zuhanás
tól. Csak Isten iránti hálával beszélhetünk arról, hogy megmentetett a 
béke. Ugyanakkor a kubai válság arra is figyelmeztet bennnüket, köze
lebbről a mi egyházunkat, hogy az eddiginél is jobban vegyen részt 
azokban az erőfeszítésekben és munkában, amelyek a béke biztosítását 
célozzák.

Hazánkban is jelentős eseményeknek lehettünk tanúi és átélői. Né
pünk egyre öntudatosabban és egyre céltudatosabban jár a szocializmus 
építésének az útján. Mindannyian láthatjuk, hogy gazdasági, társadalmi 
és kulturális életünk milyen jelentősen fejlődött. Igen fontos és a további 
fejlődést előmozdító esemény volt a mezőgazdaság szocializálása és vele 
együtt iparunk hatalmas fejlődése. Mind a kettőnek megvan a kihatása 
és az összefüggése az egyház életére és szolgálatára. Örülünk annak, 
hogy lelkészeink túlnyomó része a falvak nagy átalakulása közben be
csületesen állt a falu népe mellett és pozitívan segítette őket olyan 
döntésekben, melyek egyfelől anyagi, másfelől lelki természetűek voltak. 
A Magyar Szocialista Munkáspárt VIII. kongresszusán olyan újabb 
döntések születtek, amelyek a következő években még előbbre viszik 
népünk életét. Szívből örülünk annak, hogy egyre jobban haladunk a 
nemzeti egység megvalósítása felé. Ezt az egységet nagyban segíti, hogy 
a falvakban egyre jobban megszűnik a parasztság kategorizálása, köze
lebb kerül egymáshoz a falu és a'város, és az iskolai felvételeknél is 
eltörlik a származás szerinti osztályozást. Annak is örülünk, hogy a nem
zeti egység minél erősebb megvalósítása érdekében kormányunk közös 
munkára hívja egész népünket, függetlenül attól, hogy milyen' világ
nézetű. Egyházunk részéről erre a felhívásra csak azt válaszolhatjuk,
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hogy a mi evangélikus egyházunk tagjai államunkhoz való hűségben, a 
hit drága gyümölcseivel akarnak szolgálni népünk között, népünk javára 
és mindannyiunk boldogulására.

Egyházkerületünkben folyó valamennyi munka értékelésére nem tér
hetek ki, mégis néhány munkaterületet meg kell említenem. A gyüle
kezetekben az eddigi rendben és számban folytak az istentiszteletek, a 
bibliaórák, a hittanórák, a konfirmációi órák, a szeretetvendégségek és 
a lelkipásztori látogatások. Bár sohasem a statisztikai adatok a dön
tések, mégis megemlítem, hogy az elmúlt esztendőben egyházkerületünk 
156 anyagyülekezetében és a hozzátartozó szórványokban sok ezer isten
tiszteletet és több ezer bibliaórát tartottunk. Ezek elsősorban azt jelzik, 
hogy milyen sok alkalma volt egyházunknak az ige hirdetésére, más
felől azt is mutatják, hogy lelkészeink igyekeztek kihasználni az alkal
makat. Külön is kiemelem, hogy a fenti istentiszteletekből kerek szám
ban 2800 szórványterületeken folyt le. Azt is érdemes megemlítenünk, 
hogy a szlovák és német anyanyelvű testvéreinknek az elmúlt eszten
dőben is a saját nyelvükön prédikáltuk az evangéliumot. A szlovák 
nyelvű istentiszteletek túlnyomó többsége Békés megyére esik, a német 
nyelvűeké pedig Tolna-Baranyára. Az is örvendetes, hogy az úrvacsorái 
istentiszteletek száma az előző évekhez képest nőtt. Az istentiszteletek 
látogatottsága általánosságban jónak mondható. Több gyülekezetünkben 
az átlagosnál jobb a templomlátogatás, viszont néhány gyülekezetünk
ben esett az istentiszteleteket látogatók száma. Reálisan kell számolnunk 
azzal, hogy a szekularizáció nálunk is, éppen úgy, mint nyugaton azt 
eredményezi, hogy sok gyülekezeti tag, aki csak a hagyományos, vagy 
más szóval a nevelési keresztyénség hordozója és képviselője volt, nem 
tartja tovább a kapcsolatot az egyházzal. Természetesen az egyház el 
van kötelezve arra, hogy az evangéliummal való adósságát tudja és 
érezze minden ember felé, mégsem kell különösebben nyugtalankodnunk 
amiatt, hogy többen megszakítják kapcsolatukat az egyházzal. Az egy
háznak valóban egyháznak kell lennie, tehát a Krisztusban hívők kö
zösségének, mely közösség hallja és meghallja Jézus Krisztusnak, a jó 
Pásztornak a szavát. Ahol ez a hallás és meghallás nem történik folya
matosan, ott úgy sincs egyház és nem történik semmi tragédia, ha ez 
bizonyos helyzetekben nyilvánvalóvá is válik. Ennél sokkal fontosabb 
az, hogy azok, akik meghallották valóban Jézus Krisztus szavát, köves
sék azt a Pásztort, Aki az Életét adta az egész világért és Akinek egész 
életműve az irgalmasság gyakorlásában foglalható össze. Az tehát a 
döntő, hogy Jézus Krisztus népe hallgasson Urára és élje a Jézus Krisz
tustól kapott szeretetet minden ember felé és mutassa meg az egész 
emberiség iránti felelősségét olyan döntésekkel és cselekedetekkel, amely
ből kitűnik, hogy ő is a Pásztor nyomában jár, tehát az irgalmasságnak,, 
a békességnek, a jótcselekvésnek és a felelősségnek az útján. És ebből 
a szempontból nem is az a leglényegesebb, hogy egyházkerületünkben
1961. év folyamán sok ezer istentiszteletet tartottak lelkészeink, hanem 
ennél sokkal lényegesebb az, hogy szószékeinkről olyan igehirdetések 
hangozzanak el, amelyek arra indítják az embereket, hogy ne csak 
önmaguknak éljenek, hanem áldozatos szívvel szolgáljanak az emberek 
között és kisebb és nagyobb körben egyaránt gyakorolják az irgalmas
ságnak és a szeretetnek a cselekedeteit. Hiába hangzik sok ezer prédi
káció egy évben, ha a gyülekezeti tagok nem lesznek ezeken a prédiká
ciókon keresztül olyan új emberekké, akik felelősséget éreznek egyhá
zunk egész szolgálata iránt és az iránt az emberiség iránt, amelyet 
háború fenyeget és amelynek egy részében az emberek éheznek vágy- 
rosszul tápláltak, vagy a gyarmati igát hordják.
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Külön szeretnék szólni a hitoktatásról és a konfirmációi oktatásról.. 
Igen jelentős dolognak tartom, hogy kormányzatunk lehetőséget ad gyü
lekezeti tagjainknak és gyermekeinknek arra, hogy az állami iskolákban 
a gyermekek hittanórákon vegyenek részt. A hitoktatás természetesen 
nem kötelező, ellenben a szülők és a gyermekek személyes döntésén 
alapul. Mivel az egyházban minden területen egyre nagyobb hangsúlyt 
kap az öntudatos és személyes döntés fontossága, egyáltalában nem 
kifogásolható, hogy a hitoktatás tekintetében is nem a kötelező jelleg 
áll fenn, hanem a személyes döntés jut előtérbe. A konfirmandus korban 
levő gyermekek nagy többsége jelentkezett, ugyancsak önkéntesen a 
konfirmációi órákra. A hitoktatással és a konfirmációi tanítással kap
csolatban hangsúlyoznom kell, hogy lelkészeinket újra és újra kérjük, 
úgy végezzék a gyermekek és az ifjak közötti munkát, hogy azok ne 
csak hű evangélikusok, hanem olyan hazafiak is legyenek, akik éppen 
úgy, mint evangélikus őseik, elöl járnak a hazaszeretetben, az áldozat- 
vállalásban és az emberszeretetben.

Nem mehetünk el szó nélkül gyülekezeteink anyagi kérdései mellett. 
Itt elsősorban kormányunknak azt a számunkra nagyon örvendetes és 
nagy segítséget nyújtó intézkedését kell jelentenem, hogy az 1963. évben 
is az egyezményszerű 50%-os államsegélyen kívül 40%-os rendkívüli 
államsegélyt kapunk. Mind gyülekezeteink, mind lelkészeink számára 
nagy érték ez az államsegély. Komoly gondot vesz le rólunk államunk 
ennek az államsegélynek a nyújtásával. Egész egyházkerületünk, de ezen 
túlmenőleg evangélikus egyházunk számára jelent megbecsülést és segít
séget az, hogy Deák téri templomunk, melyet sokszor az „ország temp
lomáénak is szoktak mondani, renoválására államunk 2 millió 600 ezer 
forintot adományozott. Egyházkerületünk nevében is valamennyi segít
séget szívből köszönjük kormányzatunknak. Az államsegély mellett gyü
lekezeti tagjaink is áldozatosan kivették részüket a gyülekezetek és ezen 
túlmenőleg egész egyházunk anyagi fenntartásáról. Örömmel mondhat
juk el, hogy gyülekezeteinkben az áldozatkészség változatlanul jelentős. 
Sok gyülekezetünk példásan jár elöl az anyagi terhek hordozásában, 
mások is hűségesen tesznek eleget anyagi kötelezettségeiknek és csak egész 
kevés azoknak a gyülekezeteknek a száma, amelyek elfeledkeztek arról, 
hogy „a jókedvű adakozót szereti az Isten” . A gyülekezeti számadások 
áldozatvállalásról, egyházszeretetről és hűségről beszélnek. Ezek az ado
mányok természetesen mind önkéntesek, hiszen jól tudjuk, hogy csak 
azok járulnak hozzá a gyülekezetek fenntartásához, akik akarnak és 
akiket a szívük indít erre. Nagyon örülünk, hogy a mi egyházunkban 
az egyházfenntartási járulék önkéntes és nem kötelező, mint sok nyugati 
államban. Minden adománynak annyi értéke van, amennyi mögötte a 
szeretet.

Az anyagi ügyekkel összefüggésben említem meg, hogy a Központi 
Alap jól teljesíti szolgálatát és komoly segítséget nyújt azoknak a lelké
szeknek, akiket a helyi gyülekezetek kis lélekszámúk miatt nem tudnak 
megfelelően ellátni. Azok a lelkészek, akik a Központi Alapból részesül
nek, jól tudják, hogy a nekik nyújtott összegben benne van egész ma
gyarországi evangélikus egyházunk gondoskodása és értük való felelős
sége. Több gyülekezetnek jelentős segítséget jelent a szórványoffertó- 
riumból való részesedés is. Itt sem az a lényeg, hogy az a bizonyos 
szórványgyülekezet kisebb-nagyobb összeget kap a szórványokban hász- 
nált közlekedési eszközök fenntartására, vagy az útiköltségterhek köny- 
nyítésére. Sokkal fontosabb az, hogy a szórványlelkész az adomány mö
gött az egész ország gondoskodását érzi meg.
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Tovább végeztük egyházkerületünkben a diakóniai munkát is. Ez 
a munka elsősorban szeretetintézményeinkben folyt. Ezekben az intéz
ményekben özvegyeket, magukra maradt öregeket és betegeket gondoz
tunk. A szeretetintézményeken belül' szép munka folyt. Személyesen is 
meggyőződtem, hogy milyen áldozatkészséggel és körültekintéssel veze
tik többek között a békéscsabai, a pécsi, a zuglói, a kistarcsai, az alberti 
és Budapest—Karácsony Sándor utcai otthonainkat. Hangsúlyozottan 
szeretnénk figyelmet szentelni és gondoskodásunkat fokozni a zuglói 
nyugdíjas lelkész otthonban és a kistarcsai özvegypapnék otthonában. 
Ügy gondoljuk, elsősorban azok felé tartozunk a diakóniát gyakorolni, 
akik akár mint lelkészek, akár mint papnék szolgáltak az egyházban. 
Igyekszünk mindent megtenni azért, hogy idős munkatársaink jól érez
zék magukat szeretetotthonainkban és azokban valóban a szeretetnek és 
az otthonnak a levegője vegye őket körül. Reméljük, hogy el tudjuk 
érni, hogy nyugdíjba ment lelkésztestvéreink nem tekintik valami meg
alázó helyzetnek, ha nekik a paróchiákon eltöltött évek után szeretetott
honainkat ajánljuk fel, ahol nemcsak megfelelő otthonra találhatnak, 
hanem anyagilag is jobb beosztással élhetnek. Megemlítem, hogy szarvasi 
árvaházunkat ez év őszén megszüntettük, mert nem volt kellő számú 
jelentkező. Mivel az épület a szarvasi gyülekezet tulajdona, annak fel- 
használásáról a szarvasi gyülekezet rendelkezett. Hálával emlékezünk 
azokra, akik a volt szarvasi árvaházban a szolgálatot végezték és bízunk 
abban, hogy akik onnét elkerültek, hálával gondolnak vissza az ott töltött 
hónapokra, vagy évekre. A diakóniai munkával kapcsolatban még azt 
jegyzem meg, hogy annak nem egyetlen formája az intézményes diakó- 
nia, hanem ennek a szolgálatnak folynia kell az egyes gyülekezeteken 
belül az öregek, a magukra maradottak és a betegek között. A szeretet 
„fáradozását” Pál apostol különösképpen kihangsúlyozza leveleiben és 
ennek a munkának a folytatása a szeretet valódiságát igazolja, azt ti., 
hogy a gyülekezeti tagok szívében levő szeretet hazugság nélküli. Ezen 
túlmenőleg valljuk azt, hogy a gyülekezet diakóniájának túl kell ter
jednie a gyülekezet határain és a szeretetszolgálat területére tartozik 
az is, hogy a keresztyén ember szívvel-lélekkel szolgál hazájában, népe 
között. Segít abban, hogy minél jobban oldódjanak meg a szociális kér
dések, haladjon előre az egészségügy és történjék gondoskodás az öre
gekről és magukra maradottakról. Végül a diakónia területéhez tartozik 
az egész földkerekség, melyen a keresztyén embereknek munkálkodniok 
kell azért, hogy a népek megértsék egymást, legyen mindenkinek min
dennapi kenyere, legyőzessenek a járványos betegségek és ne kelljen 
senkinek otthon nélkül maradnia. Csak ilyen szemlélettel lehet az egy
háznak helyes diakóniai munkát végeznie. A mi magyarországi evangé
likus egyházunk egyre inkább így szeretné végezni a szeretetszolgálatot.

Nagyon fontos munka folyt a lelkészt munkaközösségekben. Lelké
szeink teológiai önképzésének és egyházpolitikai magatartásának éppen 
ezek a munkaközösségek a kohói. Itt beszélik meg a legfrissebb teoló
giai problémákat, a gyülekezetek életében felvetődő kérdéseket és ala
kítják ki azt a magatartást, amelyet a szocializmust építő Magyarorszá
gon lelkészeinknek képviselniük kell. Elmondhatjuk, hogy a munkakö-
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zösségekben folyó munka egyre rendszeresebbé, egyre mélyebbé és egyre 
gyümölcsözőbbé lesz. Nemcsak arról számolhatok be örömmel, hogy a 
teológiai munka jó irányban folyik, hanem arról is, hogy lelkészeink 
egyházpolitikai magatartása is egyre jobb lesz. Sokkal több lelkészünk 
vállalja belső bizonyossággal egyházunk új útját, mint csak egy-két évvel 
ezelőtt. Ebbe természetesen belesegített a nemzetközi helyzet alakulása 
is, de az is, hogy a munkaközösségekben azok a lelkészek, akik a helyes 
útra rátaláltak, igyekeztek a meggyőzés eszközeivel segíteni társaiknak 
az igazi f rátérni tás szellemében. Az egyik lelkészi munkaközösségben 
az elmúlt időben a lelkészek együttesen igyekeztek meggyőzni egyik 

'  lelkésztársukat helytelen teológiai és ezzel összefüggő helytelen egyház- 
politikai magatartásáról. A másik munkaközösségben — miután az egyik 
lelkészt több, mint 10 éven keresztül nem sikerült helytelen magatartá
sáról meggyőzni —, a lelkészek nyilvánosan kijelentették, hogy nem 
vállalják lelkésztársuk magatartását, megnyilatkozásait és azt elítélik. 
Itt tűnik ki, hogy ma már nem egyedül az egyházvezetőségnek kell a 
fegyelmezést gyakorolnia, hanem odáig jutottak el lelkészeink, vagy 
legalábbis azoknak nagyobb része, hogy maguk gyakorolják maguk 
között a fegyelmezést. Ezzel kapcsolatban valamit egész világosan meg 
kell mondanunk. Az egyházvezetőség a jövőben is türelmes és pásztori 
szeretettel, a meggyőzés erejével igyekszik segíteni lelkészeinknek a 
helyes egyházpolitikai tájékozódásban és a megfelelő magatartás kiala
kításában. Bizalommal akar nézni valamennyi lelkészre és mindannyiu- 
kat tág szívvel hívja a közös munkába. Ugyanakkor éppen az egyházi 
munka jó mederben tartása és szolgálatunk helyes betölthetése érdeké
ben, az állammal kötött egyezmény megtartásának a jegyében nem fog
juk megengedni, hogy bármelyik lelkészünk, vagy presbiterünk maga
tartásával a munkát zavarja, az egyház hitelét gyengítse és szolgála
tunkat lehetetlenítse. Az egyházban megbújó politikai reakcióval szem
ben a legkisebb mértékben sem leszünk elnézőbbek, mint eddig voltunk, 
sőt amint az idő halad, egyre világosabban fogjuk felvetni a helytelen 
magatartásé munkatársaink előtt a kérdést: végeredményben hol is áll
nak, mit is akarnak és mi célból nehezítik a szolgálatot. Hála Istennek, 
mint fentebb is mondottam, már nagyon kevés azoknak a száma, akik 
feít: ezt meg kell tennünk.

Nem tartozik szorosan az egyházkerületi munka területére Sajtó- 
osztályunk szolgálata, mégsem hagyhatjuk ezt a munkát szó nélkül. 
Sajtóosztályunk kiadja az Evangélikus Élet c. hetilapot és a Lelkipásztor 
c. szakfolyóiratot. Mind a két lap már sok jó szolgálatot végzett és 
reménységünk szerint a jövőben még az eddigieknél is jobb szolgálatot 
fog végezni. Ezeknek a lapoknak nagy szerepük van abban, hogy lelké
szeink túlnyomó többsége és gyülekezeti tagjaink jelentős része rálépett 
egyházunk új útjára és reménységgel jár azon. Ha a lapok tartalmában 
közben hiányosság mutatkozik, azt újra és újra le kell győzni és a munka 
minőségén javítani. Ha valaki egyik vagy másik cikk gyenge oldalaira 
mutat rá, annak azt javasoljuk, hogy írjon jobb cikkeket és a saját 
jobb munkájával segítse a lap színvonalát emelni. Örüljünk annak, hogy 
ez évben megjelenhetett a Hétről Hétre c. áhítatos könyv és Dr. Ottlyk 
Ernő professzor Istenszeretet, emberszeretet c. munkája. Mind a két 
munka valóban hiányt pótló és igen jó szolgálatot tehetnek, ha gyüle
kezeti tagjaink kezébe kerülnek. A Sajtóosztály munkáját ismertetve 
a legnagyobb örömünk azonban az, hogy az elmúlt napokban nyomdába 
kerülhetett az új AGENDA, amely 6 éven keresztül készült. Ebben az 
Agendában benne van szinte valamennyi lelkészünk és teológiai pro
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fesszorunk munkája. Ha az új Agenda a nyomdából kikerül, meggyőző
désünk szerint nagyon meggazdagítja istentiszteleti életünket és segíteni 
fogja lelkészeinket és gyülekezeti tagjainkat munkájukban. A jövőben 
igyekeznünk kell arra, hogy néhány jó teológiai munka is kikerüljön 
Sajtóosztályunkról, melyek segítik lelkészeink önképzését.

Jelentem az Egyházkerületi Tanácsnak, hogy az 1961. évben és az
1962. esztendő első tizenegy hónapjában összesen 35 gyülekezetét láto
gattam meg és mindenütt igehirdetéssel szolgáltam. Legtöbbször gyüle
kezet vagy templomjubileumok alkalmával kerestem fel a gyülekeze
teket, de több eset volt arra is, hogy különösebb évfordulókra való 
emlékezés nélkül is felkerestem egy-egy gyülekezetei. Kivétel nélkül, 
minden alkalommal a gyülekezetek vezetősége és presbitériuma kifeje
zésre juttatta az egyházvezetőség iránti bizalmát és biztosították az 
egyházvezetőséget támogatásukról.

Jelentésem végére érve szükségesnek tartom, hogy néhány kritikai 
megjegyzést is tegyek egyházkerületünk, de ezen túlmenőleg egész egy
házunk életére nézve.

Megfigyelésem szerint néhány gyülekezetben, illetőleg presbitérium
ban nem tudnak a gyülekezeti tagok és a presbiterek összefüggésekben, 
egyházunk egész szolgálatát szem előtt tartva gondolkodni. Valami 
egészen sajátságos, csak a saját gyülekezetük szempontjait mindenek 
fölé helyező látás uralkodik rajtuk és bennük. Ez néha megnyilatkozik 
abban, hogy anyagi vonatkozásban csak magukra gondolnak és nem 
éreznek felelősséget a közegyházi ügyekért, máskor egy-egy lelkészvá
lasztás, vagy más személyi probléma kapcsán tűnik ki, hogy a maguk 
vélt érdekein kívül nem ismernek más érdekeket. Világosan meg kell 
mondanunk, hogy ez az önző és beszűkülő magatartás gyülekezeti vonat
kozásban is csak zsákutcába vezethet. Az egyes gyülekezetek csak úgy 
dönthetnek bármilyen kérdésben, hogy az a döntés egész egyházunk 
szolgálata irányába essék és az egész egyházat segítse szolgálatának 
helyes betöltésében. Bármennyire hangsúlyozza egyik-másik gyülekezet 
néha azt, hogy például a lelkészválasztásnál a „nép akarata dönt”, erre 
csak azt mondhatjuk, igen, valóban a nép akarata dönt, de egy oljian 
népé, amely felnőtt a mai feladatokhoz, látja döntésének összefüggéseit 
és kihatásait az egész egyház életére nézve és nem gátolja, hanem segíti 
az egész egyházat az új út járásában. Ha csak egy-egy gyülekezet akarata 
volna az irányadó a lelkészválasztásoknál, akkor soha nem tudnánk 
előbbre juttatni évtizedes szolgálatok után szórvány lelkészeinket, vagy 
olyan lelkészeinket, akiket családi és egészségügyi okok kényszerítenek 
arra, hogy más gyülekezetbe jussanak. Ugyanez a helyzet anyagi vonat
kozásban is. Az a gyülekezet, amelyik arra gondol,' hogy ő önmagát fenn 
tudja tartani, de a többi gyülekezet gondját nem hordozza, hamarosan 
rá fog jönni arra, hogy a közegyház segítsége nélkül,, magára marad és 
önző magányában, az egész test organizmusából kikapcsolódva önmagát 
számolja fel. Meggyőződésem szerint lelkészeinknek az eddiginél foko
zottabb és céltudatosabb munkát kell végezniük, a presbiterek és a gyü
lekezeti .tagok nevelésében és a közegyházi felelősség ébresztésében. Ha 
lelkészeink egy része ezt a szolgálatot nem vállalná, a legnehezebb hely
zetbe hozná az illető gyülekezeteket. Egyetlen példát említek erre, ami
kor az egyik gyülekezetünkben a lelkész meghalt és egy másik gyüle
kezetünk lelkésze ment ki ebbe a gyülekezetbe a presbiterekkel és a 
gyülekezeti tagokkal való beszélgetésre, a gyűlésen elhangzott gyüleke
zeti megnyilatkozásokra csak így tudott felelni a lelkész: „hiszen ti 15

12



évvel el vagytok maradva!” Mit lehet ma kezdeni egy olyan gyüleke
zettel, amely valóban 15 évvel elmaradt a gondolkodásban és az előre
haladásban? Ha valamennyi gyülekezeti tag nem is érti teljes egészében 
egyházunknak mai szolgálatát, de attól az 5 ezer presbitertől, akik gyüle
kezeteinket vezetik, joggal elvárhatjuk, hogy az elmúlt 15 évben való
ban felmérték és megértették egyházunk szolgálatának mai kérdéseit 
és segítik azok megoldását.

Szeretnék egy másik jelenségre is rámutatni, ami gyülekezeteink és 
presbitereink kisebb részében tapasztalható. Ismétlem, hogy a kisebb 
részére. Egyes gyülekezeti tagok kifogást tesznek amiatt, hogy az egyház 
és azon belül az egyház vezetői és lelkészei mint mondani szokták „poli
tizálnak” . Ezek előtt a gyülekezeti tagok előtt ellenszenves az, hogy az 
egyház püspökei, lelkészei és felügyelői a nemzet és az egész emberiség 
sorskérdéseivel kapcsolatban megszólalnak, nyilatkozatot tesznek. Kü
lönösen is kifogásolják, hogy több esetben a szószékeken, máskor a 
rádiós igehirdetésben, ismét máskor egyházi lapjainkban politikai, gaz
dasági és társadalmi kérdéseket is szóba hozunk. Azt szokták emlegetni 
ezek a gyülekezeti tagok, hogy ezzel bizonyos tekintetben lazítjuk a 
gyülekezetek és általában az egyház egységét, mert egyesekben vissza
tetszést keltünk megnyilatkozásainkkal. Bár ezzel a problémával már 
sokszor foglalkoztunk, mégis úgy érzem, hogy egyszer az egyházkerület 
hivatalos vezetősége előtt is szólnom kell a problémáról. Minden ellen
kező beállítás ellenére híveink jelentős része foglalkozik egyházpolitikai 
kérdésekkel. Az utóbbi időben sok lelkészünk mondotta azt, hogy a 
lelkipásztori látogatások alkalmával a gyülekezeti tagok ma nem olyas
fajta kérdéseket vetnek föl a lelkész előtt, hogy „miképpen kaphatok 
bűnbocsánatot”, vagy „hogy nyerhetek Szentleiket” , hanem azonnal olyan 
kérdésekre térnek rá, amely egyházunk új útjával, az új társadalmi 
rendben való helyzetével és az emberiség mai sorsával függ össze. Váro
sokban ez különösen így van, de a falvakban is a beszélgetéseknél első 
helyre került a falu és a családok gazdasági helyzete, anyagi természetű 
problémái. Elképzelhető-e, hogy az egyház képviselői ezekre a kérdésekre 
azt feleljék, hogy ezek a problémák nem tartoznak az egyházra, mert 
az egyház csak az ún. „lelki-kérdésekkel” foglalkozik. Miféle pásztori 
szolgálat volna ez, amelyek nem volna tekintettel a ma élő emberek 
valamennyi problémájára. De tovább megyek, miféle igehirdetés volna 
áz, amely ezekre a kérdésekre nem merne feleletet adni. Még tovább 
megyek: miféle egyházvezetés volna az, amely úgy végezné a szolgá
latát, mintha a gyülekezeteknek és a gyülekezeti tagoknak az előbbi 
problémái nem is volnának. Mindenesetre szeretetlen és felelőtlen maga
tartás volna ez. De kiindulhatunk más oldalról is. Az egyháznak van 
közéleti, vagy ha úgy tetszik „politikai felelőssége” . Éspedig azért van, 
mert nincs az életnek egyetlen olyan területe sem, melyen hitünk szerint 
nem Isten volna az Űr. Istennek van szava a politikai, gazdasági és 
társadalmi életre vonatkozólag is. Ha ezt nem valljuk, akkor mi magunk 
száműzzük Istent ezekről a területekről, más szóval, mi magunk szeku
larizáljuk a világot. Az egyháznak tehát vállalnia kell a közéleti fele
lősség gyakorlását. Ha ezt nem teszi, engedetlenséget követ el Istennel 
szemben. Ugyanakkor azonban önmagát ítéli tehetetlenségre, mert ugyan 
kiváló etika birtokában van, de amikor azt alkalmázni kellene, amikor 
komollyá válik a helyzet és dönteni kellene, akkor csődöt mond, mond
ván, hogy „ő nem akar beleavatkozni a dolgokba, mert ez kívül esik 
feladatkörén”. Még ha bizonyos egyházi körökben nemtetszéssel is talál
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kozik az, hogy az egyház képviselőin keresztül vállalja és gyakorolja 
is a politikai felelősséget, még sincs az egyháznak más választása, mint 
gyakorolni ezt a politikai felelősséget. Ha az egyház meg akarja taka
rítani azt, hogy egyes gyülekezeti tagokban ne keletkezzék ellenszenv 
a politikai felelősség hangoztatása miatt, lehet, hogy az egyház ilyen 
esetben ugyan látszólag „ügyesen” cselekednék, de semmi esetre sem 
tenne eleget politikai felelősségének. Ez a semleges, politikai nemtörő
dömséget tükröző magatartás lehetne szimpatikus bizonyos hívek előtt, 
de ugyanakkor az egyház teológiailag feltétlenül felelőtlenül cseleked
nék! Mindebből az következik, hogy az egyháznak teológiai felelősséggel 
kell gyakorolnia a politikai felelősséget is és vállalnia kell azt a koc
kázatot, hogy egyes gyülekezeti tagok ezt rossz szemmel nézik. Ha az 
egyház vezetői és lelkészei hallgatnának ezekben a kérdésekben, néhány 
gyülekezeti tag ugyan nem kritizálná őket és talán nem lehetne beszélni 
akkor arról, hogy egyes gyülekezeti tagokban zavart kelt az egyház 
politikai felelősségének a gyakorlása, de ebben az esetben az egyház 
nem volna egyház. Mindezeknek a szem előtt tartásával egyházunk 
vezetői és lelkészei a jövőben is el akarják végezni Isten színe előtt azt 
a szolgálatot, amit politikai felelősséggyakorlásnak mondunk és segíteni 
akarják népünket és az egész emberiséget a mai nagy kérdések meg
oldásában, a béke munkálásában és a népek kölcsönös megértésében. 
Azt is világosan szeretnénk megmondani, hogy e területre eső kérdé
sekben a jövőben sem fogjuk megvárni, amíg lelkészeink, presbitereink 
és gyülekezeti tagjaink szinte valamennyien egy véleményre jutnak, ha
nem elöl szeretnénk járni és utat szeretnénk mutatni gyülekezeteinknek. 
Erre az elöljárásra és útmutatásra hívta el Isten az egyház vezetőit. 
Nem akarunk belekerülni egy olyan megítélésbe, amelyet Reményik 
Sándor költő mondott azokról az igehirdetőkről, akiket ifjúsága és férfi
kora delén hallgatott: „Elkéstetek, elkéstetek vele!” .

Azt is meg kell említenem, hogy a Magyar Szocialista Munkás Párt 
VIII. kongresszusának irányelveit egyik-másik lelkészünk és gyülekezeti 
tagunk félreértette. Ügy értelmezték néhányan, hogy az irányelvek az 
egyház területén úgy érvényesülnek, hogy igazolják azoknak a téves 
nézeteknek igazságát, amelyet több lelkészünk az 1956-os ellenforradalom 
idején a lelkészkonferenciákon és más helyeken hangoztatott. Világosan 
meg kell mondanom, hogy erről nincs szó, az egyház életét amúgy is 
elsősorban és mindenek felett a saját belső törvényei és még inkább 
az evangélium kell, hogy irányítsa. Éppen ebből kiindulva, de hazánkban 
folyó életet is számba véve, meg kell mondanunk, nem kívánunk változ
tatni egyházi szolgálatunk 'és ezzel összefüggő egyházpolitikánk irány
vonalán. Amit eddig helytelennek minősítettünk, azt most is annak 
mondjuk és amit jónak ismertünk fel, azt ma is annak látjuk. Minden
esetre továbbra is gyakorolni szeretnénk minden lelkésztestvérünk és 
gyülekezeti tagunk felé a szerétetet, amelybe a jó rend építése és a 
fegyelmezés gyakorlása is beletartozik.

Ha előre nézünk, csak azt mondhatom, hogy egyházunk szolgálatá
nak keretei a jövőben még jobban kitágulnak, olyan vonatkozásban, 
hogy még az eddiginél is nagyobb mértékben kell részt vennünk az 
egyházak egyházközi, vagy még inkább nemzetközi életében, hogy szol
gálatunkon keresztül még jobban segítsük a többi egyházakkal együtt 
az emberiség mai nagy kérdéseinek jó megoldását.

Amikor jelentésemet befejezem, örömmel emlékezem meg arról, 
hogy 10 évvel ezelőtt alakult meg a két egyházkerület, az Északi és 
Déli Egyházkerület. Az elmúlt 10 évben megbizonyosodhattunk arról,

14



hogy ez a rendezés helyes volt és segített bennünket abban, hogy egyházi 
életünk jó keretekben folyjék. A két egyházkerület vezetősége most is 
a legjobb együttműködéssel végzi szolgálatát.

Arról is örömmel emlékezem, hogy a jelenlegi egyházkerületi tanács 
ebben az összetételben először van együtt. Munkánkra Isten áldását 
kérem.

Menjünk előre a hit tetterejével, a szeretet fáradozásával és a 
reménység türelmével.

D. Dr. Vető Lajos püspöki jelentése 
az egyetemes tanácsülésen

1962. december 12-én.

Ez a mostani egyetemes tanácsülésünk egy tanácsülés-sorozatnak a 
vége. Kezdve az egyházközségeken, folytatva. az egyházmegyéknél, és az 
egyházkerületeknél, az ősz folyamán minden egyháztanácsunk ülése- 
sezett. Az év végi, vagy év eleji közgyűléseken, illetve tanácsüléseken 
munkabeszámolók, helyzetjelentések is szoktak elhangzani. Mint emlí
tettem, az elmúlt két héten megtartotta a Déli és az Északi Egyházke
rület a maga tanácsüléseit. Ezeken megtárgyaltuk és elfogadtuk a jövő,
1963. évi költségelőirányzatokat. Előzőleg azonban püspöki és egyéb 
munkajelentések is elhangzottak. Ezen a mostani egyetemes tanács
ülésünkön is az lesz a fődolog, hogy törvényeink előírása szerint tár
gyaljuk és megállapítsuk jövő évi költségelőirányzatunkat. Ugyanak
kor megragadjuk az alkalmat arra, hogy egyetemes presbitériumunk 
igen tisztelt tagjainak tájékoztatót adjunk egyházunk életéről, főbb 
tevékenységi területeiről. A beszámolók sorát hadd kezdjem el én, nem 
annyira statisztikai adatok közlésével, ami a konkrét jelentések dolga, 
hanem egyházunk fő problémáinak, helyzetének, tevékenységének is
mertetésével, megvilágításával és kifejtésével.

A két kerületi tanácsülésen a jelentések során igen nagy számokat 
hallhattunk. Számokat, amelyek érzékeltetik egyházunk életerejét, te
vékenységének méreteit. Például az istentiszteletek száma országos vi
szonylatban és évenként legalább 80 000-et tesz ki a két kerületben, a 
bibliaórák és egyéb igehirdetési alkalmak hozzászámításával legalább 
százezer igehirdetés hangzott el a mögöttünk levő évek, 1961, 1962 mind
egyikében is. Rengeteg alkalom volt tehát az igehirdetésre, és az ige hall
gatására. Mindez megfelelő karban levő egyházi épületben, képzett, és 
magukat képző lelkészek szolgálatával történt. Rendszeresen tartattak 
gyermekistentiszteletek, volt fakultatív iskolai vallásoktatás, konfirmá
ciói oktatás és konfirmáció, voltak szeretetvendégségek, hangversenyek 
és egyéb gyülekezeti alkalmak. Nagy számokat mutatnak a pénzügyi 
jelentések, számadások is. A Teológiai Akadémia, diakóniai intézmé
nyeink. üdülőink, lelkésznevelő otthonunk, egyházi sajtónk, nyugdíjosz
tályunk. központi alapunk, kántorképzésünk, s a központi adminisztratív 
hivatalok zárszámadásait is beleértve egyházegyetemünk egésze évente 
körülbelül 20 millió forintot költ el, aminek az egynegyed része állam
segély, a háromnegyed része pedig a hívek önkéntes adományaiból, kis 
részben külföldi segélyből adódik. Ezek a tekintélyes számok arról be
szélnek. hogyha nagyságrendben egyházunk nem is az első, nem is  a 
második, hanem a harmadik hazánkban, komoly méretekkel, erőkkel, 
életenergiákkal bír.
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Régen a püspöki és az egyetemes felügyelői jelentések is nagyrészt 
arra szorítkoztak, hogy elmondták, mi mindent tett a püspök, vagy a 
felügyelő az elmúlt esztendőben. Napjainkban azonban már az egyházi 
heti sajtóból is láthatjuk, hogy egyházunk vezetősége mit és mennyit 
dolgozik. Püspöktársammal együtt mi fontosabbnak tartjuk a saját 
ténykedésünk ismertetésénél annak az ecsetelését, elemzését és tuda
tosítását, hogy egyházunk maga, a maga egészében összes lelkészeivel, 
presbitereivel, híveivel együtt hogyan él, hogyan tevékenykedik. Sőt 
ezen túlmenően inkább azt szeretném most kihangsúlyozni, hogy egy
házunkban maga Isten mit tesz, mit tett, milyen tevékenységre, szolgá
latra adott és ad lehetőségeket és erőt. Végeredményben ez is a fő. 
Mi csupán az ő szolgái vagyunk, és egyházunknak akkor van értelme, 
ha Isten működik benne és általa. 

Amikor Káldy Zoltán püspöktestvérünk a déli kerület tanácsülésén 
elhangzott jelentésében ismételten is rámutatott arra, hogy mennyi ren
geteg igehirdetési alkalom volt az elmúlt két évben is, hangsúlyozta, 
hogy a mennyiségnél sokkal fontosabb az igehirdetések milyensége, tar
talma. Ezt a szempontot egyházunk egész életére, minden lelkészi szol
gálatra, minden igehirdetésünkre is átvihetjük, még arra a szolgála
tunkra is, amelyet egyházi sajtónk útján, vagy a rádióban végzünk. 
Hiszen például egyházi ^ajtónk terén is milyen nagy számokat közöl 
Sajtóosztályunk vezetősége az 1961—62. évi jelentésében. Hetilapunkon 
és havi lelkészi szaklapunkon kívül 1961—62. évben összesen 14 kiad
ványa jelent meg 125 550 példányban, amiből persze le kell ütnünk a 
szórványistentiszteleti meghívót (40 000) és az új Agendát is, mely csak 
húsvétra jelenik meg előreláthatólag (1000 példány). De így is kiadvá
nyaink 84 550 példányban jelentek meg, többek között olyan fontos ira
tok is, mint Luther Kis Kátéja, a Konfirmációi Káté, egy Hittankönyv 
és a Hétről-hétre c. Áhítatos Könyv, valamint dr. Ottlyk Ernő: „Isten
szeretet — emberszeretet” c. műve. Örvendetes az is, hogy Naptárunk 
az új esztendőre 2000 példánnyal nagyobb példányszámban jelenik meg, 
mint korábban. Azután ott vannak a Lelkészi Munkaközösségek. Ezek 
mind a 16 egyházmegyénkben igen intenzív önképző munkát végez
nek. Az igehirdetésekre vonatkozó kérdés itt is fennáll, épp úgy, mint 
a sajtókiadványoknál, lapjainknál is: milyen alapon, milyen irányban, 
milyen eredménnyel, milyen minőségben folyik itt is a munka. Az 
idevonatkozó jelentések és személyes tapasztalatok álalában igen meg
nyugtatóak, sőt lelkesítőek. Ehhez hozzávehetjük, hogy az elmúlt évek
ben még új templomok építése, imaházak létesítése is történt és ren
geteg renoválás. Bizonyos az is, hogy egyházunk vezetősége mindent 
megtesz a minőség javítása, fejlesztése érdekében. De kérdés, mit jelent 
itt a minőség? Minek kell javulnia? Mi javuljon meg az igehirdetésben, 
egyházi szolgálatunkban?

A  kérdést úgy is fogalmazhatnánk, hogy hogyan lesz igehirdetésünk 
még jobb igeszolgálat, hogyan képvisel egyházi szolgálatunk még jobb 
teológiát? Hogyan tölti be egyházunk még jobban küldetését?

Az első mondanivalóm idevonatkozólag az, hogy törekednünk kell 
Isten teljes igéjének, s főleg a teljes evangéliumnak hirdetésére. Ez nem 
új követelés, én azonban ezzel kapcsolatban szeretném egy olyan moz
zanatra felhívni a figyelmet, mely általában elkerülte eddig a figyel
münket,, pedig sóikat segíthetett volna már eddig is igehirdetésünk fel
javítása tekintetében. Rendesen azzal szoktak vádolni bennünket, a mi 
igeszolgálatunkat, hogy igehirdetéseinkben politizálunk. Én azonban nem
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arra gondolok, amikor Isten teljes igéjének a hirdetését sürgetem, 
hogy talán ezt kellene abbahagyni, és magunkat valami meddő (steril) 
pietista-idealista igehirdetésre korlátozni, hanem éppen azt vizsgálom, 
miért hiszik el olykor lelkésztársaink, teológusaink és híveink is, hogy 
hiba csúszik be az igehirdetésbe, ha politikai kérdésekre is kiterjeszke
dik. Ezen gondolkodva jutott az eszembe az, hogy a felszabadulás előtt 
mennyire hallgattunk egyházunkban Isten igéjének szociális vonatko
zásairól, mennyire elhallgattuk, különösen a próféták és az evangéliumok 
szociális mondanivalóját. Az Isten igéjének szociális vonatkozásait, 
az evangélium szociális üzenetét nagyon gyengén, vagy sehogysem hir
dette az egyház és legfeljebb odáig terjedt szociális gondolkodásunk, hogy 
a koldusnak adtunk néhány fillért, meg karácsony táján, egyáltalán té
len, összegyűjtöttünk lehetőleg szeretetvendégségen annyit, hogy a leg- 
szegényenoeK nyomorát pillanatnyilag csillapíthassuk. így azután 
gyülekezeteinket, egész evangélikus népünket, de magunkat 
is rászoktattuk igen helytelenül arra, hogy Isten igéjének nincs köze a 
mi földi dolgainkhoz, holott a próféták, az apostolok és Jézus Krisztus 
maga nagyon is sokat foglalkoztak az emberi élet szociális vonatkozá
saival. Röviden: megcsonkítottuk Isten igéjét; az evangéliumot nem a 
maga teljes egészében és tisztaságában hirdettük. Amikor azután bele
kerültünk a szocialista történelmi korszakba és helyzetünk maga arra 
késztetett bennünket, hogy akarva, akaratlanul foglalkozzunk társadalmi 
kérdésekkel, egyházunk népének és lelkészeinknek egy része úgy érezte, 
hogy valami idegen, az evangéliumtól és Isten igéjétől elütő hang szólal 
meg. Pedig tulajdonképpen nagy kegyelem az. hogy most már a fel- 
szabadulás óta Isten teljes igéjét, a teljes evangéliumot szólaltathatjuk 
meg. Azt mondhatnánk, hogy Isten maga nem tűrte, hogy az ő evan
géliumát gyöngítsük, csonkítsuk, meghamisítsuk azzal, hogy annak szo
ciális vonatkozásait elhallgattuk, vagy félremagyaráztuk. Isten igéjének 
életünk minden vonatkozására, földi életünkre nézve épp úgy, mint 
örökkévaló üdvösségünkre nézve van mondanivalója. Azoknak tehát, 
akik kifogásolják, hogy mi olyan kérdésekről is beszélünk, mint amilyen 
népünk és a népek békéje, a világbéke, az általános és teljes leszerelés, 
hogy a Prágai Keresztyén Békekonferencia munkáját teljes erőnkből 
támogatjuk, vagy a Béke-világtanács munkája, konkréten a német kérdés 
megoldása érdekében felemeljük szavunkat, ahogyan ezt a koreai hábo
rúval kapcsolatban is megtettük, amikor segítjük népünket életszín
vonala felemelésében, segítünk más népeket is tőlünk telhetőén abban, 
hogy gyarmati sorsúikból, rabságukból és nyomorúságukból kikerülje
nek, nos, ha ezt kifogásolják nálunk egyesek, akkor mi nem mondhatunk 
mást, mint azt, hogy minket Isten teljes igéje, az evangélium szolgá
lata, egyházi hivatásunk kötelez az egyház egészével együtt arra, hogy 
ezt tegyük, mert mi Isten igéjét nem csonkíthatjuk meg, hanem, csak 
teljes egészében szólaltathatjuk meg és hirdethetjük.

így értem azt, hogy igehirdetésünk legyen teljes igehirdetés, Isten 
igéje teljességének, a teljes evangéliumnak megszólaltatása.

A második dolog, amit egyházi szolgálatunkkal kapcsolatban álta
lánosságban mondani szeretnék, az az, hogy szolgálatunk egészét, min
den módját, formáját, alkalmát és erejét koncentrálnunk lehet és kell 
is a békéltetés szolgálatára. Semmi akadálya annak elvileg, teológiailag, 
hogy most a békéltetés szolgálatának fogalma alá foglaljuk egész egy
házi életünket, tevékenységünket. Isten megbékéltette magával a vilá
got, ezért küldte egyszülött Fiát. Így kezdődik az evangélium, és azzal
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fejeződik be, hogy Krisztus Urunk a golgotái kereszten ártatlan szen
vedésével és halálával engesztelte ki, békéltette meg a Mennyei Atyát 
és szerzett számunkra bűnbocsánatot és örök üdvösséget. Közben Krisz
tus Urunk tanította, hogy boldogok a békességre igyekezők, mert ők 
Isten fiainak mondatnak. Ezt jelentette ki Isten fiairól ő, Isten egyszü
lött Fia. Az hogy Isten szeretet, hogy egy mennyei Atyának a gyermekei, 
s egymásnak testvérei vagyunk, ez is azt jelenti, hogy békében kell 
élnünk. A békemunka tehát nemcsak hogy beletartozik szolgálatunkba, 
hanem annak lényege. Minden más ezzel van kapcsolatban, ezért van, 
ebből van. Tehát nemcsak mellékesen kell foglalkoznunk a béke dolgai
val, azzal a hátsó gondolattal, hogy „sajnos egy kicsit politizálnunk is 
kell”, ha már itt élünk a szocialista táborban, mert így tudjuk bizto
sítani egyházunk létét, speciális szolgálatát, az államsegélyt stb. Hanem 
rá kell eszmélnünk végre arra, hogy ez a lényeg, ha Isten igéjének alap
ján állunk, ha egyház vagyunk, ha felelősséget érzünk az ember, a vi
lág, népünk, hazánk, az 'éleit iránt. Erre kell tehát irányítanunk, koncent
rálnunk minden erőnket. A békemunkát, egyházi nyelven a békéltetés 
szolgálatát éppen úgy nem unhatjuk meg, mint ahogy az orvos nem 
unhatja meg a betegekkel való foglalkozást, a pék a kenyérsütést, az 
anya a gyermekeivel való törődést. Nem lehet tovább úgy hirdetni a 
keresztyénséget, hogy éppen a lényeget elhagyom, elszabotálom. Erre 
int bennünket az a világhelyzet is, amelyben vagyunk és a szakembe
rek újra meg újra felhangzó figyelmeztetése.

Szentgyörgyi Albert Nobel-díjas tudósra mindnyájan emlékszünk, 
ő  most az Amerikai Egyesült Államok polgára. Ö fedezte fel a papriká
ban a C vitamint. Űjabban a rákkutatás terén lepte meg fontos felfe
dezésekkel a tudományos világot. Ez év nyarán azonban világraszóló 
beszédet mondott az atomháború veszélyéről is. Érdemes lenne ezt a 
beszédét teljes egészében elolvasnunk. Megtalálható a Nemzetközi 
Szemle novemberi számában. Engedjék meg, hogy néhány részletet idéz
zek belőle. Tehát többek közt ezt mondja Szentgyörgyi Albert: „Mi
közben az emberiség nagyobbik része segítségre szorul, mi megszámlál
hatatlan rnilliárdokat herdálunk el és arra pocsékoljuk az emberi lele
ményességet, hogy menetjegyet váltsunk az utolsó ítélet napjára. Már 
is számtalan fogantyú és gomb működésbe léptetésétől függ az emberi
ség léte. De az emberek és a gépek is hibázhatnak. Ezért bombáink, 
akárcsak ellenségeink bombái, létünket fenyegetik. . .  Rossz úton járunk 
és most nem az a fő kérdés, hogy miként tértünk rá, hanem az, hogy mi 
módon térhetünk le róla és kezdhetünk mindent elölről. . .  Néhány év
tized alatt váratlanul mindent megváltoztatott a tudomány. . .  Megszün
tette a távolságokat. A tüzet felváltotta a világmindenséget alkotó félel
metes erők egyikével, az atomerővel. Értelmünk elegendő volt ahhoz, 
hogy felszabadítsuk ezeket az erőiket, de megértésükhöz nincsen meg
felelő mechanizmus az agyunkban. Teljesen összezavarjuk a kozmikus 
és a kis emberi méreteket. Kicsiny bolygónkon szabadjára akarjuk en
gedni a kozmikus erőket. . .  s könnyed humorral beszélünk legnagyobb 
városaink hamuvá változásáról, honfitársaink százmillióinak megsem
misüléséről s az életben maradók sorsáról, mely rosszabb lenne a halál
nál. Egyszerűen nem tudjuk elképzelni az emberek százmilliószorosra 
felfokozott szenvedéseit. . .  Mert gondolkodásunk és érzelmeink épp oly 
primitívek, mint barlangi ősünké voltak. Ahhoz, hogy életben maradhas
sunk az új világban, teljesen új módon kell kiépítenünk az emberi kap
csolatokat. Bár még mindig a barlangi ember módjára gondolkodunk és
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nem vagyunk képesek megváltoztatni gondolkodásunkat, azért elkerül
hetjük a (katasztrófát, ha legalább egy valamit megértünk. Nevezetesen 
azt, hogy a tudomány megszüntette a távolságokat és ma valamennyien 
egy barlangban élünk: az összezsugorodott kis földgolyón. Csak egy 
család, az egységes emberiség számára van itt hely. És legalábbis időt 
nyerhetünk, ha egyszerűen kifüggesztünk egy ilyen feliratú táblát: „Eb
ben a barlangban atombombákkal játszani szigorúan tilos!”

Szentgyörgyi Albertnak, a Nobel-díjas Amerikában élő magyar szár
mazású tudósnak a nyilatkozatához előttünk kevésbé ismert nagy tudó
sok hasonló nyilatkozatainak az egész sorát lehetne csatolni. így beszél
nek, így írnak a szakemberek. Hogyan mondhatja tehát valaki, hogy ma 
nem a fő dolog a háború megakadályozása és a béke védelme, akár 
nálunk, akár másutt ezen a világon? Mit érünk el azzal, ha a statisz
tikánk akármilyen jó, a temp'lomlátogatás százaléka felülmúlja a leg- 
különb nyugati országok statisztikáit is, ha bevételeink nem csökken
nek, ugyanakkor elhallgatjuk gyülezeteink előtt az igazságot, s roha
nunk egyre gyorsabban az atom tűzhalálba templomainkkal, egyházaink
kal, városainkkal együtt keresztyének, evangélikusok, protestánsok, ka
tolikusok, buddhisták és ateisták egyaránt? Lehet-e erről hallgatni, erről 
csak úgy mellékesen beszélni és ellene semmit sem tenni? Lehet-e a 
békéltetés szolgálata, az emberszeretet evangéliuma, Isten igéjének szo
ciális tartalma mellékes akkor, amikor az emberiség mai munkájának, 
tudásának ereje egy másik, hamis célra koncentrálódott: még több, még 
gyilkosabb fegyvereket gyártani és halmozni fel ugyanakkor, amikor az 
emberiség kétharmada nyomorban, mérhetetlen tudatlanságban szenved 
és sínylődik annyira, hogy maga sincs tisztában vele, hogy másként is 
lehetne, s nemegyszer babonákban keres erőforrásokat állati sorsa elvi
selésére?!

„Ti vagytok a világ világossága” — mondotta Jézus tanítványai
nak tanítványairól. Tisztán látni az emberiség mai helyzetét és nem be
szélni róla, nem óvni a végső katasztrófától az emberiséget, nem fára
dozni minden erőnkkel a békéért, az emberért, az életért, erre csak az a 
másik ige alkalmazható, hogy „ha vak vezet világtalant, mindketten a 
verembe esnek” .

Ha tehát mérleget csinálunk egyházi munkánkról, azt a kérdést kell 
felvetnünk kíméletlen őszinteséggel, vajon hogyan végezzük a békél
tetés szolgálatát idehaza és külföldi viszonylatban. Egyházi sajtónk nagy 
erőfeszítéseket tesz ebben a tekintetben, egyházunk vezetősége jó pél
dát mutat a békéltetés evilági szolgálatára. Lelkészi Munkaközösségeink
ben is sok sző esik a békéről, jó segítséget nyújtanak azok a „papi gyű
lések” , melyeket a Hazafias Népfront rendez a fővárosban és a vidéken, 
a Prágai Keresztyén Békekonferencia néven ismert és örvendetesen erő
södő, terjeszkedő egyházi békemozgalom is jó kezdeményezés, de nekem 
mégis az az érzésem, hogy nagyon gyenge még a mi békemunkánk, az 
egyház békemunkája, hiányzik belőle az egy célra törő akarat szenvedé
lyes páthosza, magával ragadó ereje, bátorsága, világossága, mely nem 
jél az egyoldalúság vádjától, hacsak ezen a két húron kell játszania: 
béke és emberszeretet.

Igen tisztelt Egyetemes Tanács! Bocsánatot kell kémem, hogy ilyen 
őszintén beszélek és kritikát gyakorolok egyházi életünkön, egyházi mim
ikánkon, a magamén elsősorban, de hol és mikor tegyem, ha elsősorban 
nem itt és nem most?
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Az emberiség felé, közelebbről népünk felé fontosabb diakóniai szol
gálatunk nincs, mint a béke-szolgálat. Pár éve még fontos volt, ha a 
tsz-ek érdekében tettünk valamit. Ez ma már felesleges. A szocializmus 
építése se az egyház dolga. Egy marad meg a számunkra: a békéltetés 
szolgálata. Isten akarja így, népünk se kíván mást tőlünk. Vállaljuk, 
csináljuk, amíg nem késő! Hiszem, hogy nem késő!

Jó munkát, sóik áldást kívánok tanácskozásunkra, s különösen egy
házunknak a békéért végzendő szolgálatára!

Káldy Zoltán püspök beszámolója egyházunk 
külföldi kapcsolatairól az egyetemes tanácsülésen

Magyarországi evangélikus egyházunk szolgálatához hozzátartozik a 
külföldi evangélikus egyházakkal, egyházi világszervezetekkel és az em
beriség békéjét munkáló szervekkel és mozgalmakkal való kapcsolat 
fenntartása és ápolása is. Egyházunk nem elszigeteltségben él a többi 
evangélikus egyházaktól, protestáns, ortodox egyháztestektől, hanem 
velük együtt dolgozik és végzi el a reá eső feladatokat. Az „egyházak 
közösségé”-ben mi magunk is sok nyereséggel veszünk részt a közös 
munkában, ugyanakkor igyekszünk az egyházaknák tovább adni azokat 
a nyereségeket, tanításokat és látásokat, amelyeket Isten a mi történelmi 
helyzetünkben nekünk adott. Tehát nemcsak kapni akarunk az „egy
házak közösségéiben, hanem adni is. Abban a meggyőződésben élünk, 
hogy Isten az elmúlt másfél évtizedben olyan felismeréseket adott ma
gyarországi evangélikus egyházunknak, amelyeket egyenesen kötelessé
günk tovább adni azoknak az egyházaknak, akik ugyan sok tekintetben 
más történelmi helyzetben élnek, mégis nyereség lehet számukra mind
az, amit mi felismertünk az egyház helyes szolgálatával kapcsolatban. 
Az egyházak közösségében úgy igyekeztünk elvégezni szolgálatunkat az 
elmúlt két esztendőben is, hogy abból ne csak az egyházaknak, hanem a 
népeknek is legyen haszna. Mindig szem előtt tartottuk, hogy nekünk 
munkálkodni kell a népek megértéséért, azért, hogy segítőleg tudjanak 
azok egymás mellett élni. Elsőrendű feladatnak tekintettük, hogy dol
gozzunk a világ békéjéért a magunk helyén és küzdjünk egy olyan vilá
gért, amelyben már nem szólnak a fegyverek és a népek nem félnek a 
háború rémétől, mert azt legyőzték. Abban a tudatban építettük a kü
lönböző külföldi egyházakkal kapcsolatainkat, hogy amikor hidat verünk 
az egyházak között, akkor egyben ez hídverést jelent népek és népek 
között. És ez a hídverés népek és népek között olyan feladata ma az 
egyháznak, amely lényegéből fakad és amely segítséget jelent a jóaka- 
ratú emberiségnek a béke megteremtésében.

Hangsúlyozottan vettünk részt a Prágai Keresztyén Békekonferencia 
munkájában. Ügy látjuk, hogy ez a Konferencia korunknak legnagysze
rűbb vállalkozása egyházi téren arra, hogy az egyházak felelősségüket 
gyakorolják az emberiség békéjének munkálása által. Néhány évvel ez
előtt ez a vállalkozás még igen kicsi körben mozgott, ma már hatalmas 
és erős mozgalommá lett, melybe sok-sok egyház és felelős egyházi ember 
kapcsolódott bele. A Konferencia munkájában a mi magyarországi evan
gélikus egyházunk kezdettől fogva nagyon tevőlegesen vett részt. Részt- 
vettünk Prágában az Első Keresztyén Béke-Világgyűlésen 1961. június 
13—19. között. 9 tagú küldöttségünk számára felejthetetlen marad ezen 
a Világgyűlésen való részvétel. Ennek a Világgyűlésnek az előkészítésén 
is résztvettünk Prágában 1961. január 24—28. között. Majd 1962. május
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15—20. között a Konferencia Tanácsadó Bizottságának Karlovy Varyban 
tartott ülésén. Megemlítem, hogy ez utóbbi bizottságban magyarországi 
evangélikus egyházunknak három választott tagja van: dr. Ottlyk Ernő 
dékán; dr. Pálfy Miklós prodékán és Káldy Zoltán püspök. Az egyik 
tanulmányi bizottságnak és pedig a hidegháború problémájával foglal
kozónak dr. Pálfy Miklós prodékán a vezetője. Már folyik a második 
Béke-Világnagygyűlésre való előkészület, melynek teológiai munkájá
ban egyházunk professzorai, lelkészei jelentős számban vesznek részt. 
Szívből kívánjuk, hogy a Prágai Keresztyén Békekonferencia munká
jával továbbra is ébressze az egyházak lelkiismeretét a békéért való 
felelősségre és munkára.

Magyarországi evangélikus egyházunk tagja az Egyházak Világtaná
csának is. Ennek a nagy egyházi világszervezetnek ma már 200 tagegy
háza van. Az utóbbi éveknek egyik legörvendetesebib egyházi eseménye 
volt, hogy több ortodox egyház, elsősorban a szovjetunióbeli, majd a ro
mániai. bulgáriai és lengyelországi, csatlakozott az Egyházak Világta
nácsához. Az ő jelenlétük nagyban segíti azt, hogy az Egyházak Világ
tanácsa olyan munkát végezzen, amely nem önmagáért való, hanem az 
egész emberiség nagy kérdéseinek megoldásában tud hasznos szolgá
latot végezni. Kétségtelen, hogy a meglevő hibák ellenére is az Egyhá
zak Világtanácsa ma már sokkal jobb szolgálatot végez a népek meg
békélése érdekében, mint a múltban. Igen jelentős ülés volt a Harmadik 
Nagygyűlés az indiai Űj-Delhiben, 1961. november 14. — december 7. kö
zött. Ezen az ülésen egyházunk megbízásából részt vehettem. Egyben je
lentem, hogy a Nagygyűlés engem a 100 tagú Központi Bizottságba bevá
lasztott. A Központi Bizottság 1962. augusztus 7—17. között tartott ülést 
Párizsban, ahol ugyancsak jelen lehettem. Ez utóbbin is fontos döntések 
születtek, melyek segítenek az egyházaknak a világban és a világért való 
szolgálatukat betölteniük.

A Lutheránus Világszövetséggel is fenntartjuk jó kapcsolatainkat. 
1961. június 26. — július 2. között Weltler Rezső esperessel együtt részt 
vettem a Végrehajtó Bizottság varsói ülésén és ott több fontos kérdésben 
fejtettük ki egyházunk álláspontját. Részt vettünk ez év szeptemberében 
a Lutheránus Világszövetség Kisebbségi Egyházainak a jugoszláviai 
Mariborban tartott konferenciáján is. Nagy jelentőségű gyűlés lesz Hel
sinkiben 1963 nyarán, melyen egyházunk előreláthatólag képviselteti 
magát. Nem feledkezhetem el arról, hogy a Lutheránus Világszövetség 
jelentős pénzbeli adománnyal is segítette az elmúlt két évben templo
maink és parochiáink tatarozását. E helyről is köszönetét kell mondanunk 
ezért.

Ügy látjuk, hogy jelentős szolgálatunk van az ún. „evangélikus Észak 
.felé. E szolgálat végzésére utaztunk 1961. április 6—21. között Finn
országba dr. Ottlyk Ernő dékánnal és Várady Lajos esperessel. Megláto
gattuk Salomies érseket és Simojoki helsinki püspököt. Ugyancsak hiva
talos látogatást tettünk Dániában Westergaard Madsen püspöknél. 
Reméljük, hogy ezeket a kapcsolatokat tovább mélyíthetjük azáltal is, 
hogy Finnországból és Dániából egyházi delegációt hívunk Magyar- 
országra. Kapcsolatainkat szeretném tovább mélyíteni Svédország és 
Norvégia felé.

Igen jó szolgálatot végezhetünk és végeztünk is a Német Demokra
tikus Köztársaság evangélikus egyházában. Segíthetjük, hogy az ottani 
evangélikus egyház jól lássa szolgálatát és feladatát abban a történelmi 

e yzetben, amelyben él. Itt több ízben végeztünk szolgálatot, de különö
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sen is jelentős volt az 1962 szeptemberében tett látogatás. Egyházunk dele
gációját dr. Vető Lajos püspök vezette, tagjai voltak dr. Ottlyk Ernő dé
kán és dr. Pálfy Miklós prodékán. Előadásokat tartottak az NDK evan
gélikus lelkészeinek konferenciáján. Dr. Pálfy Miklós 10 ilyen lelkész
gyűlésen tartott előadást. Úgy látjuk, hogy a jövőben az NDK-beli evan
gélikus egyházzal, de általában a német evangélikus egyházzal a kapcso
latainkat tovább kell építenünk és szolgálatainkkal még az eddiginél is 
jobban kell közreműködnünk. Az is öröm, hogy dr. Ottlyk Ernő dékán 
1962 szeptemberétől félévre vendégprofesszorként szolgál a Hallei 
Teológián.

Végül nem feledkezhetem el ariól, hogy 1962 nyarán részt vettem a 
Világifjúsági Találkozón, amely a béke és barátság jegyében folyt le. 
Nagyon jelentős dolog, hogy erre a találkozóra meghívást kaptunk és 
kormányunk jóvoltából azon részt vehettem. Az Országos Béketanács 
kérésére Rédey Pál ferencvárosi lelkész két ízben is járt Nyugat-Német- 
országban. Ez a szolgálat is beletartozik munkánkba, mert segítséget je
lent a béke szolgálatában.

A jándéknak
A J Á N L J U K  A L Á B B I  K I A D V Á N Y A I N K A T
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A Prágai Keresztyén Békemozgalom munkája

1.

„Hangsúlyozottan vettünk részt a Prágai Keresztyén Békekonferencia 
munkájában Ügy látjuk, hogy ez a konferencia korunknak legnagysze
rűbb vállalkozása egyházi téren arra, hogy az egyházak felelősségüket 
gyakorolják az emberiség békéjének munkálása által” — mondta Káldy 
Zoltán püspök beszámolójában egyházunk külföldi kapcsolatairól az 
egyetemes egyháztanács dec. 12-én tartott ülésén. Nem véletlen, hogy 
Káldy püspök beszámolójában az első helyen szólt a Prágai Keresztyén 
Békekonferenciában végzett munkánkról és a mozgalom jelentőségéről. 
A Prágai Keresztyén Békekonferencia munkája kezdettől fogva buzgó 
támogatásra talált a magyar protestáns gyülekezetekben is. Az érdeklő
dés csak még jobban megnőtt az Első Keresztyén Béke-Világgyűlés nagy 
nemzetközi visszhangja után, hiszen ekkor tűnt ki legjobban, hogy ez 
a mozgalom valóban egyetemes jellegű.

Maga az a tény, hogy ez a keresztyén békemozgalom van és azután 
az Első Keresztyén Béke-Világgyűlés értette meg sok keresztyén egy
házzal és egyházi emberrel a keresztyén békemünka szükségességét és 
fontosságát. Hetilapjaink többször írtak már arról, hogy milyen nagy 
ökumenikus visszhangja volt és van a múlt év júniusában Prágában 
végzett munkának. Tóth Károly a Theologiai Szemle hasábjain bőven 
szól erről a visszhangról, a bázis kiszélesedéséről és arról, hogy több más 
keresztyén megnyilatkozás mennyire konform a Prágai Keresztyén Béke- 
konferencia célkitűzéseivel és megállapításaival, vagy egyenesen ennek 
a hatására születtek meg (A Prágai Kér. Békekonf. Munkabizottságának 
budapesti tanácskozásairól. Th. Sz. 1962. 3—4. sz. 70—73. 1.).

Mi történt közben ?

Ez év februárjában Budapesten tartotta tanácskozásait a Munka- 
bizottság, valamint a Nemzetközi Titkárság. Ezeken a tanácskozásokon 
született meg a gondolat, hogy elsősorban o teológiai munka elmélyítése 
s azután a Második Keresztyén' Béke-Világgyűlés anyagának az elő
készítése érdekében 11 állandó munkabizottságot állítanak föl. A múlt 
év májusában Karlovy Varyban tartott Tanácsadó, Bizottsági ülésen 
azután ezt a javaslatot el is fogadták és a szeptemberben Moszkvában 
tartott munkabizottsági ülésen kijelölték, illetve fölkérték a 11 munka- 
bizottság tagjait is. Munkabizottságokról lévén szó, egy-egy bizottságnak 
átlag 2(j—20 tagja van, akik a világ minden tájáról toborzódnak. Az ál
landó tanulmányi bizottságok tükrözik az Első Keresztyén Béke-Világ- 
gyűlésen működött munkacsoportokat s ezek a következők: 1. Béke és 
igazságosság. 2. Béke és szabadság. 3. Béke és a hidegháború. 4. Béke és 
az új államok. 5. Béke és Németország. 6. Béke, leszerelés és a tömeg- 
pusztító fegyverek. 7. Béke és a keresztyénséggel való visszaélés. 
8. Az ifjúság békeszolgálata. 9. Béke és az ökumené. 10. A katolicizmus 
problémái. 11. Információs Bizottság.

Ezeknek a bizottságoknak a vezetésében a magyar részvétel igen
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jelentős. A magyar protestáns teológiai professzorok részt vesznek a Béke 
és szabadság (Dr. Varga Zsigmondi, Béke és a hidegháború (Dr. Pálfy 
Miklós) és a Béke és a keresztyénséggel való visszaélés (Dr. Pákozdy 
László) állandó bizottságának a vezetőségében. Rajtuk kívül természete
sen még sokan mások lettek tagjai magyar részről a 11 állandó bizott
ságnak. A Második Keresztyén Béke-Világgyűlést előkészítő állandó bi
zottság vezetője Dr. Bartha Tibor püspök lett.

A  Munkabizottság budapesti ülésén határozták el, hogy delegációt 
küldenek Genfbe az Egyházak Vüágtanácsa és a Keresztyén Békekonfe
rencia kapcsolatainak a megtárgyalására. Ez a találkozás 1962. június 
20—22. napjain meg is történt s erről a moszkvai (1962. szeptember 
10—17.) munkabizottsági ülés sajtónyilatkozata ezt mondja: „a . . .  kon
zultáció alkalmával az egyházak nagyobb aktivitását követelték a jelen
levők. Az egyházak hallgatása ugyanis a hit gyengeségének tulajdonít
ható. Szükségesnek tartjuk azért, hogy a keresztyének legyenek készek 
az együttműködésre minden szervezetben, ahol a békéért valóságosan 
fáradoznak.”

Már a budapesti munkabizottsági ülésen sok szó esett az afrikai és 
ázsiai szabad államok keresztyénéinek a hozzájárulásáról a valóságos 
béke megteremtéséhez. A moszkvai munkabizottsági tárgyalásokon azután 
tovább mélyült ezen a téren a munka. Megállapította a Munkabizottság: 
„Az afrikai keresztyénség egyre több képviselője értékeli pozitívan a 
Keresztyén Békekonferencia munkáját. A Munkabizottság vizsgálat tár
gyává tette az afrikai egyházak képviselőivel való közös munka lehető
ségének kialakítását egy megbeszélés alkalmával. Mély részvéttel figyel
jük az afrikai keresztyénség útját és Istenben való reménységgel kí
vánjuk, hogy az afrikai egyházak egységtörekvése előre haladjon.”

A Munkabizottság legutolsó ülését Hollandiában tartotta december 
3—8. között a nemzetközi titkársággal karöltve. Ennek az ülésnek a 
munkájáról legközelebb számolunk be.

Mi történt itthon ?
A  Magyarországi Egyházak ökumenikus Tanácsa szintén megalakí

totta a Prágai Keresztyén Békekonferenciával kapcsolatosan a maga 
munkabizottságait a fent felsorolt 11 munkabizottságnak megfelelően. 
Majd az 1962. november 3-án tartott tanulmányi bizottsági ülésen a 
munkabizottságok személyi összetételét is megállapította. Eszerint az ösz- 
szes munkabizottságok elnöke a tanulmányi bizottság elnöke: Káldy Zol
tán püspök. Az egyes munkabizottságok személyi összetétele: 1. Béke és 
igazságosság: Vezető: Groó Gyula. Tagok: Czeglédy István és Prőhle 
Károly. 2. Béke és szabadság: Vezető: Dr. Varga Zsigmond. Tagok: Szabó 
Gyula, Virágh Gyula, Aranyos Zoltán és Kovács Attila. 3. Béke és hideg
háború. Vezető: Dr. Pálfy Miklós. Tagok: Jánossy Imre, Gádor András, 
Prőhle Károly, Bodrog Miklós és Kürthy László. 4. Béke és az új álla
mok. Vezető: Szabó László Ambrus. Tagok: Rédey Pál, Nyáry Pál és 
Kocsis Elemér. 5. Béke és Németország. Vezető: D. Dr. Vető Lajos: Ta
gok: Dr. Kádár Imre, Dr. Ottlyk Ernő, Dr. Pálfy Miklós, Gádor András 
és Várady Lajos. 6. Béke, leszerelés és a tömegpusztító fegyverek. Ve
zető: Békefi Benő. Tagok: Rásky Sándor, Vámos József, Nagy József, 
Hajdú Péter és Harkányi László. 7. Béke és a keresztyénséggel való 
visszaélés. Vezető: Dr. Pákozdy László. Tagok: Dr. Bodonhelyi József,.
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Dr. Pálfy Miklós, Dr. Kádár Imre és Szabó László Ambrus. 8. Az ifjúság 
békeszolgálata. Vezető: Benczúr László. Tagok: Dr. Huszti Kálmán és Tóth 
Károly. 9. Béke és ökumené. Vezető: Dr. Bartha Tibor. Tagok: Számos- 
közi István, Káldy - Zoltán, Dr. Berky Feriz és Dr. Kenéz Ferenc. 
10. A katolicizmus problémái: Vezető: Dr. Kádár Imre. Tagok: Tóth Ká
roly, Fekete Sándor, Boros Géza, Bajusz Ferenc. 11. Információs bizott
ság: Vezető: Dr. Bartha Tibor. Tagok: Dusicza Ferenc és még kijelö
lendő tagok.

Az egyes bizottságok már megkezdték munkájukat és részben kol
lektív munkaként, részben pedig az idő rövidsége miatt a bizottságok 
vezetői elkészítették alapiratukat, melyet az Ökumenikus Tanács a Prágai 
Keresztyén Békekonferencia munkabizottsága elé terjesztett a hollan
diai ülésen megvitatás végett.

Minden erőnket arra kell most nekünk magyar protestáns munkatár
saknak is fordítanunk, hogy a Második Keresztyén Béke-Világgyülés, 
amelyet 1964-re Prágába szándékozik a Munkabizottság összehívni, minél 
elmélyültebb és alaposabb előkészítő munka alapján tudjon dolgozni és 
a reá háruló óriási feladatokat megoldani. Ezt a célt szolgálja egy folyó
iratnak a megjelentetése is Prágában több nyelven, hogy a mozgalom 
munkatársai kellően tájékozódni tudjanak minden eseményről.

Úgy gondolom azonban, hogy a munkát nem háríthatjuk egyszerűen 
át azokra, akik egyrészt a prágai munkabizottságoknak, másrészt a ma
gyar munkabizottságoknak a vezetői és tagjai. Egészen kollektív munkára_ 
van itt szükség! Arra, hogy a lelkészek minél szélesebb köre kapcsolód
jék bele aktívan ebbe a munkába. Mert a tapasztalat azt mutatja, hogy 
aki maga dolgozik valamiben és valamiért, az igyekszik megint másokat 
belevonni gondjaiba, munkájába és felelősségébe. És lehet-e szebb célt 
kitűznünk magunk elé, mint hogy a Lelkipásztort olvasó, sőt tanulmá
nyozó lelkészek minél nagyobb számban dolgozzanak velünk együtt a 
Második Keresztyén Béke-Világgyűlés előkészítésén nemcsak a szívükkel 
és imádságaikkal, hanem a tudásukkal, ismereteikkel, tehát az eszükkel is.

Éppen ezért a Lelkipásztor januári számától kezdve folyamatosan 
tájékoztatjuk olvasóinkat a munka menetéről, feladatairól és eredmé
nyeiről. Sőt közöljük azokat a referátumokat is, amelyeket egyrészt a 
magyar munkabizottságok dolgoztak ki, másrészt a nemzetközi munka- 
bizottságok munkája eredményeként születnek meg. Vagyis állandó kon
taktusban szándékozunk lenni olvasóinkkal és arra kérjük őket, hogy 
külön felkérés nélkül küldjék el az egyes munkabizottságok vezetőinek 
észrevételeiket, hozzászólásukat. A hangyák példamutató szorgalmára és 
kollektív munkájára — összedolgozására van itt szükség, hiszen az egyes 
munkabizottságok nevében megjelölt problémák nem egyes kiváltságo
saknak a problémái csupán, hanem minden lelkészé, minden gyüleke
zeté, egész evangélikus népünké.

Nekem személy szerint igen jó tapasztalataim vannak a múltból, 
hogy milyen termékeny munkát tudunk végezni, ha egybeszerkesztjük 
á szívünket és a tudásunkat. Ahogyan a Prágai Keresztyén Békekonfe
rencia bázisa kiszélesedett és hatalmas méreteket öltött az egész vilá
gon, szélesedjék ki a munka bázisa itthon, protestáns egyházainkban isi 
Ez alkalommal a Béke és a hidegháború kérdéséhez készült első hozzá
szólásomat közlöm tanulmányozás és hozzászólás céljából és függelék
ként közlöm a Béke és a hidegháború tanulmányozásához javasolt iro
dalom jegyzékét is, amelyet a Református Konvent Külügyi Osztálya 
állított össze.
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Előterjesztés

a Prágai Keresztyén Békekonferencia „Béke és a hidegháború” állandó 
bizottságának eddigi és a jövőben végzendő munkájára vonatkozólag.

1. Eddigi munkálatok.
Mint ismeretes, a Prágai Keresztyén Békekonferencia keretében a 

világi és egyházi hidegháború kérdéseivel foglalkozó Állandó Munka- 
bizottság 1959 óta lényeges előmunkálatokat végzett egészen az Első 
Keresztyén Béke-Világgyűlésig. A 2. Konferencián megalakított bizottság 
munkaüléseket tartott s azokon elemezte a hidegháború gyökereit, meg
jelenési formáit és leküzdésének a módozatait. Utalva az 1959-es 2. Kon
ferencián, valamint az 1960-as 3. Konferencián hozott határozatokra, 
most elsősorban az 1960. március 22—24. napjain Drezdában tartott 
munkaülés, valamint az 1961. márciusában Mátraházán tartott munka
ülés eredményeit szeretném kiemelni.

A drezdai munkaülésen az alábbi referátumok kerültek felolvasásra 
és megtárgyalásra: 1. Dr. Frielinghaus: Wie wird dér Kalte Krieg in 
Predigt und Seelsorge bewusst oder unbewusst gefördert? 2. Dr. Pálfy: 
Wie kann das Weltchristentum die Versuchungen des Kalten Krieges 
überwinden? Ezen belül Bodrog Miklós referátuma: Dér Lutherische 
Weltbund und dér Kalte Krieg és Dr. Varga Zsigmond korreferátuma: 
Dér Reformierte Weltbund und dér Kalte Krieg. 3. Bassarak—Schröter: 
Kalter Krieg i sder Kirchenpolitik. 4. Dr. Lochmann: Die Ansatzmöglich- 
keiten für den Kalten Krieg innerhalb dér Theologie. 5. Bredendiek: 
Über die Erscheinungsformen des Kalten Krieges. Sajnos a fenti refe
rátumok közül csak Lochmann professzoré került kinyomtatásra, vala
mint Pálfyé magyar nyelven a Theol. Szemlében.

A mátraházi munkaülésen a bizottság arra törekedett, hogy az Első 
Keresztyén Béke-Világgyűlés elé addigi munkálatainak az összegezését 
elkészítse. Ez meg is történt.

Magának a bizottságnak a munkálatain kívül a további munka szem
pontjából rendkívül fontosnak tartom figyelembe venni Dr. Pákozdy 
előadását a hidegháború kérdéséről a 2. Prágai Konferencián, Dr. Vogel 
több előadását erről a kérdésről, elsősorban az 1959. november 3-án 
Varsóban és 1962. májusában Karlovy Varyban tartottakat. Ugyancsak 
fontos tanulmányi anyag a hidegháború szempontjából Dr. Ullman elő
adása erről a kérdésről az Első Kér. Béke-Világgyűlésen Prágában.

2. A fenti munkálatok folytatása.
Az Első Keresztyén Béke-Világgyűlés határozata értelmében a hideg

háború kérdéseivel foglalkozó bizottság tovább folytatja munkáját most 
már a megalakított 11 munkabizottság egyikeként. Feladata elsősorban 
az, hogy az eddig végzett munkáját felhasználva tovább ásson elsősor
ban az egyházban meglevő hidegháború teológiai gyökereiig és arra mu
tasson reá. hogy ezeknek a gyökereknek a föltárása után hogyan és mi 
módon kell végezniük egyházaknak a maguk küldetését az egyházon 
belül és a világban, hogyan kell megélniök keresztyéneknek a maguk 
keresztyénségét (vö. 2. Pt. 1. 1—1 1 .) a gyülekezetben és a ..világban” , 
hogy pozitívan járulhassanak hozzá nemcsak az egyházon belül, hanem 
a világban folyó hidegháborúnak is a megszüntetéséhez, felszámolásá
hoz, tehát végső fokon a békéhez?!

Figyelmünket tehát elsősorban arra kell fordítanunk, hogy maga a 
Prágai Keresztyén Békekonferencia teológiailag akarja elmélyíteni a 
maga munkáját és ebbe a koncepcióba kell beledolgoznia minden egyes
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bizottságnak a maga részletproblémáinak az alapos, elmélyült teológiai, 
politikai, társadalmi, gazdasági, erkölcsi, lélektani stb. elemzésével!

Mindez persze nem történhetik meg jól és következetesen az eddigi 
eredményék fölhasználása nélkül. Ezeket tehát bármilyen formában ren
delkezésére kell bocsátanunk azoknak, akik ennek a munkabizottságnak 
a tagjaiként kérnek részt a munkából. A magyar munkabizottság szem
pontjából ez úgy történhetik, hogy a bizottság vezetője, adminisztratív 
segítség közbejöttével a magyarországi munkabizottság tagjainak meg
küldi az eddigi munka anyagát. A nemzetközi bizottság munkája szem
pontjából minden bizonnyal számíthatunk nemcsak a prágai titkárságra, 
hanem az illetékes nemzetközi titkár segítségére is.

3. Hogyan tovább?
Az elnökség és a nemzetközi titkárság moszkvai munkaülése a to

vábbi munka szempontjából két alapiratot elfogadott és megküldött az 
egyes munkacsoportok tagjainak tanulmányozás végett. Mindkét alap
irat jó a mi munkabizottságunk szempontjából és jól összegezi az eddigi 
munkálatokat. A magam részéről éppen a 2: pontban mondottakat szem 
előtt tartva, azt javaslom, hogy a hidegháború kérdésével foglalkozó 
munkabizottság az alábbi témakörben mozogva végezze a maga munká
ját akár levelezés, akár munkaülés formájában:

a) A hidegháború teológiai gyökerei. — Ügy gondolom, hogy ennek 
a témának a nagyon alapos feldolgozása képezheti alapját minden to
vábbi munkának. Lochmann professzornak erről a kérdésről írt refe
rátuma (lásd fent!) alapvető munka és aligha lehetne nélküle hozzá
nyúlni ehhez a kérdéshez. Mégis úgy vélem, hogy — éppen az ő refe
rátumát kiegészítve — szükséges ezt a kérdést (dogmatikailag és etikai
lag!) tovább elemezni.

b) A hidegháború és az igehirdetés. — Dr. Frielinghaus ezt a kérdést 
már elemezte ugyan a bizottság drezdai munkaülésén, de éppen a kérdés 
fontossága miatt tovább kell vele foglalkoznunk.

c) A hidegháború és a lelkipásztori munka. — Ezt a témakört is érin
tette ugyan Dr. Frielinghaus említett referátumában és nagyon helye
sen mutatott reá az itt adódó veszélyekre. Mégis úgy vélem, hogy itt 
már jelentkezik az a társadalmi alternatíva, amelyről a moszkvai alap
irat első pontjaként van szó.

d) A hidegháború és az egyházközi kapcsolatok. — Mindenki tudja, 
hogy miről van szó ennél a témánál. Sajnos — az egyházak hozzájárul
nak a hidegháború fenntartásához és szításához (hallgatás, elkésett meg
nyilatkozás stb.) egyházközi szempontból is és az itt mutatkozó jelen
ségeknek a leleplezése nem mellékes dolog a mi magatartásunk szem
pontjából sem.

e) A hidegháború egzisztenciális gyökerei. — A társadalmi, filozófiai 
és egzisztenciális félelem gyökereiről van itt szó, amikor a „jómód” fo
kozza a hidegháborút és befelé az egzisztencialista filozófiával védekezik 
az egyén és társadalom a „realitásokkal” szemben, vagy az absztraktiz
musba menekül előle, vagy közöny harapódzik el, vagy militarista „anti”- 
ideológiával próbálja legyűrni életfélelmét. (Itt jelentkezik élesen az 
ifjúság kérdése is!)

f) A hidegháború politikai morphológiája. — Hidegháború vagy 
koegzisztencia, hidegháború vagy melegháború stb. ennek a témának a 
tárgyköre, amely azonban igen sok ponton érintkezik más munkacsopor
tok témáival.
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g) A hidegháború legyőzésének az eszközei. — Bár minden egyes 
témának nemcsak a negatívumot, hanem a pozitívumot is tartalmaznia 
kell, mégis jogos ennek a témának a külön kezelése, mint minden pozi
tív eredménynek az összegezése.

A fenti témákat javaslatként terjesztem elő — elsősorban a prágai 
munkabizottságra való tekintettel — és kérem azok szíves elfogadását.

A béke és hidegháború kérdésével foglalkozó irodalom:

„Beyond Deterrence” sorozat, az „Amerikai Barátok Társaságának”  
kiadványa. Revolution and cold War.

Neue Wege, 1962. április, 113. lap. D. H. Fleming: So kam es zum 
kalten Krieg.

Neue Wege, 1962. június, 163. lap—169. lap. „Absolute Ehrlichkeit” 
in Easton. Egy gyülekezet tapasztalatai a morális fegyverkezéssel.

Neue Wege, 1962. július. 199—206. lap. Kriegsdenken und Friedens- 
denken. A háború pszichológiai feltételeiről.

Neue Wege, 1962. július, 210—219. lap. Paul Furrer: Ursachen des 
dritten Weltkrieges. Kimutatja, hogy az amerikai társadalom hajlamos 
a háborúra, a szovjet nem.

Neue Wege, 1962. július, 225—226. lap. Sozializmus und Frieden. 
Kimutatja, hogy a szocialista társadalom békés jellegű, az amerikai pe
dig gazdasági szempontok miatt a fegyverkezést támogatja.

Neue Wege, 1962. július, 237—239. lap. Krieg um China?
Neue Wege, 1962. szeptember, 254—258. lap, „Hier spricht China” . 

A Kínai Népköztársaság ellen folytatott hidegháború elemzése.
Neue Wege, 1961. július, 232—234. lap. USA—China. Amerikai javas

latok, melyek a Kínai Népköztársaság ENSZ-be való felvételét kívánják.
Neue Wege, 1961. július, 241—242. lap. Erstarrte Frontén.
Neue Wege, 1962. október, 295. lap. Kalter Krieg um Kuba.
Stimme dér Gemeinde, 1961. 2. sz. 39—42. lap. E. Küppers: Dér 

Christ im kalten Krieg. A nyugati antikommunizmussal szemben kell 
állnia a keresztyén embernek.

Stimme dér Gemeinde, 1962. 12—13. sz. H. Aichelin: Überwindung 
des Antikommunismus — Aufgabe dér Christen.

Junge Kirche, 1962. október 10. 635. lap. Die neue „Crise” um Kuba. 
Az Amerikai Megbékélési Szövetség állásfoglalása.

Junge Kirche, 1959. 605. lap. Hromádka: Dér kalte Krieg als theo- 
logisches Problémás.

Neue Wege, 1962. április, 109. lap. H. Kraschutzki: Opfer des kalten 
Krieges in dér Nordsee.

Neue Wege, 1962. szeptember, 9. sz. Kalter Krieg im Weltraum 
(Weltrundschau).

Stimme der Gemeinde, 1962. március 1. H. Ernst: Der kalte Krieg 
im Sport.

Stimme der Gemeinde, 1961. június 15. H. Hannover: Der Terror 
der Diffarmierung.
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11.

A  második Keresztyén Békevilággyűlés előkészítése vonalán sűrűsöd
nek a teendők. Ennek megfelelően a Magyar ökumenikus Tanács elnök
sége is kibővített ülést tartott 1962. december 18-án, amelynek a központi 
témája Dr. Bartha Tibor püspöknek, a Tanács elnökének a beszámolója 
volt a Prágai Munkabizottság és Nemzetközi Titkárság hollandiai munka
üléséről. Ez a munkaülés véleményem szerint igen nagy lépést jelentett 
nemcsak a munka belső, teológiai és egyházi tartalmának az elmélyítése 
szempontjából, hanem a nemzetközi bázis kiszélesítése vonalán is! És 
most vissza kell gondolnom azokra az időkre, amikor ennek a Keresztyén 
Békemozgalomnak a hívei és munkatársai azon törték éjjel-nappal a 
fejüket, hogy hogyan szélesítsék ki a mozgalom bázisát (az 1959-i debre
ceni ülésen éppen nekem kellett erre vonatkozólag javaslatokat előter
jesztenem).

Amikor most Bartha Tibor püspök előterjesztette a kibővített elnök
ségi ülésen a hollandiai munka eredményeit és a jövőre vonatkozó terve
ket, éppen a bázis kiszélesítéssel kapcsolatban egy profán, de éppen azért 
jellemző hasonlat villant föl agyamban: Bevásárláson vagyok (miért ne 
csinálna ilyesmit a professzor, ha a családjáról van szó?!!!) a Húsértben. 
Húsz deka szalonnát kérek a volt maszek hentestől, aki most rendkívül 
elegánsan szolgálja ki nem maszek vásárlóit. Fiamra és leányomra gon
dolok, akik versenyszerűen úsznak és tudom, hogy a kalória, az erőnlét 
szempontjából mit jelent nekik ez a szalonna. S miközben ezen gondol
kozom, megszólal a volt maszek hentes — nem bántó hangon, hanem 
mintha mondaná, hogy nem bánom meg és az sem, aki azt a szalonnát 
megeszi — és „kígyóbűvölő” hangján azt mondja: „Lehet 3 dekával 
több?” Legyen harminc deka — mondom én és arra gondolok, hogy ez 
a szalonnatöbblet hány tizedmásodperccel fogja javítani fiamnak vagy 
leányomnak a legjobb úszóeredményét 200 háton vagy 400 gyorson. És 
javította!!

Ma már nem gond az, hogy hogyan szélesítsük a Prágai Békemoz
galom bázisát. Ma már az a gond, hogy ha valaki valamit kínál, előre- 
viszi-e a Mozgalom célkitűzését, lehet-e erre a bázisra úgy építeni, hogy 
abból holnap még több lesz. Az a körülmény, hogy a Munkabizottság 
Hollandiában tartotta decemberi ülését, azt jelenti, hogy „lehet-e három 
dekával több” . Nem én kérek többet, ő ád többet!! Persze nem a kígyó
bűvölő hangján mondja ezt, hanem azzal a nagyon mélyről jövő hanggal, 
amit nekünk is úgy kellett megtanulnunk az 1949-es első magyar Béke- 
konferenciától kezdve, amikor még sorba jártam Sopron megye lelké
szeit az akkori Sopron megyei szakszervezeti titkár kíséretében és pró
báltuk nekik megmagyarázni, miről van itt szó, hová megyünk, merre 
tartunk.

Többek között Szakonyban és Bükön jártunk. Mindkét helyen volt 
bizonyos politikai háttér is, amire támaszkodni tudtam. De ma sem tu
dom elfelejteni mindkét lelkésznek az egész természetes válaszát: „Ter
mészetesen aláírom a békére, a megbékélésre felhívók ívét” !! S ez akkor 
történt, amikor teológiai tanárok, püspökök, az esperesek nagy része, nem 
is szólva a lelkészek többségéről, még úgy gondolkodtak, hogy vagy a 
hitleri fasiszták fordulnak meg Bécsnél és „szétverik” a „mást” akarók 
„csürhe bandáját” , és természetesen belekapcsolódnak azok is, akik mint 
Hunyadi-páncélosok, nyilas párttagok stb. Bécsben vagy egyebütt várták 
„korszakuk” visszatértét.
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Közben azonban egyházunk és velünk együtt a világkeresztyénség 
sok más egyháza, egyházi vezető embere vagy éppen addig ismeretlen 
professzora, lelkésze és laikusa igen nagyot lépett egyházilag és nem tör
ténetileg, dogmatikailag és etikailag és nem történetfilozófiailag az egy
ház diakóniai küldetésének a felismerése szempontjából. Világosan meg 
kell mondanunk nekünk magyarországi evangélikus keresztyéneknek, 
hogy bennünket nem a történelmi szükségszerűség, hanem evangélikus 
hitünk tartalma vezetett el annak a felismerésére, hogy egyház nem lesz, 
csak ha békét akar és azt munkálja, emberiség nem lesz, csak ha békét 
munkál és leszerel, a politikusok pedig a politika tudományának és mű
vészetének valamilyen olyan ágát művelik, amely nem a fegyverekre 
épít, ahol a politikának már nem fegyvere a fegyver. Sem az atomfegy
ver, sem a hagyományos fegyver! Amikor a politika tudománya és mű
vészete azon tájékozódik, hogy mit lehet megtárgyalni és hogyan lehet 
a vitás kérdések közvetlen megbeszélésével minden olyan súlyosabbnak, 
vagy éppen megoldhatatlannak látszó kérdést megoldani, még kompro
misszumos megoldásokkal is a megoldások irányába vinni, amelyek a 
fasiszták felfogása szerint 15 évvel ezelőtt, de úgy gondolom, ma is, 
háborút jelentettek volna! És hogy ez ma nem így van, köszönjük meg 
az „értelmes” politikusoknak és államférfiaknak. De köszönjük meg 
azoknak a keresztyéneknek is, akik 1958 óta, tehát a prágai békemoz
galom óta szervezik — igen, agitálják — az „értelmes” keresztyéneket 
a béke szent gondolata mellett és köszönjük meg azoknak a keresztyén 
embereknek, akik hallgattak a „jó szóra” és ha ma mi föltesszük a kér
dést, „kérek 20 dekát” , a válasz nagyon őszintén, nagyon a szívből faka
dóan így hangzik: „Lehet 3 dekával több?!”

És mi erre azt mondjuk, hogy igen. Mert a három deka több kalóriát,, 
több energiát, több eredményt jelent mozgalmunk szempontjából.

Ilyen gondolatok motoszkáltak a fejemben és szívemben, amikor 
Bartha püspök beszámolt mindarról, ami Hollandiában és másutt történt. 
Másutt! Nálunk sokan, másutt talán kevesebben tudják helyesen föl
mérni az Egyházak Világtanácsa elnökségének a kubai kérdésben kiadott 
tiltakozását és amellyel kapcsolatban azonnal megnyilatkoztak azok, 
akiknek érdekük a hidegháború fönntartása, sőt szítása. De mi erre a 
nyilatkozatra úgy nézünk, hogy a keresztyén lelkiismeret szava dolgozik 
mindenütt. A Szentlélek Isten világkormányzó hatalma nem ismer hatá
rokat! Isten országa nemzeti, népi, faji és vallási határokat nyilvánít 
semmisnek, ha az új ég és új föld megvalósításáról van szó. És ki meri 
mondani — dogmatikailag és etikailag, de főleg biblica teológiailag meg
alapozottan—, hogy országát háborúkkal, viszályokkal, atomháborúval, 
nukleáris háborúval, az emberiség „öngyilkosságával” akarja a kegyelem, 
a hűség, a szeretet és megbocsátás, a Krisztusban engesztelési és bűn
bocsánatot szerző Isten megvalósítani?!

Ha a Prágai Békemozgalomról van szó, szeretném megrázni a világ 
minden keresztyén emberét egyenként: Hiszel Krisztusban? Hiszed, hogy 
benne a béke köszöntött be Isten és az ember, ember és a természet, em
ber és a világ között? Hiszel abban, hogy Te ennek az örömüzenetnek 
a tanúja, a tanítványa és bizonyságtevője vagy? Hiszel abban, hogy 
Krisztus az ö  békességét élesztgeti és növesztgeti hívei szívében? Hiszed 
azt, hogy az ott ápolgatott magból és növényből Isten hatalmas fát nö
veszt, amely alatt megpihennek a békéért és békességért harcoló embe
rek és ajkukon fölhangzik a himnusz: „Dicsőség a magasságban Istennek, 
e földön békesség és az embereknek jóakarat” ! Aki a fa alatt van, az
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elfogadta a 20 dekával többet. Aki nem fogadta el, az saját magát zárta 
ki a versenyből.

De most hallgassuk meg a Munkabizottság sajtónyilatkozatát a hol
landiai ülésről:

„A  Keresztyén Békekonferencia Munkabizottsága a hollandiai regio
nális bizottság meghívására negyedik ülését ebben az évben december 
4—7-ig tartotta Driebergenben. A Keresztyén Békekonferencia elnöke,
J. L. Hromádka professzor bevezető előadásában hangsúlyozta a Konfe
rencia teológiai munkájának alapvető fontosságát. Csak az állandó teo
lógiai helyzetfelismerés tarthatja távol a konferenciát a hamis történet
filozófiától s a világi szempontok érvényesülésétől. Másrészt valamennyi 
egyházban a meglevő dinamikus erők hasonló kérdés előtt állanak.

Az egymáshoz közeledésnek e lelki folyamatával szemben áll a meg
osztott világ jelensége. Ott is, ahol nem egységes a politikai eseményekre 
vonatkozó véleményünk, feladatunk az egymásra hallgatás és az, hogy 
a miénktől eltérő álláspontokat is figyelembe vegyük. így alakítható csak 
ki a találkozás légköre. Bár azt is tudjuk, hogy a modern ember leg
mélyebb problémáit diplomáciai konferenciák egyedül nem oldhatják 
meg. Politikai téren jelenleg a legveszélyesebb válság Távol-Keleten je
lentkezik. Amíg a Népi Kína izolálása tovább tart az Egyesült Nemzetek 
Szervezetéből való kizárásával, nem remélhető a világhelyzet lényeges 
javulása még akkor sem, ha az európai problémák a megoldáshoz köze
lebb kerülnek. A leszerelés megvalósítása és a tömegpusztító fegyverek
kel folytatott kísérletek megszüntetésének kérdése ma is épp úgy, mint 
korábban, megoldatlan feladatként áll előttünk és állandó komoly erő
feszítéseket követel.

A Munkabizottság ülése foglalkozott a kubai kérdéssel. A Keresz
tyén Békekonferencia elnöke és főtitkára október 24-én Kennedy elnök
höz felhívást intézett, amelyet a Munkabizottság jóváhagyott. Hosszú és 
alapvető vitában vált nyilvánvalóvá az a tárgyilagosság, amely jellemzi 
a különböző nézetek ,kicserélése alapján a politikai helyzet elemzését 
többek között a német kérdés vizsgálatát is. Mindez csak Isten igéjére 
való hallgatásban történhetik és csak így lehetséges az a meglepő egyet
értés az általános helyzet megítélésében, mely gyümölcsöző kiindulási 
pontnak bizonyult a keresztyének közös cselekvésében Keleten épp úgy, 
mint Nyugaton a jelenlegi világhelyzetben. Világossá vált az is, mennyire 
megmérgezi a hidegháború a légkört s mennyire szükség van az egyház 
konkrét békéltető szolgálatára és szüntelen felhívására a tárgyilagos 
nemzetközi vitához, melyet a Keresztyén Békekonferencia szüntelenül 
hangsúlyoz. Az egész keresztyénségnek ezekben a kérdésekben még sok
kal aktívabbnak kellene lennie. Örömmel állapította meg a Munka- 
bizottság, hogy az utóbbi hetek politikai válságában különböző ökume
nikus hangok, hasonlóképpen mint a Keresztyén Békekonferencia hangja, 
szólaltak meg. Különösképpen érvényes ez az Egyházak Világtanácsa 
képviselőinek felhívására.

Az indiai—kínai határkonfliktus ügyében november 19-én a Keresz
tyén Békekonferencia elnöke és főtitkára mindkét érdekelt kormányhoz 
táviratot küldött azzal a kéréssel, hogy szüntessék be az ellenségeskedést 
és indítsák meg a tárgyalásokat.

Rendkívüli érdeklődéssel hallgatta meg a Munkabizottság a vatikáni 
zsinat eddigi lefolyásáról adott tájékoztatót és kifejezte azt a remény
ségét, hogy ez a fontos gyűlés pozitív és valóságos hozzájárulást nyújt
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majd a keresztyénség ökumenikus tudatának erősítéséhez és a nemzet
közi feszültség enyhítéséhez.

Fennállása óta foglalkozik a Keresztyén Békekonferencia az atom
halál elleni küzdelemmel. Az az álláspontja, hogy támogatja azt a javas
latot, amely minden atomkísérlet beszüntetését követeli 1963. január 
1-től, beleértve a földalatti kísérleteket is. Mindez igazolja a Keresztyén 
Békekonferencia eddigi erőfeszítéseit.

A Munkabizottság kifejezésre juttatta azt a reménységét is, hogy az 
Egyesült Nemzetek Szervezetének Genfben a leszerelés kérdésével fog
lalkozó bizottsága az egész világ közvéleményének támogatásával létre
hozza a nemzetközi ellenőrzéssel megvalósítandó általános és teljes le
szerelés egyezményét. Bebizonyult, hogy azoknak a száma, akik tudatá
ban vannak annak, hogy a fegyverkezés senkinek sem használ, szünte
lenül növekszik és hogy nincs más út, mint az általános és teljes leszere
lésről szóló egyezmény megkötése, ha nem akarunk a háború veszélyébe 
kerülni, hanem ehelyett a népek közötti békés együttélést szeretnénk elő
segíteni.

A Munkabizottság foglalkozott az 1963. június 4—9-ig Prágában ülé
sező Folytatólagos Bizottság előkészületeivel és a Második Keresztyén 
Béke-Világgyűlés rendszeres előkészítésével is.

Világossá vált, hogy a Keresztyén Békekonferencia munkája iránti 
érdeklődés a különböző országokban szüntelenül növekszik és hogy a 
regionális bizottságok és regionális konferenciák száma nő. Alaposan 
megtárgyalták a Keresztyén Békekonferencia afrikai feladatait és a Tit
kárságot megbízták, hogy készítsen elő egy, az afrikai keresztyénség kép
viselőivel folytatandó megbeszélést. Megelégedéssel állapította meg a 
Munkabizottság, hogy az együttműködési készség a Konferenciát hordozó 
Tteleti és nyugati egyházak és körök részéről megnövekedett és így az 
előző évi költségvetésnek kétszeresét tartalmazó előirányzatot hagyhatott 
jóvá.

A Munkabizottság tagjai örömmel üdvözölték az új folyóirat első 
számának megjelenését. E folyóirat a Mozgalom szerve lesz és a világ
közvéleményt a Keresztyén Békekonferencia céljairól és munkájáról tájé
koztatja. Kész egy széles és nemzetközi vitára, mely hozzásegíthet a ke
resztyén egyetértés kialakításához a jelenlegi világhelyzet és a megbéké
lés szolgálatának felelőssége gyakorlásában.

A Munkabizottság D. Werner Schmauch greifswaldi professzort a 
Mozgalom egyik alelnökévé választotta. Kifejezte köszönetét a Nemzet
közi Titkárságból kiváló A. B. Bujevszkijnak eddigi tevékenységéért és 
köszöntötte utódát, P. S. Sokolovszkij lelkészt.

A Munkabizottság elfogadta a Német Demokratikus Köztársaság re
gionális bizottságának meghívását és legközelebbi ülését Drezdában 
tartja.

A Munkabizottság tanácskozásának befejezése után két regionális 
konferenciára került sor, Hollandiában és Belgiumban. Ezek a konferen
ciák a béke és szabadság témájával foglalkoztak. A regionális konfe
renciák hálásak voltak azokért az előfeltételekért, amelyeket a regionális 
bizottságok és a keresztyén Békekonferencia e munka számára terem
tettek. A tanácskozás idején érkezett meg a híre annak, hogy a Keresz
tyén Békekonferencia munkaközösséget alakított Svájcban.

A Munkabizottság tagjai Hollandiában, Belgiumban és Franciaország-
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bán különböző gyülekezeteket látogattak meg, ahol mint vendégek ige
hirdetési szolgálatokat végeztek, előadásokat tartottak és beszámolókat 
mondtak országaik egyházainak életéről. Különböző személyiségekkel 
folytattak megbeszéléseket és meglepő mértékben találtak nyitottságot 
azok iránt az erőfeszítések és feladatok iránt, amelyeket a Prágai Kon
ferencia az egyházban^ és a világban akar betölteni. A Holland Reformá
tus Egyház zsinatának elnöke, van dér Hooff, és az ókatolikus egyház 
érseke, Rinkel, valamint az „Egyház és Világ” ökumenikus intézet több 
igazgatója és hollandiai ökumenikus szervezetek képviselői vettek részt 
a regionális bizottság által szervezett fogadáson. A zsinat elnöke a 
Munkabizottságnak átadta a Mozgalmunk által örömmel üdvözölt állás- 
foglalását az atomfegyver kérdésében, amelyet a Holland Református 
Zsinat adott ki.

III.
1962. november elsején jelent meg a Prágai Békemozgalom folyó

irata „Christliche Friedenskonferenz” (Keresztyén Békekonferencia) cí
men német, angol és francia nyelven. A kéthavonként megjelenő folyó
irat a Keresztyén Békekonferencia Nemzetközi Titkárságának a kiadásá
ban jelenik meg Prágában. A szerkesztő bizottság elnöke Dr. Kloppen- 
burg egyházfőtanácsos (NSZK) s magyar részről Tóth Károly konventi 
osztályvezető a tagja. A rendkívül ízléses formában megjelenő és képek
kel illusztrált folyóirat 1. számát ismertetjük most.

Dr. Kloppenburg írt bevezető cikket a folyóirathoz „Voraussetzungen 
Christlicher Friedensarbeit” (A keresztyén békemunka feltételei) címen, 
amely annyira alapos és elvi jelentőségű, hogy bő vázlatát adom:

„A Keresztyén Békekonferencia munkájának bámulatos visszhangja 
lett az egész világon, elsősorban Ázsia és Afrika keresztyénéi körében. 
Kétségtelenül azzal van ez összefüggésben, hogy a Konferencia olyan fel
adatra vállalkozott, amelynek a megoldása nélkül nincs hitele és légüres 
térben mozog az evangéliomnak Jézus Krisztusról, a világ világosságáról 
szóló üzenete. A keresztyének felelőssége a világbékéért régtől fogva 
olyan kérdés, amely döntő módon mozdította elő és határozta meg a ke- 
resztyénség tömörülését az ökumenikus mozgalomban.”

0

„Persze ismerjük azt a bibliai igét is, amely a hamis prófétáktól óv 
bennünket, akik azt mondják: Béke, béke és nincs béke. A Keresztyén 
Békekonferenciának éppen ezért nem szabad eljelentéktelenítenie a mai 
világban meglevő súlyos feszültségeket. Nem szabad kisebbnek feltüntet
nünk az egymással harcban álló világrendszerek ellentéteit. A minden
kire vonatkozó szociális igazságosság kérdésére, a népek szabadságát 
érintő kérdésre különböző válaszokat adnak Kelet népei, Ázsia és Afrika 
népei és »a régi világ« népei. S ezek a különbözőségek alapvető jellegűek. 
A Nyugat azt mondja, hogy a meglevő szakadék miatt nem lehetséges a 
béke. A Kelet viszont azt mondja, hogy igenis lehetséges.” Persze, a bi
zalom légkörének a megteremtése rendkívül fontos ezen a téren. „Nehru 
indiai miniszterelnök az Üj-Delhi-i világkonferencia előtt tartott beszédé
ben azt mondta, hogy a békéért végzett minden politikai törekvésünk 
sikerének az Előfeltétele, hogy akarjunk bízni a másikban. Aki megaján
dékozza bizalmával a másik felet, az várhat bizalmat tőle.”

De a bizalom sem lebeghet légüres térben. A bizalom és a békés lég
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kör megteremtésének három feltétele van: Tárgyilagosság, tárgyalások 
és a személyes munka.”

A tárgyilagosság azt jelenti, hogy tisztában kell lennünk a világ ese
ményeivel. Ezért kell harcolnunk a hidegháború ellen, mert annak 
lényege, hogy a tényeket meghamisítja, mert ítéleteit a másik fél meg
hallgatása nélkül hozza. De a tárgyilagossághoz tartozik a tárgyalások 
szelleme is. Meg kell ismernünk a másik felet, hogy a béke kérdéseiben 
dönthessünk. A Keresztyén Békekonferencia ezért tartja rendkívül fon
tosnak a nemzetközi konferenciákat, a felelős államférfiak gyakori talál
kozását. Nekünk is hozzá kell fognunk, hogy a népek tárgyi problémáit 
megismerjük tudósoknak a bevonásával. „A  Keresztyén Békekonferencia 
férfiainak és asszonyainak legyen bátorságuk olyan problémáknak az 
őszinte megtárgyalásához is, amelyeket hazájuk közvéleményében érint
hetetlen tabuknak tekintenek, amilyen pl. a német kérdés vagy a kolonia- 
lizmus minden formájának a megszüntetése.”

Harmadik faktorként fontos, hogy mi magunk tevőlegesen vegyünk 
részt a béke megvalósításában. Korunk egyik legreményteljesebb voná
sának és tényének kell tekintenünk, hogy a Keresztyén Békekonferencia 
tagjai a béke igazi követeivé lettek hazájukban és hogy a világon min
denütt megalakultak a Prágai Konferencia regionális bizottságai.

A Keresztyén Békekonferencia állandó kapcsolatot tart fenn az Egy
házak Világtanácsával. A maga felelősségének azonban tudatában van 
és máris készül az 1964-es Második Összkeresztyén Béke-Világgyűlés 
összehívására. Ezt a világgyűlést van hivatva előkészíteni ez a folyóirat is.

*

Dr. Hromádka József, a Munkabizottság elnöke, terjedelmes cikkben 
számol be a mozgalom feladatairól ezen a címen: „Vor neuen Aufgaben” 
(Űj feladatok előtt).

1. Hromádka cikkét az a tény határozza meg, hogy az Első össz
keresztyén Béke-Világgyűlés megtartásával a mozgalom első szakasza le
zárult, de az előttünk álló második szakaszban nem kisebbek a meg
oldandó problémák. Bevezetőben rámutat arra, hogy az akkori nyomasztó 
nemzetközi helyzetben mindent meg kellett tennünk, hogy az újabb ka
tasztrófának elejét vegyük. Viszont kezdettől fogva a teológiai felelősség 
határozta meg munkánkat. „Mindig tudatában voltunk annak, hogy ben
nünket, hivő keresztyéneket, különleges felelősség terhel a mai helyzet
ben és az a feladatunk, hogy teológiailag is alaposan átgondoljuk mun
kánk alapjait és olyan pontokon siessünk a világ segítségére, amelyek 
máshonnan nem képvisselhetők” . Mindent az evangéliom megvilágításába 
kellett helyeznünk. „A mai keresztyénség teológiailag is sok csoportra 
oszlik, amelyek nem értik meg egymást és amelyek eltérő, sokszor egy
másnak ellentmondó álláspontot foglalnak el az emberiség legsürgetőbb 
kérdéseiben: a leszerelés, a nukleáris fegyverek, a meleg- és hidegháború, 
a népek harcának a kérdésében az önállóságért, az éhség és kizsákmá
nyolás ellen és a békés koegzisztencia és a békés verseny dolgában is.” 
Sokszor fundamentális teológiai gyökerei vannak az eltérő felfogásoknak. 
Mint eddig, a jövőben is legfőbb feladatunk lesz, hogy a keresztyén hit 
és teológia kérdéseiben megszüntessük a mai zűrzavart és közös teológiai 
bázist adjunk szolgálatunknak.

2. „Szoros kapcsolatban van ezzel az a törekvésünk is, hogy saját 
küldetésükre emlékeztessük a keresztyén egyházakat.”  Hiszen ma az
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a veszély fenyeget, hogy az egyházak örökölt előítéletek, félreértések, ön
igazság eszközeivé válnak. A másik veszély pedig, hogy a világgal szem
ben a magasabbrendűség álláspontjára helyezkedünk. Akkor pedig letér 
az egyház a helyes útról, amelyet Jézus jelölt meg számára: az önmeg
tagadás, az igazi bűnbánat útjáról. Magunkra kell vennünk a világ gond- 
jait-bajait, segítségre kell sietnünk a jobb társadalom, a szabadság, jog, 
igazság és béke magasabb alapjainak a megkeresésében és megtalálásá
ban. Meg kell keresnünk papi és prófétai küldetésünknek a közös teo
lógiai alapját.

3. Maga a tudományos teológia is eredménytelen azonban, ha nincsen 
vonatkozással a konkrét történelmi helyzet kérdéseire és nehézségeire. 
A  meg nem kurtított evangéliomnak van szava az ember személyes és 
egyházi egoizmusához s ugyanakkor elhordozza felelősen az emberi bűnt, 
szenvedést és vétket. Ez az az igazi szeretet, amely lehetségessé teszi, 
hogy a legnehezebb és legvitatottabb kérdésekről is felelősen és egymás 
kölcsönös megbecsülésével tárgyaljunk. Csak így tudjuk komolyan venni 
a mai világhelyzetet, csak így látjuk meg, hogy ma mennyire az életről 
és halálról van szó, milyen nagy a saját felelősségünk, de mennyire nem 
kell reménység nélkül élnünk.

a) Ennek érdekében azonban koordinálnunk kell mindazokat az erő
ket, amelyek az új katasztrófa veszélyét el akarják hárítani s amelyek 
a totális leszerelésre, minden tömegpusztító fegyver megsemmisítésére 
és a népek békés együttélésére hívják az emberiséget. Ezt a munkát 
azonban sem békejelszavakkal, sem elvont pacifizmussal elvégezni nem 
tudjuk. Ezekről a kérdésekről állandó beszélgetéseket folytatunk a mi 
közösségünkben s ezeknek nemcsak elvi, hanem erősen politikai jellegük 
is van.

b) Jobban kell ismernünk a nemzetközi helyzetet, „ökumenikus meg
beszéléseinken és a mi konferenciáinkon is újra meg újra azt állapítjuk 
meg, hogy a teológiai alapkérdésekben egyetértünk, sőt a világhelyzet 
általános megítélésében is közel állunk egymáshoz, de a jelenlegi nem
zetközi élet fontos kérdéseiben meglehetősen eltérünk egymástól. Ilyen
kor tudatosul bennünk, hogy alapos tanulmányozásra van még szüksé
günk. Nem elég, hogy nyilatkozatokat adunk. Arra van szükség, hogy 
véleményünket a jelenségek és események alapos tárgyi ismeretére és 
helyes értékelésére építsük föl.” Félretéve minden félelmet s bizalmat
lanságot, meg kell ismernünk a nagyhatalmak békejavaslatait, az el nem 
kötelezett államok elgondolásait: tehát tárgyi ismereteinket kell növel
nünk. Ebben segítséget kell kérnünk tapasztalt újságírók, politikusok és 
szakértők munkáját.

c) Hromádka hangsúlyozza, hogy az elmondottak elsősorban a német 
kérdéssel kapcsolatban rendkívül fontosak. „Milyen alapok és szerződé
sek voltak adva közvetlenül a második világháború után a német nép 
életének a megszervezéséhez? Hogyan került sor arra, hogy Németorszá
got két államra osztották fel? Mi célja van Berlin külön státusának? 
A felelős hatalmak milyen javaslatokat tesznek a német kérdés meg
oldására? Milyen választ adtak a nyugati hatalmak a szovjet kormány 
javaslataira? Hogyan támadt krízis Berlin körül és miért kellett falat 
építeni Kelet- és Nyugat-Berlin közé? Hogyan lehet elérni Németország 
újraegyesítését és a német nép fölvételét az európai társadalomba? 
Melyik német állam felel meg majd á jövőben programjával jobbap a 
második világháború eredményeinek és nyújt nagyobb biztosítékot a né
met nép békés együttműködése szempontjából? Jogosak vagy jogosulat
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lanok a kelet-európai népek aggodalmai Nyugat-Németország fejlődését 
illetően? Hogyan alakult és alakul ma a német nép közvéleménye a má
sodik világháború után és milyen mértékben van tudatában a német nép 
még ma is annak, hogy ő a felelős jövőjéért? Ezek kérdések, amelyeket 
nem lehet megoldanunk, csak ha kölcsönösen hallgatunk egymásra, ha 
alapos tanulmányokat végzünk és tudatában vagyunk annak, hogy mi 
mindnyájan felelősek vagyunk a német néppel együtt a múltért, a je
lenért és a jövőért.”

d) Csak egészen röviden érinti a Távol-Keleten felmerülő kérdéseket: 
„Mi okoz Kelet- és Délkelet-Ázsíában latens és veszélyes krízist? Mi 
indokolja a Kínai Népköztársaság kizárását a nemzetközi együttműködés
ből? Milyen jog alapján kritizálják ellenállását a koreai háborúval szem
ben és az ENSZ 1950-es ún. katonai expedíciójával szemben, miközben 
felvételét az ENSZ-be csökönyösen ellenzik? Nem vezethető-e vissza 
a kelet-ázsiai veszély arra a szerencsétlen politikára, amelyet 1949 óta 
Kína ellen folytatnak? Nem súlyos tévedés-e a nyugati hatalmak részéről, 
hogy szándékosan izolálják a Kínai Népköztársaságot s ez megbosszulja 
majd magát egyszer az egész emberiségen?

e) Mi a teendőnk, hogy Afrika és Latin-Amerika népeinek a nagy- 
szabadságmozgalmából nemcsak politikai, hanem társadalmi, gazdasági 
és kulturális szabadság is legyen?

f) Egyik legkomolyabb probléma ma számunkra a koegzisztencia kér
dése, a szocialista és polgári-demokrata világ együttélésének a kérdése. 
A  szocialista vagy kommunista társadalomnak a kérdése döntő kérdés 
lesz az emberiség,fejlődésében. Bármilyen kérdésről van szó a mi moz
galmunkban is, a háttérben mindig beleütközünk ebbe a kérdésbe. Ez 
a körülmény arra vall, hogy a mai emberiségnek meg kell oldania az új, 
jobb, társadalompolitikai és kulturális szempontból egészségesebb társa
dalmi rendnek a kérdését. Nem hallgathatjuk el, hogy az ún. nyugati 
társadalom rendje és politikai légköre az elmúlt 40 esztendőben erősen 
megrendült és hogy nagyon komoly históriai, erkölcsi, szociális és poli
tikai okai vannak annak, hogy az ún. szocialista világ megszületett és 
növekedőben van. A mai nemzetközi feszültségben és a mi vitatkozá
sainkban is végső sorban az emberi szabadság és igazság, jog és emberi 
együttélés, egyenlőség és nemzetközi ethos (azaz a népek közti igazi és 
maradandó kapcsolat zsinórmértékének) a nehéz kérdéséről van szó. .

Históriailag a keresztyén egyházak szorosan össze voltak fonódva 
a nyugati keresztyén civilizációval. Ma ez arra ösztönöz bennünket 
— akik nagyrészt még annak a kultúrának az eredményeiből élünk —, 
hogy éppen mi keresztyének gondolkozzunk azon, amit korábban ma
gától értetődőnek tartottunk. „A  szocialista társadalom valósága, növe
kedése és fejlődési programjai arra indítanak bennünket, hogy új néző
pontból gondoljuk végig az emberi társadalom jövőjét és szociál-politikai 
rendjeit.”

Mi bízunk abban, hogy a prágai mozgalom sok alkotó erőt és indí
tást visz bele az egyházak és népek kapcsolataiba, amelyek majd javára 
válnak az emberiségnek. Máris hisszük, hogy eddigi munkánk is tovább 
vitt bennünket egy lépéssel. De azt is- tudjuk, hogy a kezdet kezdetén 
vagyunk még mindig és nagy feladatok megoldására kell vállalkoznunk 
félelemmel és reszketéssel.

4. A római katolikus keresztyénekkel kapcsolatban hangsúlyozza,
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hogy a prágai mozgalom soha sem zárta be a kaput a tárgyalások előtt. 
De az akadályokat is világosan megnevezte az Első Keresztyén Béke- 
világgyűlésen, amelyek dogmatikai és a római katolikus egyház kano
nikus szerkezete szempontjából a tárgyalások útjában állanak. Fájdalom
mal tapasztaljuk, hogy ennek az egyháznak sok felelős embere bizonyos 
politikai, társadalmi és hatalmi érdekekkel kapcsolja össze általában az 
egyház, elsősorban a római egyház feladatát. Nyugtalanítottak bennünket 
azok a kísérletek, amelyek a keresztyén egyházaknak bizonyos szellemi 
frontját akarták megteremteni abból a célból, hogy a nyugat-európai és 
amerikai népek hatalmi igényeit rákényszerítsék arra á területre, amelyet 
mi szocialista tábornak nevezünk. Nem tagadtuk, hogy ebben a törek
vésükben a római katolikusok nincsenek egyedül. A nyugati protestánsok 
nagyobb része is a hidegháború légkörében él és fenyegeti az a veszély, 
hogy a keleti szocializmust (vagy kommunizmust) azonosítsa az emberi 
nemzedék ősellenségével.

Kezdettől fogva az emberiség végzetes útjának tartottuk a hideg
háborút (vagyis azt az eszmei, kulturális, politikai és társadalmi törek
vést, amely az ún. ellenséges társadalom aláaknázását tűzi ki célul), 
betegségnek, amely megbénítja az emberiség egészséges erőit s amelynek 
a jövőben még végzetes kihatásai lesznek. Ezért nyugtalanítottak ben
nünket bizonyos római hierarchikus köröknek és a politikai katoliciz
musnak is azok a törekvései, hogy a keresztyénséget hatalmi célokra 
használja föl. Attól tartottunk, hogy újra föltámad a régi keresztes
háború ideológiája s így csak elmélyül a szakadék a keleti és nyugati 
keresztyénség között.

Nem ellenségeskedni akarunk a római egyházzal. Mi túl tudunk látni 
a látható egyházak határain. Bizonyság erre együttműködésünk az orto
dox egyházakkal. Azt is tudjuk, hogy tanulnunk kell egymástól. De a 
keresztre feszített és feltámadott Krisztus jelenlétében akarunk élni és 
dolgozni és az ő követségében a hivő keresztyénekkel, sőt minden ember
rel együtt akarunk dolgozni, akkor is, ha bizonyos római katolikus körök
kel szemben a kritika hangját hallatjuk. Viszont nem feledkezünk meg 
azokról, akik őszintén akarják a szolidaritást velünk és fenntartás nélkül 
dolgoznak a békéért. Utalunk itt a római egyház fejének a nyilatkoza
taira elsősorban. Az a reménységünk, hogy eljön az idő, amikor együtt
működésünk sokkal termékenyebb lesz, mint eddig. Viszont azt kérjük 
a katolikus egyház képviselőitől, hogy vonják le a gyakorlati konzekven
ciákat is a békére és barátságra vonatkozó nyilatkozataikból és szólítsák 
föl az államférfiakat a valóban békés koegzisztencia és békés versengés 
megvalósítására.

5. Az ökumenikus beszélgetés feladatával kapcsolatban elmondja 
ismét, hogy sokszor előfordul, hogy az evangéliom alapkérdéseiben egyet
értünk. de amikor a gyakorlati keresztyénség megéléséről, a mai tár
sadalompolitikai és nemzetközi élet kérdéseiről van szó, akkor egyszerre 
elválnak az utak egymástól. Ez persze ne riasszon meg bennünket, hi
szen a hit nem teremt uniformizált keresztyéneket és tisztelnünk kell 
a másik keresztyén embernek azt a szabadságát, hogy másként dönt, 
mint mi. Es mégis gondolkodnunk kell ezeken a különbségeken és föl
tennünk a kérdést, hogy vajon nem a hitbeli különbség hoz-e létre kü
lönböző döntéseket? A hit valóságos egységének a kérdése merül itt föl: 
tusakodás az egyház közös feladataiért és megegyezés az emberi együtt
élés nagy kérdéseiben.
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Ezért hoztunk létre állandó tanulmányi bizottságokat, hogy az evan- 
géliom világosságában értse meg és dolgozza ki feladatainkat.

A következőkben az egyes munkabizottságoknak a feladatát kör
vonalazza röviden, majd arról szól, hogy a mozgalom regionális konfe
renciákat fog,tartani és már most elkezdte a Második Keresztyén Béke- 
világgyűlés előkészítését.

*

Nikodim érsek „Es wird uns Zeit zűr Versöhnung geboten” (Időt 
nyertünk a megengesztelődéshez) címen írt cikket. Elmondja benne, hogy 
az Orosz Ortodox Egyház 1958-ban csatlakozott a prágai mozgalomhoz. 
Ez a lépés nem volt véletlen. Hiszen az orosz egyház már 1948-ban min
den keresztyén ember közvetlen kötelességeként jelölte meg a béke
munkát, éppen egy új világkatasztrófa veszélye miatt. Ezért vett részt 
minden olyan megmozduláson, ahol a béke megőrzéséről volt szó és har
colni kellett a gyűlölet és bizalmatlanság ellen.

Ezért csatlakozott az Orosz Ortodox Egyház kezdettől fogva a Prágai 
Mozgalomhoz és vett részt annak minden egyes konferenciáján.

„Tudjuk, hogy az emberiséget fenyegető atomháború veszélye, a tel
jes pusztulás veszélye erősíti a keresztyén felelősséget a nemzetközi 
békéért es a szociális bajok iránt. Ezért ismerte el 1958-ban az Egyházak 
Világtanácsa, hogy minden keresztyén embernek harcolnia kell az igaz
ságért, a szabadságért és a békéért” . Üj Delhiben felszólította a népeket 
és kormányukat az általános és teljes leszerelésre és ezért reméli, hogy 
az Egyházak Világtanácsa ezután is hűséges marad az evangéliomhoz és 
mindent megtesz a békéért s ebben támogatni fogják az összes tagegy
házak.

Azért vesz részt a Prágai Keresztyén Békemozgalomban, hogy mind
ezeket a törekvéseket a maga részéről is támogassa.

*
Schmauch Werner greifswaldi professzor „Dér Weg dér Christlichen 

Friedenskonferenz”  (A Kér. Békekonferencia útja) címen írt rövid esz- 
méltetőt a mozgalom eddigi munkájáról és jövő kilátásairól.

A továbbiakban a lap közli Alexius pátriárka üzenetét a folyóirat
hoz, amelyben örömmel üdvözli a folyóirat megindulását és többek kö
zött ezt írja: „Azzal, hogy a mi Keresztyén Békekonferenciánk Krisztus
nak, a mi Megváltónknak a szeretetről és békéről szóló parancsolatából 
indul ki, . . .  meggyőződésünk szerint képes lesz arra, hogy békés úton 
egyesítse a legszélesebb keresztyén köröket és így közelebb vigyen ben
nünket annak a célnak az eléréséhez, amely után az egész emberiség 
vágyódik — a tartós és igazságos békéhez.”

Ondra főtitkár a mozgalom eddigi munkájáról és perspektíváiról, 
A. Molnár a Keresztyén Diákszövetség gráci konferenciájáról írt beszá
molót. Lochmann professzor az Európai Egyházak Nyborgi Konferenciá
járól (1962) és annak tárgyalási anyagáról írt értékes cikket.

Tartalmazza végül a lap a Munkabizottság (elnökség) moszkvai ülé
sének (1962. szept. 10—17.) a sajtótájékoztatását, kivonatot hoz H. Goll- 
witzer professzornak egyik prágai beszámolójából s végül kisebb-rövi- 
debb híreken kívül hozza dokumentumként a Keresztyén Békekonfe
rencia levelét a Vatikáni Zsinathoz (1962. október).

Dr. Pálfy Miklós
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Tudás, tudomány, műveltség
Ez a hármas megjelölés azt fejezi ki, hogy a tudás, tudomány és 

műveltség erősen összefüggnek, ugyanakkor mégis sajátosveretű elmé
leti és tapasztalati dolgok. A tudás elméleti és gyakorlati hozzáértés 
valamihez, amely befolyással van embereknek egymáshoz való viszo
nyára. A tudásnak van tehát magatartásbeli vetülete. Hiszen éppen az 
ellenkezője: a „nemtudás, hozzá nem értés” kifejezések, mint értékítélet 
mutatják, hogy a tudással a köztudat által számontartott etikai igény, 
elismerés, vagy hiányérzet forrott össze. A tudásnál szinte magátólér- 
tetődő a személyhez kötöttség. Részben a született vagy örökölt ráter
mettség formájában, részben abban a lehetőségben, hogy azt szerezni 
lehet, akarni lehet és ki lehet térni előle. Ügy is érvényesül azonban a 
tudás személyi vonatkozása hogy megléte vagy nemléte más-más jel
lembeli tényezőt sodorhat felszínre, amilyen az önzés, kevélység, alá
zat, önbizalom, kisebbrendűség stb. A tudással összeforrott szándék 
és cél ilyenformán minden esetben része lesz annak a viszonyalakulás
nak és ha tetszik sorsnak is, amely emberek egymásközti kapcsolatában 
jegecesedik erkölcsiséggé.

A tudás eredete teremtésbeli és nem a tudás fájáról evés követ
kezménye. Majd a bűnnel való kapcsolata során erről még szó esik. 
Ahogyan az Istenhez és a másik emberhez való viszony, továbbá a 
megélhetés szüksége és adott módja megelőzte a bűnt, a tudás is meg
előzte azt. Éppen ezekkel a bűnt megelőző életmegnyilvánulásokkal 
járt együtt a tudásra való készség ajándéka. Az egyház sok tévedéstől 
és gyanútól megmenekedett volna, ha ezt következetesen számba veszi. 
Itt még a kultúrparancsra való hivatkozás sem teljesen elegendő. Az 
ember istenképűségével együttjárt a mérlegelés, az ismeret, a döntés és 
cselekvés feladata. Ebben már az a technikai készség és lehetőség is 
benne rejlett, amely az előrehaladásnak mindig fontos tényezője volt 
és lesz és elkerülhetetlenül igényli, hogy a tudás készsége kísérje.

A tudás közvetlen célja az volt és ez nem is változott, hogy az 
ember mindig a helyén legyen, helyesen tájékozódjék, helyesen gon
dolkozzék, szóljon és cselekedjék. De ebben az a távolabbi cél is benne- 
foglaltatott, hogy minden más teremtmény is a helyére kerüljön és az 
életet úgy szolgálja, ahogyan azt a legjobban teheti.

A tudomány nem pusztán tudást jelent, hanem annál három irány
ban is többet. A tudomány konkrét célok megvalósításának egész so
rát foglalja magában. Az önmagáért valóság a célnélküliség a tudo
mány csődje volt mindig, minden területen. A tudomány sokkal in
kább kollektív vonatkozású jelensége az emberi életnek, mint a puszta 
tudás. Akkor is, ha ez nem jelentkezik ilyen szembeötlően a minden
napi életben. Társadalmi vonatkozásában éppen azért a tudomány na
gyobb horderejű tényező, mint az egyesek egyenkénti tudása. Az előbbi 
ugyan nincs az utóbbi nélkül. Az egyesek tudása lehet azonban olyan 
elszigetelt dolog is, aminek tudomány-jellegét eleve lehetetleníti a 
konkrét cél hiánya, tévedése, vagy társadalmi kihatásának hiánya, eset
leg káros volta. Végül többlete a tudománynak a tudáshoz viszonyítva 
az a körülmény, hogy az élet egész területét szemmel tartja és meg
felelő ágaival megismerésre célbaveszi. Vizsgálja, tanulmányozza az 
embert magát, testi, lelki, szellemi adottságaival, továbbá környező vilá
gát is a lehetséges határig. Az eredményeket összegezi és hasznosításra
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bocsátja. A felbukkanó új célok eszközeit megalkotja, a velük elért ered
ményt az általános emberi élet szemszögéből és annak javára feldol
gozza és a vele való élést szabályozza. Egyes ágai között olyan prakti
kus kapcsolatot igyekszik teremteni, amelyik a rész- és a kész eredmé
nyeket világméretekben hozza olyan összefüggésbe, hogy feleslegeset 
már ne kelljen tennie és a hibákat, célszerűtlenségeket és károkat ki
küszöbölje, vagy a minimumra szorítsa.

A tudomány célja tehát az ember, az élet. Ezzel már hatalmas eti
kai vonatkozása adva van. Élni lehet vele és élni kell vele, mint Isten 
ajándékával. De itt is számba kell venni a bűn miatt mindig lehetséges 
visszaéléseket is. Isten minden teremtése, ajándéka önmagában véve 
jó. Rendelkezésre áll és a tudomány etikai hivatása az, hogy minden 
Istentől a teremtésbe rejtett adottság betöltse rendeltetését az em
ber javára és Isten dicsőségére. A tudomány segít abban, hogy az ember 
valóban emberként éljen és ezt lehetőleg mindenki számára biztosítsa és 
szorgalmazza. Ha az Isten teremtésbe rejtett ajándékai célba jutnak általa, 
illetve tudása által, alapjában véve olyan pompás szolgálat részese, 
amelyben egyenesen Isten munkatársa az ember. Ezért pedig sohasem 
szégyenül meg, inkább az áldás ígéretével és megtapasztalásával gaz
dagodik.

A tudás ajándék és lehetőség

Isten első leckéje az ember számára az volt, hogy szaporodjék, 
hajtsa a földet birodalma alá és uralkodjék rajta. Ennek a feladatnak 

. betöltése elképzelhetetlen hozzáértés, tudás nélkül. Ebből következőleg 
igaz, hogy Istennek az ember megteremtésével együtt járó ajándéka a 
tudás, amelynek közvetlen célja, hogy mindaz, ami Isten teremtésében 
megvan, betöltse rendeltetését, mindaz pedig, ami akadályt gördít ez 
elé, eltávozzék az útból. Ez a cél a bűneset után sem változott. Miben 
van a tudás igazi ajándék jellege? Ha erre a kérdésre keressük a he
lyes teológiai feleletet, akkor azt kell megvizsgálnunk, milyen lehető
ségek rejlenek a tudásban.

_ a) Céljához segíti azt, ami a teremtett világban megvan. A természet 
nyújtotta anyagokból megfelelő hozzáértéssel eledelt, ruházatot, épülete
ket, gépeket, gyógyszereket, kulturális cikkeket hoz elő és azokat min
dennapi velünk való élésre rendelkezésre bocsátja. Megmenti tehát az 
embert attól, hogy a létező, a való mellett szükséget lásson és elural
kodjék rajta a pusztulás veszedelme.

b) Az eredeti rendeltetésnek megfelelően kiemeli az embert a terem
tett világban különben kényszerű kiszolgáltatottságából és valóban a 
neki szánt vezető szerepet töltheti be abban. Ilyen minőségében tu
dása menti meg attól, hogy a célszerűtlen és ésszerűtlen lépések saját 
korlátáivá legyenek. Viszont vele a célszerűség szempontja előretekintő 
módon érvényesülhet, egészen konkrét tervek és számítások ellenőriz
hetősége mellett.

c) Saját szolgálatába állít vele az ember olyan erőket és törvé
nyeket, amelyek nélküle ellenségként kárhoztatnák rettegésre vagy 
félelmes tétlenségre és tehetetlenségre. Ebből eredően viszont eljuthat 
odáig, hogy nemcsak a puszta fizikai létfenntartása oldódik meg, hanem 
lelki-szellemi élete is kibontakozhatik és testi-lelki-szellemi egyensú
lyában „egész-ember” volta személyiséggé formálódhatik.

d) A tudás vonala progresszív és progresszív lehetőségek forrása. 
Már csak azért is, mert az egyszer megismertet, vagy megtapasztaltat
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nagyobb erőfeszítés nélkül tovább lehet adni. Az eszközök bővülésével 
pedig a megismerés újabb lehetőségei, a megismerés bővülésével pedig 
újabb eszközök alapozzák a továbblépést. Közben mindig növekednek 
az emberi igények és sürgetik az anyagi és szellemi világ egyre széle
sebb és átfogóbb igénybevételét.

e) összefoglalóan pedig azért ajándék a tudás, mert Isten gond
viselő szeretetének megnyilartkozása. Megléte azért alázatra, örömre és 
hálaadásra késztet és a vele való élést egycsapásra etikai kérdéssé 
teszi.

Az előbbiek alapján a tudás etikai problémája elsősorban az, hogy 
hogyan viszonyulunk hozzá. Ebben az összefüggésben elsősorban an
nak a szempontnak kell szóhoz jutnia, hogy szabad élni vele. Okta
lan skrupulus volna tehát azon rágódni, hogy hozzá lehet-e nyúlni, 
igénybe lehet-e venni és meddig lehet elmenni a felhasználásban. Csak 
ferde teológiai és annak megfelelő téves hitbeli fundamentomról lehet 
a vele való élés. szabadságát megkérdőjelezni. Mivel pedig a tévedésen 
alapuló téves hit sokkal inkább hiedelem, mint hit, babonás háttérnek is 
mondhatnánk bárminemű félszegséget vagy riadalmat ebben az irány
ban. Még csak a hit racionalizálásáról sincs szó akkor, amikor reális lá
tásra jutunk a tudás dolgában, hanem inkább felszabadultságról, ame
lyik a hit szférájában pillantja meg Istenének, azután az Ö szeretetéből 
a magáénak azt, ami a megismerés segítségével, de Isten gondviseléseként 
valóban a vele való élésre szánt ajándék. Vajmi kevés jót tételez fel 
Istenről az, aki ebben a dologban bizalmatlan vele szemben. Ö ugyanis, 
tulajdon Fiának sem kedvezett, hanem Öt mindnyájunkért odaadta, mi
módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk!

Ezért kell itt még egy lépéssel tovább mennünk és Krisztus felől 
megnéznünk a tudás ügyét. Őbenne Isten valóban odafordult a világ
hoz szeretettel, megbocsátással. Ennek visszhangjaként a Krisztusban 
való hit azt jelenti, hogy Őbenne nekünk is van bátorságos és bizodal- 
mas odafordulásunk Istenhez. A félelem, bizalmatlanság eltűnésével 
pedig Isten minden ajándékának elfogadása magátólértetődő és termé
szetes. Isten azt akarja, hogy a helyére talált ember számára minden 
rendelkezésre álljon, amit kezdettől fogva neki szánt. Ilyen meggyőző
désből következik a keresztyén ember számára a tudás megbecsülése és 
lehetőségeinek örömmel és hálával való elfogadása. A tudás megszer
zésében és érvényesítésében Isten területén tudja magát. Az emberi test
től, lélektől és szellemtől kezdve a lehetséges határig, amely a fejlő
dés során egyre inkább kitolódik a'legkisebb felé és a legnagyobb felé 
éppen úgy, mint a legközelebbi és a viszonylag legtávolabbi felé. A 
keresztyén embert nem köthetik babonás elképzelések és gátlások. Sza
badsága megvan a bűnbocsánat bizonyosságában és csak a bűn felé kor
látozott. Isten szeretete kíséri a tudás megszerzésében, gyarapításában, 
hasznosításában éppen úgy, mint abban a bizalomban, amely szabad
ságának forrása a tudás nyújtotta lehetőségekben. A „szabad” és „lehet” 
azt is jelenti a keresztyén ember számára: kell! Krisztusban kell az 
élet, kell a teremtett világ, tehát kell a tudás ajándéka is azért, hogy 
a nincsnek, korlátoltnak és örümtelennek sziklái megrepedjenek. Azután 
a kurta lehetőségek tegnapi embere a holnap emberévé lehessen. Ez 
teszi értelmesebbé a jelen harcát az örökkévalóság kiteljesedésén innen. 
Krisztus felől biztató, bátorító fény esik az emberi tudásra. Éppen az 
oldódik meg ugyanis Őbenne, ami bizalmatlanná és eredményteíenné 
tenné, a bűn.
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A tudás kötelesség és felelősség

A tudás lehetősége és szabadsága akkor válik kötelességgé, ha vele 
 együtt kibontakozik az életért, az emberért való felelősség. Ennek a fe
lelősségnek gyakorlása lehetetlenné, vagy legalább erősen korlátolttá 
válnék gyarapodásra mindig alkalmas és kész tudás nélkül.

Az élet természetes szüksége az emberek sokaságában életpályá
hoz kötötten mutatkozik kielégíthetőnek. Főként tehát a hivatással ösz- 
szefüggésben gyakorolható a mások életéért való felelősség is. A fe
lelősség maximuma nem függhet attól, hogy mekkorára hajlandó az em
ber, hanem csak attól, hogy mekkorával adós. A tudással kapcsolatos 
keresztyén felelősség maximumát is ez az ige határozza meg: Szeresd 
az Urat teljes szívedből és elmédből és szeresd felebarátodat, mint ma
gadat! A tudás sokrétűsége, fejlődése és távlatai szinte lehetetlenné 
teszik az élet minden területén helytállni tudó polihisztorságot. Bár an
nak szüksége, hogy általános ismeretekre szert tegyen az ember, min
dig időszerű marad, de a szellemi és technikai horizont kitágulásával a 
szűkebb térre mutató alaposabb szakismereteké az elsőség. A fele
baráti szeretetből következő felelősség mindig az aktuális szükséglethez 
igazodik az ismeretek megszerzésében és annak meg is találja a mód
ját. Az egyesek tudásának láncszemeiből alakuló össztudás biztosítja 
az emberek mindennapi életéhez megkívánt valamennyi kellék meg
létét. Az egyes láncszemek akadozásával, vagy alkalmatlansága miatt 
bizony hézag, hiány támad, amely már nem csak szépséghibaként ki
fogásolható, hanem kárát is vallják az emberek. A hivatásban gyakor
lattá váló kötelesség és felelősség mindig az alapos és egyre alaposabb 
tudást indokolja és sürgeti, önmaga szempontjából még jobban lehetne 
valaki tudás dolgában magával szemben kisigényű. Az emberek, a kö
zösség,^ a közélet szempontjából azonban vita tárgyát sem képezheti a 
legmegfelelőbb helytállásra elégséges tudás kívánalma. Az élet szükség
letei több állomáson át érkeznek el a velük való élésig. Ha a rendel
kezésre álló anyagból vagy szellemi forrásból végül mégis a vele való 
élésre alkalmatlan eredmény jut el a célig, a felelőtlenség egyetlen 
láncszeme nem csak az egész ügy megrontója, hanem óriási morális 
kár elindítója. Erről van szó, akár elégedetlenség, akár bizalmatlanság 
vagy megkeseredés a visszhangja. Ez a meggyőződés tapasztalatai alap
ján nemcsak anyagi, hanem lelki-szellemi téren is megáll. Az élet a tu
dás összefüggéseiben is egész. A vele kapcsolatos mulasztás éppen úgy 
a bűn kategóriájába tartozik, mint a vele való bármilyen visszaélés. Az 
Isten ajándékaival való gazdálkodásban mindig ott van a számadás kö
telezettsége és az a felelősség egyik pólusa. Az első pólus az ember- 
szeretet, amelynek határát az önszeretet határáig tolta ki Isten, de ép
pen a bűn miatt van a felelősségnek olyan pólusa is, amelyik a számadás 
felelősségét foglalja magában. Itt válik tudomásulvételre éretté a tu
dás lelkiismereti, becsületbeli, tehát teológiai-etikai jellege.

A tudás és a bűn összefüggése

A  tudásra való készség, az ember eredeti megbízásából származóan, 
megelőzte a bűnt. A jó tudása nem a bűn következménye. Vele szem
ben ilyen alapon idegenkedést tanúsítani az őstörténet félreértése. A 
bűneset révén abban jelentkezett a tragikus változás, hogy az ember 
megkóstolta a gonoszt és nem pusztán ismerője lett annak, hanem el
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homályosul* józan belátása és megrokkant az a szilárd ellenállása, 
amellyel képes volna száműzni a bűnt életfolytatásából. Lelkiismerete 
nincs hangolva többé egészen megbízhatóan a jó felismerésére, a mel
lette való döntésre és annak cselekvésére. De nincs beállítva megbíz
hatóan a gonosz elleni döntésre és annak kerülésére sem. A pillanatnyi 
kívánság diktálta érdek nagyobb súllyal bír döntéseiben és cselekvései
ben, mint a jónak feltétel nélkül akarása és cselekvése. Ügy van az em
ber a gonosz megismerésével azóta is, mint a közmondásszerű hős a si
kerével: Fogtam törököt, de nem ereszt el. A jó és a gonosz összekerü
lésében sokkal többet lát világosan, mint amennyire ténylegesen kü
lönbséget tesz a kettő között életfolytatásában. Ez a körülmény egyet
len életfunkcióját sem hagyja érintetlenül. A tudás igen lényeges és 
nagy területén sem. Ez nem pesszimizmus, hanem valóságlátás a cél 
érdekében.
A tudásból származó óriási előnyök kizárólag arra hivatottak ugyan, 
hogy az emberi életet szolgálják és előbbre vigyék a világot. Vannak 
azonban olyan eredményei is, amelyekkel elpusztítható, mint ahogyan 
azt az atomkorszakban bárki aggodalommal szemlélheti. A bűn nem 
magában a tudásban, a tudományban, vagy a technikában rejlik. A 
bűn az ember gonosz szándékában van és az a tudást is felhasználhatja 
arra, hogy ártson vele. A tudás eredeti rendeltetésének visszájára for
dítása ez, holott az a rendeltetése változatlanul fennáll és ez abban is 
kifejezésre jut, hogy az ember képes a tudásra, megszerezheti azt. A 
történelem pedig nemcsak arra szolgáltat példát, hogy visszaéltek a tu
dással, hanem arra is, hogy áldás. Isten nem engedi határtalanul ér
vényesülni a tudomány előrehaladásában sem a gonoszt. Kétféleképpen 
is gátolja. Leleplezi és tétlenségre kárhoztatja a gonosz szándékot, vagy 
jószándékú erőket helyez vele szembe. De azt is cselekszi, hogy helyes 
meggyőződéssel érvényre juttatja azt a jószándékot, amelyet eredeti
leg összekapcsolt a tudással. Ma is szolgálatába állítja azt, a szabadság 
és felelősség komolyságával. Nem volna tehát helyes azzal a meggon
dolással gátat vetni a tudománynak, hogy kísértés és veszedelem kap- 
csolódhatik hozzá. A törekvés csak az lehet, hogy a tudás minél na
gyobb mértékben töltse be hivatását jó szolgálatban. Ezzel küzdhető 
le öncélúsága, meddősége és lehetőségeinek meg nem becsülése éppen 
úgy. mint gonosz célra, rontásra való alkalmazásának kísértése.

A műveltség

Mi a műveltség? Ki a művelt ember? Olyan kérdések ezek, ame
lyekkel teológiai kérdésként keveset viaskodtunk. Odáig ugyan el-el- 
mentünk, hogy szükségét kihangsúlyoztuk még az igehirdető szolgálat 
összefüggésében is. De magát a műveltséget lényege szerint nem vet
tük vizsgálat alá. Beszélni szoktunk művelt kultúrnépekről is. — Talán 
egyszerűen sok tudást jelent a műveltség? Biztos, hogy az is beletar
tozik, de azt is tudjuk, hogy a sok tudás mellett is lehet valaki „mű
veletlen” ember. Viszont kevesebb tudású emberek is tartozhatnak a 
műveltek közé. Ezért keressük a döntő vonásokat. Hiszen a durva
lelkületű, szívtelen ember műveltségét mindjárt tagadni kezdi az, aki 
a vele való találkozás során szenvedője lesz a durvaságnak. Meg az is 
előfordul, hogy kiütközik ugyan a jószándék némelyeknél, de a hozzá 
nem értés, a tudatlanság lehetetleníti, hogy a műveltség rangjára emel
jük azt a bemutatkozást, amellyel ilyen esetben szembekerültünk. Ki
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merné vagy akarná például műveltnek nevezni a tudálékos embert, 
noha saját maga meg van győződve műveltségéről? Különben a hence
gés, a feltűnési mánia már önmagában is mínusz-jelet tesz a művelt
ség elé. Hányán tartották műveltségi és érvényesülési előjognak azt 
még tegnap is, hogy idegen ajkú nevelők szorgoskodtak körülöttük és 
szinte rákényszerítették őket a nyelvtudásra! Némelyek olyan körülmé
nyek között éltek, hogy kényelmesen szedhették fel azt, amiért másnak 
az éjszakai, a pihenő órái rövidültek meg. Iskolázottság kérdése volna 
a műveltség? Annak is megvan az igen lényeges szerepe, de az sem 
minden. Sokan tudnak keveset sok iskolával, a viselkedésük meg visz- 
szataszító. Sokan tudnak sokat kevés iskolával és szimpatikus emberek. 
Vannak tehát nem származási, hanem születési tényezői is a művelt
ségnek. Vannak sokat tudó és alapjában véve jólelkű emberek. A kö
zösségben azonban mégis szigetek. Kívülről nézik, ami körülöttük tör
ténik. Vagy a fellegekben járnak, vagy a megvetés kimondani sem mert 
indulatával robinzonkodnak magukban. Változhat, fejlődhet vagy össze
dőlhet tőlük az a világ, amelyik a kapujukon kívül van. Az ilyen mű
veltség is megkérdőjelezhető. Van ugyanis a műveltségnek igen erős 
társadalmi vonatkozása.

Ez a néhány meggondolás is elegendő ahhoz, hogy meglássuk: a mű
veltségnek vannak olyan vonásai, amelyek a közéletben, az emberek 
összetartozásában érnek meg és összetevésükből, szerencsés találkozá
sukból és összecsendülésükből eredményeződik a műveltség. Ha ilyen 
töprengés után próbáljuk meg összeszedni a műveltség lényeges kel
lékeit, talán ilyenformán tehetjük: a művelt ember sohasem befeje
zett ember. A befejezett ember már egy kicsit lemaradt, egy kicsit hát
rafelé megy, egy kicsit megkötözött ember és egy kicsit halott. A mű
velt ember tanulásra mindig hajlandó ember. Nem a puszta ismeret
halmozásért, hanem a jobbért, örül a tudásnak, de ami van, azzal min
dig egy kicsit elégedetlen. Nem fitogtatja, de megmutatja a maga he
lyén és idejében. Ez ott és akkor van, amikor többet vagy kevesebbet 
használhat vele. Máskor nem akar sem szellemileg sem lelkileg kilógni 
vagy ki'nyúj tózni a sorból ilyen formán: idenézzetek emberek és cso
dálkozzatok! Ez a zsonglőr, a bűvész magatartása volna. — A művelt em
bernek mindig van határozott meggyőződése az élet dolgairól, a nagy
világ dolgairól. Mégis, amikor időszerűtlenné válik, revideálni hajlandó 
azt és nem tekinti magát csalhatatlannak. Ezt meghagyja a pápáknak. 
Tehát fejlődésre képes ember. Nem szolgalelkű, mégis fontosnak tartja 
a konszenzust, az engedelmességet. Nem a posztjában vagy rangjában, 
hanem a szolgálatában, a tudásában, a hasznosságában és emberségé
ben hordja a tekintélyét. A szeretet és alázat, a finomság és tudás, a 
másik megérteni akarása, a mindenki életjogának tisztelése, a másik 
bajában való osztozás, de a tévelygésben tőle való tartózkodás olyan 
vonásai a műveltségnek, amely a művelt ember fizikai-lelki-szellemi 
sajátja egyszerre. Nem mesterség, oklevél, rang, kiváltság a műveltség, 
hanem olyan kedvező találkozása a szívnek és észnek, amely áldotta 
teszi az életet és a hivatást, mert a környezetben termi letagadhatatlan 
gyümölcsét. A közösségtől függetlenített műveltség csak jogcím, rang 
és kiváltság, de nem szerény, tudatos befektetés. A művelt ember ellen
sége a gonosznak, a becstelennek, de ott van mindenütt, ahol emberek 
életéről és arról van szó, ami azt szebbé, jobbá, boldogabbá teszi. A 
szeretet, az emberség olyan kellékei tehát a műveltségnek, amelyből
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mindig következik a tanulás szüksége, a nemesnek, szépnek, igaznak 
és példamutatónak megbecsülése és támogatása. A művelt ember nem 
hasznot húz, hanem rendesen élve boldogítani akar. Nem barátja a 
képmutatásnak, de hálás megbecsülője minden jó lehetőségnek és az 
ábrándozás helyett gondolkodik és cselekszik.

Ha most ezt a Krisztus felől vizsgáljuk meg, erőltetés nélkül tehe
tünk lénveees megállanításokat. Jézus Krisztus valóságos emberségé
ből következően a valóságos emberség a cél. Ö nem az emberi élet 
kurtításáért jött, hanem azért, hogy az ilyen kívánalomnak is helye le
gyen: Legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes. A 
jó értelemben vett valóságos emberségnek nem beámyékolója, hanem 
velejárója a műveltség. Jézus Krisztus emberré léteiének nem pusztán 
lelki céljai voltak, mint ahogy nem is csak fizikai céljai. Jézus az egész 
embert tartotta szem előtt, mint jó pásztor. Amikor emberekért tusa- 
kodott, tanított, csodákat tett, meghalt és feltámadott, mindezzel nem
csak az eljövendő örökéletre kívánta elvezetni azokat, bár ez igen 
döntő cél volt és maradt. Mégis már itt, ezen a világon el kívánta jut
tatni normális, egészséges emberi, családi és népi életviszonyokba azo
kat, akik vele kapcsolatba kerültek. Ebbe a meggyógyult új viszonyba fér 
bele és kell beleférnie a műveltségnek. Nem mint fundamentómnak, 
hanem mint a helyes gyakorlat módjának és eszközének. A keresztyén 
ember viszonyulásában ugyanis korántsem valami pusztán illemtani 
szabványviselkedés a főszempont, hanem az a szeretet, amelynek ha
tárát az önszeretet határáig emelte Jézus. Ennek konkretizálása meg
kívánja a kor szintjéhez igazodó műveltséget azért is, hogy a puszta jó- 
szándék meg ne rekedjen, vagy célt ne tévesszen hiánya miatt. A mű
veltség nem teszi a komoly hitet feleslegessé, vagy túlhaladottá. Az 
ellentmondástól sem kell félteni, mert a keresztyén ember élete nem 
két vágányon fut, hanem csak egyen. Azon az egyen hisz és azon az 
egyen tartja fontosnak, hogy művelt keresztyén emberként becsülje 
meg a tudást, annak szabadságát, felelősségét és szolgálatát. Mint olyan, 
aki tudja, kinek hisz, mit hisz és tudja, kiknek adós a szeretettel. To
vábbá azt is tudja, hogyan kell ma törleszteni a szeretet adósságát. Ad
dig teszi ezt, míg tart a nappal. Mert eljő az éjszaka, amikor senki sem 
munkálkodik. A maga idejében a tudásra, a műveltségre is áll: Nem 
hiábavaló az Úrban.

Összefoglaló megjegyzések

A tudásra való készséget Isten az élettel együtt ajándékozta az em
bernek. Ezért önmagában véve sohasem kerülhet ellentétbe a benne 
való hittel. Ha mégis előfordul ilyen, az rendszerint hamis apológiából 
fakad, vagy olyan érdek védelméből, amely már nem esik egybe a 
valódi hittel, azért igeellenes, Krisztus-ellenes. Sőt, nemegyszer ész
ellenes, mert ami bizonyos egyéni vagy más érdekkel egybevág, még 
nem biztos, hogy a józan ésszel is összecseng.

A tudomány szabadsága, — amely igen fontos feltétele is annak — 
egyfelől azt jelenti, hogy bátran és nyugodtan lehet élni vele, azaz nem 
tiltott terület senki számára sem. A nyugodt vizsgálódásnak, kísérlete
zésnek az egész teremtett világ rendelkezésére áll. Teológiai szemszög
ből a mikrokozmosz és makrokozmosz Isten teremtése, tehát Isten fenn
hatósága alá tartozó terület szellemi és anyagi valóságával együtt. Ezt 
a szabadságot Isten az ember istenképűségével és a kultúrparancs ki
nyilatkoztatásával értelmes, azért megérthető módon tudtul adta.
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Részben az előzőkből következik, részben az emberi hivatás leg
teljesebb módon való betöltésének érdeke indokolja, hogy a tudomány 
kötelesség. Isten maga is munkálkodik. A teremtés óta teremt. Mégsem 
ad mindent készen. Az ember megélhetési és kulturális dolgai az em
beri hozzáértés latbavetésével jutnak el a felhasználhatóságig. Ebben 
a kötelességben az a megtiszteltetés jut az embernek, hogy Isten sze- 
retetében és gondviselésében az ő munkatársa lehet. Ez a munkatársi 
megbízatása alapos indoka a hozzáértésnek.

Az ember a tudomány területén is Isten területén és beosztottja
ként végzi munkáját, ezért felelősséggel tartozik. A felelőtlenül vég
zett munkából eredő kár, amelyet emberek megnélkülöznek vagy meg
szenvednek, a bűn körébe tartozik, tehát ítélet alatt áll. Viszont a szol
gálat értelmében érvényesített tudás, tudomány és kultúra Isten védel
me és ellenőrzése alatt van és áldásának megtapasztalásával tetézett.

Az alázat, az öröm és a hála sem hiányozhatok a kultúra világá
ból. Az alázat azért nem, mert iaz emberi tudás ajándék. Másfelől nem 
korlátlanok a lehetőségei akkor sem, ha helytelen volna határait eleve 
kicövekelni, azzal az indokolással, hogy onnan már nincs tovább. Az 
öröm sem hiányozhat, mert a belőle származó lehetőségek célja az em
ber boldogabbá, emberségesebbé tétele. A hála sem hiányozhat, mert 
az a sok-sok életre való dolog, amelynek részesévé válik általa az em
ber, hálára késztető.

A bűn számbavétele és komolyan vétele a kultúra területén is a 
józanság jele. Krisztus Jézus Urunk azonban azért jött, hogy a sátán 
munkáját lerontsa. Ezért a bűn ellenére sem reménytelen ügy a mű
veltség ügye. Egyik nagy hivatása éppen az, hogy a bűnnek minden faj
tájával szembeforduljon. Szembeforduljon a szolgasággal, a kizsákmá
nyolással éppen úgy, mint a háború és tömegpusztítás minden pokoli 
szándékával. Ma ennek ésszerűsége is egészséges tudomány és kultúra, 
amelyet a keresztyén ember nemcsak magáénak vallhat, hanem hozzá 
is kell adnia, ami tőle telik.

Szabó Gyula
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Az emberiség előtt álló feladatok 
és a keresztyénség hozzájárulása azok megoldásához

Az emberiség létszáma rohanásszerűem növekszik. A Föld lakossá
gának megkétszereződéséhez szükséges idő közvetlenül Krisztus szüle
tése előtt még 1000 esztendő volt. Ugyanez a folyamat legutóbb már 
100 év alatt ment végbe, ha az 1850 és 1950 között eltelt időszakaszt 
nézzük. Ez az ütem tovább fokozódik, és a Föld lakossága a legközelebbi 
40 év alatt újra kétszeresére növekszik.

Számokban kifejezve ez az áttekintés a következő: Időszámításunk 
kezdetén az emberiség száma 160 millióra tehető. 1850-ben 1200 millió 
ember ólt a Földön. 1950-ben már 2500 millió. A mai számítások'pedig 
azt mutatják, hogy míg 1961-ben a Föld lakossága 3017 millió volt, a 
2000. esztendőben legalább 6000 millió emberrel, de valószínűleg még 
többel kell számolnunk.

Ebben a rohamos növekedésben a népek és fajok nem egyenlő 
arányban vesznek részt. A színes bőrű népek szaporodása jelentősen túl 
fogja szárnyalni a fehér népekét. Ezzel az a körülmény is együttjár, 
hogy a színes népek jelentősége rendkívül megnő az_emberiség jövendő 
történetében, hiszen ezek a népek a számbeli szaporodáson túl éppen 
most vannak a gazdasági és művelődési felfelé ívelés stádiumában, az 
önálló nemzeti lét és gazdasági élet kibontakozásában. A becslések sze
rint Kínának 1500 millió, Indiának 1000 millió lakosa lesz 2000-ben, — 
öszesen annyi, mint a Föld egész lakossága 10 évvel ezelőtt.

Felvetődik a kérdés, hogy az emberiség szaporodása nem fog-e 
olyan mérvűvé válni, amely számára kicsinynek bizonyulna a Föld. Is
mert Róbert Malthus-nak az a régi elmélete, hogy az emberiség sza
porodása gyorsabb, mint a táplálók termelésének növekedése, s az 
egyensúly a két, egymástól eltávolodó számsor között szerencsétlenség
nek, éhínségnek, betegségnek, háborúnak kell helyreállítani. Veszedel
mes elmélet, mert ezek szerint a „fölös létszámnak” pusztulnia kellene 
a Földről. De nem is helytálló ez a nézet. Az egyes népek népesedési 
görbéjének megfigyelése azt mutatja, hogy a gazdasági fejlődéssel és 
ennek következtében elterjedő jóléttel, műveltséggel a mértéken felüli 
szaporodás önmagától lefékeződik. „Nem a szerencsétlenség az a té
nyező," amint ezt Malthus feltételezi, hanem ellenkezőleg, a jólét tölti be 
ezt a szerepet. Abban a mértékben, ahogy egy-egy család a keserves sze
génységből kiemelkedve bizonyos fokú jólétre tesz szert, megnövek
szik a hajlama, de egyúttal képessége is arra, hogy józan értelemmel 
megtervezze létszámának alakulását. Ugyanez érvényes egész népekre 
is.” (Fritz Baade: Versenyfutás a 2000-ik évig. Budapest, 1961. 26. 1.) 
Az iparosodás révén a ma még túl erős ütemben szaporodó népek szü
letési arányszáma azt a természetes csökkenést fogja elérni, ami mór 
ma megfigyelhető fejlettebb népeknél.

Mindez azonban nem érinti azt a becslési eredményt, hogy 40 év 
múlva már 6 milliárd ember eltartásával kell számolni a Földön. Csu
pán azt jelzi, hogy előreláthatólag a legközelebbi században már ne;m 
fog folytatódni az emberiség számának további ugrásszerű növekedése 
olyan mértékben, amely megoldhatatlan feladatok elé állítaná az emberi
séget. Mi Isten gondviselésének nem azt látjuk, hogy a „fölösleget” há
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ború, betegség, katasztrófa elvigye, hanem éppen azt, hogy az életszín
vonal és a kulturális szint emelkedésével magától rendeződik megfelelő 
mértékben a születések száma azoknál a népeknél is, ahol ennek nagy
sága ma vagy a közeljövőben szembetűnő.

I .

Az emberiség előtt álló legnagyobb feladat a következő évtizedek
ben az élelmezés. Ennek a feladatnak felmérésénél nem elég arra gon
dolnunk, hogy 40 év múlva kétszerannyi élelmiszert kell az emberi
ségnek előállítania, mint ma. Sokkal többet kell termelnie, mert az em
beriség jelentős százalékánál nem kielégítő ma sem az élelmezés. A 
gazdaságilag gyengén fejlett államokban nem kapja meg a lakosság 
nagy része a szükséges kalóriamennyiséget, tehát itt a jelenlegi élelme
zési szintet is jelentősen emelni kell. A legtöbb, jelenleg gyorsabban 
szaporodó színes népnél az élelmiszertermelésnek a lakosság növekedé
séhez képest nem kétszereződnie, hanem többszöröződnie kell az előt
tünk álló évtizedekben. Indiában például máris meg kellene három
szorozni a mezőgazdasági termelés jelenlegi eredményét, hogy éhező em
berek jóllakhassanak.

Az élelmezési feladat, amely az emberiség előtt áll, bármennyire is 
roppant nagy, de nem megoldhatatlan. Az élelmiszertermelésnek világ- 
viszonylatban olyan tartalékai vannak, amelyek a Földön sokkal több 
ember megélhetését tudnák biztosítani, mint amennyi lakosra a 20. 
század végén számíthatunk. Még mindig vannak területek a Földön, 
amelyek művelés alá vonhatók. A Szovjetunióban óriási lépés történt 
ez irányban a szűzföldek meghódításával. Az, ami ott folyik a természet 
legyőzése terén új lakóvidékek létesítésével, valóban hősi vállalkozás. 
Világviszonylatban elsősorban az őserdőket lehetne bevonni a műve
lésbe. Indonéziában, Dél-Afrikában és Amerikában hatalmas földtar
talékok vannak még, amelyeket a „zöld veszedelemtől” , az ott burjánzó 
tenyészettől kellene megszabadítani, hogy hasznosíthatók legyenek.

De még jelentősebb, hogy a mezőgazdasági termelés eredménye 
erőteljesen fokozható világviszonylatban. Még pedig főképpen: gépesí
téssel, műtrágyával és öntözéssel. A mezőgazdaság gépesítésére a Szov
jetunió céltudatosan fordít óriási erőket. De a belterjesen művelt far
mokon is alaposan kihasználják a munkafolyamatok gépesítésének le
hetőségeit. A Readers Digest 1959 júniusában az észak-amerikai Indiana 
államban levő „nyomógombos farmról’’ tudósított. (Id. mű. 66. 1.) A 
farm gazdája reggel egy kapcsolótáblához lép. Miközben odakinn 400 
szarvasmarha és 500 disznó bőg és röfög, a farmer megnyomja a kap
csolótábla gombjait és lecsattintja a kapcsolókat: máris ömlik a takar
mány az állatok elé a hatalmas silókból. Néhány silóban darált szemes
kukorica van. A másikban silótakarmány, a harmadikban aprított ku
koricacső. Kis tartályokból adagolják mindehhez a szükséges mennyi
ségű vitaminokat, ásványi anyagokat és hormonokat. Ezeket a takar
mányáramokat szállítószalagon keverik és osztják szét egy száz mé
ter hosszú vályúba. A farmer tíz perc alatt elvégzett egy olyan fel
adatot, amely kosárral és villával öt embernek félnapi munkáját vette 
volna igénybe.

Az öntözésre Kínából vesszük a példát. Ami itt napjainkban az ön
tözéses gazdálkodás fejlesztése tekintetében végbe megy, óriási arányú. 
Az első ötéves terv idején, 1953—1958-ig, megkétszerezték az öntözéses
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területet a hatalmas országban. Ez a növekedés négyszer akkora, mint 
az Egyesült Államok egész öntözéses területe.

A trágyázás jelentőségét a mezőgazdasági termelés fokozása tekin
tetében egy negatív és egy pozitív példán mérhetjük le Ázsiában. In
diában az energiaszükséglet háromnegyed részét jelenleg a tehéntrágya 
eltüzelésével fedezik. A tehén trágyáját az indiai parasztok megszárít
ják és elégetik, ahelyett, ihogy a földjük trágyázására használnák. Vég
telenül káros eljárás. A lakosságot állandóan az éhínség határán tartja 
többek között ez a tényező is. Japánban viszont Indiához képest a föld 
négyszeres termést hoz, mert megkapja a természetes, trágyát és a mű
trágyát is.

A tengerek halállománya is olyan élelmiszertartalékot jelent, ame
lyet még megközelítőleg sem aknáztak ki eléggé a világon. A mély
hűtési technika fejlődésével lehetségessé vált, hogy olyan úszó gyára
kat építsenek, amelyek azonnal fel is dolgozzák a zsákmányt. A leg
újabb szovjet halászhaj ó-kombinátok naponta 500 métermázsa halat 
fognak és dolgoznak fel.

Üjabb területek termelésbe vonása, öntözés, műtrágyázás, a tenge
rek kimeríthetetlen halkincsének hasznosítása sokat segíthet az embe
riség előtt álló élelmezési feladat megoldásában, de az így elért ered
mény sem elegendő. XJj élelmiszerfajtákat kell keresni és — főleg — 
új takarmányfajtát, hogy ezáltal nagy terület szabadulhasson fel köz
vetlen emberi fogyasztásra alkalmas gabonaneműek, főzelék- és gyü
mölcstermelés számára. Számos olyan anyagot ismerünk, amelyek se
gíthetnek az élelmiszer-probléma megoldásában. Közöttük első helyen a 
tenger növényei, az algák állanak. A Szovjetunióban és az Egyesült Ál
lamokban máris aratják a:z algát, de főleg vegyipari hasznosításra. Ja
pánban, Kínában azonban -a szárított algából kenyeret sütnek. Fran
ciaországban, Angliában főzelékként hasznosítják. Azonos területen 
hússzor annyi alga terem, mint a legdúsabban termő szárazföldi nö
vény. Már készülnek a pontonokon úszó algakombájnok tervei.

Ahhoz azonban, hogy a Föld élelmiszer-termelési lehetőségeit min
denütt kellőképpen kiaknázni tudjuk, szükséges a mezőgazdaságnak és 
az iparnak párhuzamos fejlesztése minden országban, amint a szocia
lista államok ezt már nagy tervszerűséggel végzik. Számításba kell 
venni azt a közgazdasági megfontolást, hogy ha minél kevesebb mező- 
gazdasági dolgozó állítja elő a szükséges mezőgazdasági termékeket, mi
nél nagyobb fokú gépesítés és munkaszervezés révén, ezzel az ipar szá
mára további munkaerő szabadul fel, s így a prosperáló mezőgazdaság 
és erős ipar együtt biztosítja a megfelelő életszínvonalat a lakosság ré
szére. Eddig még csak Kínának sikerült az ázsiai országok közül az 
élelmiszertermelést a lakosság szaporodásánál sokkal gyorsabban nö
velni, s ez nem véletlen. Viszont egy sor gazdaságilag elmaradt nép csak 
úgy tud megerősödni, ha a világ erősebb népei segítik. Ennek az egész 
világra szóló tervszerűséggel kellene történnie, hogy a gazdaságilag 
gyengén fejlett országok önálló ipart és mezőgazdaságot teremthessenek, 
mert csak ennek révén tud gazdasági életük megizmosodni, s csak így 
tudják megoldani az élelmezés rájuk háruló feladatát is.

A gazdaságilag gyengén fejlett országokban tehát hatalmas beruhá
zásokra van szükség, amelyet növekvő termelékenység követne s ezál
tal ezeknek a ma még szegény — többnyire a megelőző gyarmatosítás 
által kizsákmányolt — országoknak gazdasági megerősödése és önálló 
talpraállása megtörténnék. Természetesen ezt a segélyt nem szabad fel
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tételekhez kötni, mert az -más tekintetben zavarná meg ezeknek az or
szágoknak fejlődését, s gazdasági és politikai függőségben tartaná őket 
a gyarmatosítás új formájaként. Ebben a segélynyújtásban egyaránt 
szükség van a „nyugati világ” és a szocialista világrendszer támogatá
sára, hogy a 'koldusszegény országokat átsegíthessük a kezdeti nehézsé
geken. Sok elmaradt országban az élelmiszertermelés fejlődése oly 
mértékben alatta maradt a lakosság növekedésének, hogy a már jelen
leg is rosszul táplált lakosság egyenesen az éhínségnek volna kiszolgál
tatva, ha nem kapnának élelmiszert a feleslegekkel rendelkező orszá
gokból. De ezt az élelmiszer-segélyt ajándékba és nem hitelbe kell adni, 
mert ezek az országok úgysem tudnák visszafizetni azt, ha még akar
nak erősödni gazdaságilag. Néhány példát mutatunk annak szemlélte
tésére, hogy ez a segélyezés milyen mértékben folyik máris. Az 1955 
és 1958 év között Ceylon 32 millió dollár segélyt kapott az Egyesült 
Államoktól, 58 millió dollár segélyt a Szovjetuniótól. Egyiptom 22 mil
liót az előbbitől, 311 milliót az utóbbitól. Indonézia 143 milliót, illetve 
194 milliót, India 954 milliót, illetve 304 milliót. Óriási összegek ezek, 
de mutatják is a feladat nagyságát.

A gazdaságilag gyengén fejlett államokban mindenképpen szükség 
lesz beruházási és közvetlen élelmezési segítségre egyaránt az elkö
vetkező évtizedek folyamán is, de érdekes az emberiség belső sorskö
zösségének törvényszerűsége: nemcsak az élelmezési nehézségekkel bir
kózó ázsiai vagy afrikai országoknak van szükségük erre a segítségre, 
hanem önmaguk érdekében is fontos ilyen segítséget adniuk az élelmi
szer-fölösleggel rendelkező államoknak — mint például az Egyesült 
Államok —, mert máskülönben az élelmiszer-fölöslegük komoly nehéz
ségeket és pangást idéz elő gazdaságukban. Általában arra vezet rá a 
tapasztalat, hogy gazdaságilag a világ oszthatatlan: jól megélni nem tu
dunk egymás nélkül. Ebbe az irányba mutatnak azok a kereskedelmi 
kapcsolatok is, amelyeket tőkés országok készek kiépíteni szocialista 
országokkal, minden politikai ellenérzésük ellenére. Az emberiség ak
kor tudja száműzni mindenünnen a szegénységet és fejleszteni arányo
san az életszínvonalat, akkor tudja megoldani a 20. század hátralevő 
éveiben előttünk álló gazdasági feladatokat, ha a gazdasági vérkeringés 
áttöri a meglévő politikai megosztottság falait.

Még egy kérdéssel kell szembenéznünk az emberiség előtt álló mező- 
gazdasági és ipari feladatok megvalósításánál. S ez az: lesz-e a Földön 
elegendő energia a szükséghez mérten óriási arányokban megnövekvő 
ipar ellátására? A Föld energia-tartaléka bőven elegendőnek mutatko
zik az előttünk álló évtizedekben az ipar ellátására. A szén, kőolaj, föld
gáz, vízierő könnyen fedezheti az energia-szükségletet, úgy hogy ezek 
az ún. klasszikus energiahordozók is képesek lesznek a világ egyre nö
vekvő iparát mozgatni anélkül, hogy a jelenleg még túl drágán előállít
ható atomenergiát nagyobb mértékben be kellene állítani a termelés 
szolgálatába. Csak néhány példát: Kelet-Szibériában a Léna folyó tá
ján óriási szénvidékeket fedeztek fel a legutóbbi időben, amelyek kül
színi fejtéssel, tehát olcsón bányászhatok. Kína széntermelése több mint 
kétszeresére emelkedett az utóbbi időben, és Kína 1958 óta Nagy-Britan- 
niát megelőzve a harmadik helyet foglalja el a világ széntermelő or
szágai között. Az Egyesült Államokban a szénrétegek helyenként 40 
méter vastagságúak. Az Egyesült Államok, a Szovjetunió, Kína képes 
lesz arra, hogy az elkövetkező évtizedekben, bármilyen szükségletek 
adódnak is az ipar fejlődéséből, necsak  m agukat lássák el energiával,
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hanem a Föld más, kevésbé kedvezően ellátott részeibe is exportálja
nak energiát, szén vagy olaj formájában. Ilyen, kevésbé kedvező hely
zetben van az energia-ellátás szempontjából a jövőt illetően Japán, 
India és Nyugat-Európa. A gazdaságosság szempontjából a probléma in
kább a szállításban lesz, mert hosszabb távon sok költség- és időpazar
lással jár. Ezért inkább az a törekvés, hogy a széntelepek közelében lé
tesített erőművek mindjárt a közelben hasznosítsák az energiát, mint 
például a Mátravidéki Erőmű az ottani szenet. Ezenkívül egyre na
gyobb jelentőségre tesz szert a kőolaj, amely hosszú vezetékeken is 
könnyen és olcsón szállítható.

Ebből a vázlatos ismertetésből is nyilvánvaló, hogy az emberiség 
előtt álló gazdasági feladat az előttünk álló évtizedekben — tehát a 
Föld növekvő lakosságának megfelelő tápértékű élelmezése, a mező- 
gazdaság és ipar fejlesztése különös tekintettel a gazdaságilag gyen
gén fejlett országokra — csak közös erőfeszítéssel oldható meg. Olyan 
közös erőfeszítéssel, amely az emberiség jelenlegi hármas csoportosu
lásának együttmunkálkodásából származik, a szocialista és tőkés or
szágoknak, valamint az el nem kötelezett országoknak az összefogásá
ból. Ugyanakkor pedig az is nyilvánvaló, hogy az elmaradt országok 
gazdasági felemelése a gazdaságilag fejlett országoknak is javára vá
lik, s az egész Föld gazdasági vérkeringését fokozza, az összes népek 
gazdasági szintjét emeli. (A fentebbi áttekintésben szereplő közgazda
sági adótokat jórészt Fritz Baade „Versenyfutás a 2000-ik évig” című 
könyvéből vettem. A nyugatnémet közgazdász műve egy év alatt már 
második kiadásban jelent meg hazánkban. A rendkívül érdekes könyv 
komoly elismerését tartalmazza a szocialista világrendszer gazdasági 
teljesítményének és lehetőségeinek.)

Az emberiség előtt álló gazdasági feladathoz tartozik a világ nö
vekvő lakosságának lakásgondja is. A szocialista országok és köztük ha
zánk erőfeszítései e téren közismertek. Itt ismét egyetemes gonddal 
állunk szemben, mert az emberiség szaporodása építkezési feladatot is 
jelent. Sőt ezen túlmenően felveti a nagyvárosi közlekedés problémáját 
is. Hovatovább egyre nehezebb feladat a nagyvárosok növekvő lakossá
gának megfelelő körülmények között történő elhelyezése és a forgalom 
zsúfoltságának megoldása. Nemrégiben közölt például érdekes beszá- 
molót a magyar sajtó Japán egyik nagy gondjáról, a helyhiányról. Már 
készülnek a tervek, hogy a Hondo-szigetet több száz méterrel meghosz- 
szabítsák, és így nyerjenek lakóterületet. Még merészebb tervvel foglal
kozik az egyik japán professzor munkacsoportja: a szovjet, angol és svéd 
„szputnyikvárosok” mintájára, a nagyvárosok tehermentesítésére úszó 
szigetet tervez. Mindegyik úszó sziget — a terjeszkedni már nem tudó 
nagyvárosok közelében lehorgonyzóit — kerek, több száz méter átmérőjű 
acéllap lenne. Ezen az acéllapon élne a város, ezen lennének az üzletek, 
klubok, sportpályák, szórakozóhelyek. Az acéllemez jóval a tengerszint 
fölött foglalná el állandó helyét és tömör kerítés védené a hullámok el
len. Az acéllemezről acélhengerek mélyednének — körülbelül 30 méter 
mélységig — a tengerbe, ezekben lennének a légkondicionált lakóházak, 
ide járna aludni a város népe. A lakóhengerekben a lakások köralakban 
helyezkednének el, középen nyúlik le a liftakna, itt kap helyet a házi 
villanytelep (amelyet a tengervíz mozgásával táplálnak), a szellőző- és 
fűtőberendezés. Hírek szerint még ebben az évtizedben elkészül a kor
mány támogatásával az első japán úszó város.
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Az ilyen és ehhez hasonló jelenségek mutatják, hogy a Föld külön
böző részein milyen sok erőfeszítés történik a mai technika szédületes 
felhasználásával az emberiség szaporodásából következő, szétágazó gazda
sági feladat megoldására.

II.

Az emberiség előtt álló gazdasági feladat után most másodiknak 
a kulturális feladatot nézzük. Az ENSZ 1961-es adatai szerint a Föld 15 
évesnél idősebb lakosainak 43—45%-a írástudatlan. A Szovjetunióban 
ezek aránya 1,5%, Nyugat-Európában és Észak-Amerikában 5%, Dél- 
Európában 20% , Latin-Amerikában 40%, Délkelet-Ázsiában 50—70%, 
Afrikában 80—85%. Indiában és Indonéziában a felnőtteknek csupán 
20%-a tud írni-olvasni. Az írni-olvasni tudók száma Törökországban nem 
éri el az 50%-ot.

Ezek a statisztikai adatok azt jelzik, hogy bármennyire a 20. század 
második felében vagyunk is, az emberiség jelentős része még a legalap
vetőbb műveltségi lehetőséggel sem rendelkezik. Kulturális szempontból 
itt van ma az elsőszámú tennivaló a Földön, ahogyan gazdasági szem
pontból itt van ma az elsőszámú tennivaló a Földön, ahogyan gazdasági 
szempontból az élelmezés megoldása számít annak. Ha képletesen szól
nánk, azt kellene mondanunk: a kenyér és a betű az, amelyben a legna
gyobb ínséget szenvedi világunk egyetemes méretben. Megdöbbentő fel
fedezés ez, mert mit ér addig a tudomány és technika napjainkban egyre 
szárnyalóbb sikere, amíg a mindennapi táplálékot és írni-olvasni tudást 
nélkülözik kortársainknak százmilliói. A történelmi felelősség felvetése 
nem tartozik e tanulmány keretébe, de annyit mégis meg kell itt jegyez
nünk, hogy a tőkés kiváltságos osztályok nemtörődömsége és a gyarma
tosítás erősen felelős ezért a hihetetlen aránytalanságért.

Áz általános elemi ismereteken túl a művelődés-ügy egyébként is 
döntő kérdése ma a népeknek. A békés verseny Kelet és Nyugat között 
ezen a téren is folyik. Nixon amerikai politikai személyiségnek egyik je
lentős munkatársa az elmúlt években egy sor adattal és ténnyel illuszt
rálta annak valószínűségét, hogy az Egyesült Államok elveszti ezt a ver
senyt. Megállapítása szerint a Szovjetunióban 1957-ben 1 millió 600 ezer 
középiskolát végzett hallgató tett le olyan vizsgát, amelyet az Egyesült 
Államok végzős középiskolásai közül csak körülbelül 2% lett volna képes 
letenni (Id. mű 214. 1.). Amerikai tudósok megállapítása szerint a Szov
jetunió jelenleg kétszer annyi tudóst és mérnököt képez ki, mint ők.

Az általános tudásért, képzettségért és műveltségért folyó erőfeszí
tésekben megint hátrányos helyzetben vannak a volt gyarmati népek, de 
Kína példája mutatja, hogy rövid idő alatt is ezen a téren igen jelentős 
eredményt lehet elérni, ha egy ország nekidől ennek a feladatnak.

Amikor az emberiség előtt álló egyetemes kulturális feladatról be
szélünk, ennek szélességéről és tartalmáról egyaránt szólnunk kell. Ma 
már nyilvánvaló, hogy a műveltség és képzettség nem lehet egyes kivált
ságos rétegek előnye, hanem minden nép minden tagjának joga van 
hozzá. Egy sor államban éppen az az elsődleges feladat, hogy a maga- 
sabbfokú iskolázottság kiterjedjen az eddig háttérbe szorított népréte
gekre is. De nem közömbös az emberiség egészére nézve, hogy milyen 
kultúrában növekednek fel az élkövetkezendő évtizedek fiataljai. Bár
mennyire motiválja is ezt a kérdést az a helyzet, hogy az emberiségnek 
több mint egyhármada a szocialista államok területén él, ahol az egységes
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marxista világnézet alakítja a művelődés-ügyet, míg a világ többi ré
szén egyáltalában nem beszélhetünk egységes világnézetről s ennek meg
felelően egységes kultúrpolitikáról, — mégis abban nyilvánvalóan meg
egyezhet a 20. század második felének emberisége, hogy a jövő kultúrá
ját a humanizmus jegyében kell fejleszteni.

Az embernek, az emberi értékeknek, az emberi élet gazdagításának 
kell mindenütt a művelődés tartalmává válnia. A „szocialista humaniz- 
mus”-megfogalmazás is ezt hangsúlyozza. Az emberiség feladata ma akár 
Afrikában, akár Dél-Amerikában, akár nálunk, hogy a nevelés az embert 
szolgálja, az embert hozza közelebb más emberekhez, az ember javát 
mozdítsa elő, s a népek kulturális múltjából átszármaztasson a jövőnek 
mindent, ami emberséges és szép megnyilvánulása volt az emberi szel
lemnek. és alkotó kéznek az elmúlt évszázadok, évezredek során.

Részletekbe nem mehetünk most bele, de külön foglalkozást érde
melne az egyetemes kulturális feladatnak az az ága, amely a mai, első
sorban nyugati ember lelki válságát tenné vizsgálat tárgyává. Főképpen 
Dürrenmatt, Graham Greene, Camus írásművei jelzik, hogy a mai nyu
gati lelkiség milyen sok félelemérzéssel, bizonytalansággal, közömbös
séggel és céltalansággal küszködik. Természetesen ez összefügg az adott 
társadalmi helyzettel és az atomháború rémével, amely mindennek ki
váltásában közrejátszik. De azért fontos szolgálat lenne Nyugaton az em
bereknek a jövőbe és az életbe vetett hitét visszaadni mindazon megráz
kódtatások ellenére, amelyeken korunk keresztül ment és részben keresz
tül megy.

XII.
Az emberiség előtt álló harmadik feladat — a sorrend nem rangso

rolás — politikai természetű. Ez a politikai feladat közelebbről ezekben 
az években három részfeladatra osztható: a gyarmati népek önállósulá
sának befejezése; a társadalmi fejlődés előmozdítása a világ minden ré
szében; s a jelenleg kétféle fő életforma és államforma, a szocialista vi
lágrendszer és a nyugati világ békés egymás mellett élése.

1. Századunk közepén nyilvánvalóvá lett, hogy a gyarmatok önállósu
lása nem egyszerűen követelmény, hanem folyamat, még pedig feltar
tóztathatatlan folyamat, amely a második világháború után olyan gyors 
ütemet vett, hogy ez előzőleg elképzelhetetlennek látszott. Akik ma még 
megpróbálják ezt a folyamatot megállítani, tulajdonképpen a történelem 
kerekébe kapaszkodnak bele, de hiába, mert az tovább gördül. Szembe
fordulni ezzel a folyamattal ma már nem egyszerűen helytelen meggyő
ződés, hanem esztelenség. Algéria példája szemünk előtt játszódott le. 
Hosszú éveken át folyt ott a fegyveres harc, s a végén Franciaországnak 
be kellett látnia, hogy értelmetlen volt minden véráldozat, erőfeszítés, 
egyetlen megoldás marad: Algériának megadni a függetlenséget. Afrika 
térképe különben is szinte évenként változik, mert egymás után alakul
nak az önálló államok a volt gyarmatokból. Ezt a történelmi folyamatot 
nem akadályozni próbálni, hanem nyugodt és gyors lefolyását végrehaj
tani: ez az emberiség előtt álló legközelebbi feladatok közé tartozik.

Amikor azonban úgy fogalmaztuk meg ezt a feladatot, hogy a gyar
mati népek önállósulásának befejezése, nem egyszerűen az alkotmányos 
függetlenség kimondására gondoltunk csupán. Az utóbbi években önálló
sult afrikai népek vagy akár India példája mutatja, hogy a gyarmati kor
szak elmaradottságából következőleg rengeteg olyan gazdasági nehézség
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bénítja ma még az új államok fejlődését, amelyek elhárítása fontos szol
gálat a gazdaságilag fejlettebb országok részéről. A segélyezésükről már 
beszéltünk. De döntő szükségesség, hogy az új államok saját elhatározá
sukból, szabadon választhassák meg gazdasági és társadalmi formáju
kat. A gazdasági önállósulás és állami berendezkedésüknek saját dönté
sük szerint való alakítása teszi csak teljessé a függetlenségüket. A gyar
mati függőségnek minden formája, a régi és az új, egyaránt elvetendő az 
afrikai és ázsiai népek útjából.

2. A társadalmi fejlődés előmozdítása a világ minden részében szin
tén nagyon időszerű és fontos feladat az emberiség előtt. Itt megint egy 
olyan történelmi folyamatról van szó, amely feltartóztathatatlanul megy 
előre. A szocialista országok erősödnek és jelentőségük minden tekintet
ben növekszik világviszonylatban. De egy sor jelenség mutatja,, hogy a 
tőkés országok társadalmi és gazdasági helyzete sem vonhatja ki magát 
az idők követelése és alakító ereje elől. Az egyes országok sajátos politi
kai viszonyai között más és más mindenütt a közvetlen társadalmi fel
adat, de abban egységes a világhelyzet, hogy mindenhol a minden em
ber emberi méltósága, gazdasági és politikai szabadsága felé vezetnek az 
élet előremutató jelzőtáblái. Az emberiség nagy feladata az előttünk álló 
években, hogy amint annakidején a rabszolgafelszabadítást, most a tár
sadalmi kiegyenlítődést és fejlődést vigye keresztül, a népek minden ré
tegének megbecsülésére, felemelkedésére és boldogulására. Nem kétséges, 
hogy ami hazánkban a régebben elnyomott társadalmi osztályok érdeké
ben az utolsó 17 esztendőben történt, évszázados előrelépést jelentett. A 
történelem erői mindenütt a világon egy elnyomatástól és kizsákmányo
lástól mentes egészséges társadalom irányában dolgoznak.

3. Az emberiség ma általánosságban három részre oszlik. A szocialista 
országok és a nyugati életstílusú népek két ellentétes táborban vannak, 
s körülöttük helyezkednek el az el nem kötelezett országok, amelyek kö
zül eddig még csak bizonyos százalék döntött véglegesen a két életforma 
között. Ebben a világhelyzetben a társadalmi fejlődésnek marxista—• 
leninista képviselői, élükön a Szovjetunió miniszterelnökével, meghir
dették a békés egymás mellett élés elvét, amely nem zárja ki az ideoló
giai harcot, de kizárja a háborút. A gazdasági és szellemi versenyben dől
jön el a jövő a két világrendszer között. ,

Az emberiség előtt valóban nem áll más út, ha nem akarja a világ 
nagy részének pusztulását a hihetetlenül rettenetessé vált fegyverek kö
vetkeztében. Természetesen nem könnyű a béke megőrzésének és meg
erősítésének feladata, mert két egészen különböző meggyőződésű világ 
ütközik össze a földteke számos pontján. De a Karib-tenger térségében 
kialakult válság megoldása a múlt esztendő végén, amely a Szovjetunió 
türelmét és békeszere tétét tükrözi, biztató jel arra nézve, hogy nem le
hetetlen hatástalanítani az egyes háborús gyújtópontokat, s a társadalmi 
fejlődés alakulásának ügyét rá lehet bízni az időre a világ különböző 
pontjain. Ezért szükséges Berlin „frontváros” jellegének megszüntetése és 
a két német állam viszonyának rendezése, mert a Földnek ez a pontja 
ma háborús szikrákat tartalmaz.

Az ellentétek közepette megőrzendő békének legfontosabb biztosí
téka az atomfegyver-kísérletek megszüntetése és a leszerelés megvalósí
tása lenne. Ma már ez sem látszik elérhetetlennek, ha az álláspontok 
máris megfigyelhető közeledése során a nyugati fél is hajlandó elfogadni 
a nemzetközi megbékélés egyetlen lehetséges útját: a kölcsönös kompro
misszumokat.
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Mindenesetre az 1963. év elején több reménységgel nézhetünk a jö
vőbe a béke ügyében, mert a Kuba körül támadt feszültség megoldásá
nak hatása javult légkört eredményezett. A második világháború befe
jezése óta még soha olyan közel nem volt az emberiség egy nukleáris há
ború kitöréséhez, mint a Karib-tengeri eseményekkor, s hogy ezt a vál
ságot sikerült rövid időn belül megnyugtatóan felszámolni, az együttmű- 

- ködés új lehetőségeit nyitotta meg a nemzetközi életben.
*

Az emberiség előtt álló gazdasági, kulturális, politikai feladatok fel
vázolásán kívül több más kérdésre is kitérhetnénk, amelyeknek megoldása 
ma egyetemes emberi feladat a Földön. Példaképpen csak az egészség- 
ügyi helyzetet említem. E téren éppen a gazdaságilag gyengén fejlett or
szágokban rendkívüli hiányok és hátrányok vannak. Libériában a 
csecsemőhalandóság 1000 gyermekre 370. A malária elterjedése terén a 
világon első helyen áll. 38 000 lakosra jut egy orvos. Indonéziában 71 700 
lakosra jut egy orvos .(Az adatok a Kossuth Könyvkiadó kiadásában meg
jelent rendkívül tanulságos, hatalmas anyagot felölelő „Nemzetközi Al
manach, 1959” c. kötetből valók.)

Az egészségügy megoldása, mint egyéb, még érinthető problémák, lé
nyegileg szorosan összefüggnek a politikai, gazdasági és kulturális fel
adatok megoldásával, ezért a tárgyalásuktól eltekinthetek.

*

Mi a keresztyénség hozzájárulása az emberiség előtt álló feladatok
nak megoldásához?

Mindenekelőtt azt kell mondanunk, hogy van a keresztyénségnek 
egy láthatatlan hozzájárulása az emberiség gazdasági, kulturális és poli
tikai erőfeszítéseihez. Ezt a teljesítményt nem lehet statisztikailag mérni, 
mert közvetett hatás. Az Isten igéjétől megérintett emberek gondolko
zása tükrözi a keresztyén hit alakító erejét. Nem kétséges, hogy az evan
géliumot helyesen értő emberek szinte magától, belső szükségszerűségből 
döntenek az emberek javát szolgáló ügyek mellett. A keresztyén hit rej
tett csatornáin át sok energia került bele a múltban is és a jelenben is az 
emberi fejlődés szolgálatába. Van a keresztyén egyháznak nagyon sok 
mulasztása is e téren, s az is nyilvánvaló, hogy a történelem Ura végül is 
egészen más oldalról indította el a szociális átalakulást, de ugyanakkor 
kétségtelen, hogy az igazi keresztyének mindig egyúttal a jó ügyek 
harcosai voltak a világon. Csak Livingstone Dávidot említem, akinek 
éppen most ünnepeljük születése 150. évfordulóját. Ennek a híres 
Afrika-kutató misszionáriusnak a munkája is belekapcsolódott abba. 
hogy vége legyen a rabszolgavadászásnak és kereskedésnek a fekete föld
részen. Az Isten- és emberszeretet kettős motívumától hajtva, a mai hivő 
keresztyének is — a világ bármely részén éljenek — az emberiség égető 
nagy kérdéseiben lényegileg pozitív álláspontot kell, hogy elfoglaljanak.

A keresztyénségnek ezzel a láthatatlan, rejtett hozzájárulásával 
azonban nem elégedhetünk meg. Szükség van arra is, hogy a keresztyén 
egyházak és a keresztyén személyek konkrétan felismerjék és munkálják 
az emberiség javának aktuális igazságait. Itt nem külön egyházi progra
mokra gondolunk, amelyeket a keresztyénség a világ számára megálla
pítana, hanem inkább az emberiségben meglevő mai igazi jó törekvések
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nek keresztyén támogatására. Ha a keresztyén ember és egyház küzd. 
a maga eszközeivel például a gyarmati népek teljed felszabadulásáért, a 
társadalmi fejlődésért, a gazdasági felemelkedésért, a békés egymás mel
lett élésért — és így tovább —, ezzel nem a lényegétől idegen célok szol
gálatában áll, hanem teljesíti Isten emberszeretetéből folyó saját fel
adatát. Itt érzem a legmélyebb teológiai alapját a keresztyén ember állás- 
foglalásának az emberiség mai feladataiban. Isten üdvözítő és gondviselő 
szeretete átkarol minden embert a Földön: ez a hitben felfogott tény nem
csak annak hirdetését vonja maga után, hogy „megjelent az Isten üdvö
zítő kegyelme minden embernek” (amint ez éppen karácsonykor válik 
számunkra nagyon közelivé), hanem azt is kívánja, hogy a mi szeretetünk 
is nyomába lépjen Isten szeretetének s a mi szívünk is átfogja az egész 
emberiséget annak minden gondjával, problémájával, válságaival és re
ménységeivel együtt. Ez pedig csak konkrét módon lehetséges, ha nem 
akarunk szólamokba veszni. A szólamszerűség persze konkrét állásfog
lalások esetében is kísérthet, de ha belső meggyőződésből beszélünk, 
akkor ez kevésbé fordulhat elő, mert amikor valami belülről is átforró- 
sít bennünket, az a mondanivalónkat is magával ragadja és átfényesíti. 
A  keresztyénségnek tehát az emberiség mai feladataiban világos és hatá
rozott állásfoglalással kell tagjait nevelnie s ugyanakkor ezzel a kívül- 
valók iránt a szeretetét is megmutatnia.

Az emberiség feladatait illetően rendkívül jelentőssé válik az ökume
nikus beszélgetés. Nem meglepő ugyanis, hogy az egyes országok belső 
és külső helyzete szerint, a környezet vonzása szerint, a hivő keresztyé
nekben is benne élő jó vagy káros gondolatok szerint — rendkívül vál
tozatos, sok esetben ellentmondó a keresztyénség állásfoglalása az em
beriség konkrét kérdéseiben. A különböző keresztyén álláspontok tisztá
zása és a helyes magatartás megtalálása érdekében szükséges a mozgal
mas véleménycsere, amelynek jó hatását éppen ezekben az években egyre 
több jelben tapasztalhatjuk az ökumenikus találkozók során. Ma már ott 
tartunk — és ez a keresztyénségnek belső lényegéből folyó fejlődés —, 
hogy legalábbis a protestáns és ortodox egyházak felekezetközi tanácsko
zásainak asztaláról nem hiányozhat a hitelvi kérdések mellől áz emberi
ség mai problémáinak felmérése sem. Az emberiség előtt álló feladatok 
egy sor egyház életében — például az ifjú egyházaknál vagy nálunk —, 
továbbá a nemzetközi egyházi találkozásokon jelentős kérdésekké váltak. 
Gondolom, hiszem és remélem, hogy a keresztyénség a Földön nem hú
zódhat vissza többé szellemi gettóba, a sokszor emlegetett elefántcsont
toronyba.

Veöreös Imre
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A Jézus élete-kutatás rövid története, 
mai állása és jelentősége

1.

A Jézus élete-kutatás célmeghatározása

A 13. század második negyedében épített strassburgi Münsterben 
van többek között két figyelemre méltó szobor: egyik a zsinagógát, 
másik az ekklésiát ábrázolja. Tört lándzsával, bekötött szemű, lehajtott 
fejű, nagyon szomorú női alak: ez a zsinagóga. Törött lándzsa: harcát 
elvesztette; szomorú arc: nincs remény; bekötött szem: nem lát, nem 
is nézhet, de — nem is akar. A kereszt botjára támaszkodva, bal kezé
ben a kehellyel, előre néző női alak: ez az ekklésia. Csupa feszülő figye
lés, reménység. Nagy faktumok birtokában, van mire támaszkodni. 
De ez a „birtok” nem statikus elnyugtatás, hanem dinamikus felajzás: 
tovább új ismeretre!

A Jézus élete-kutatás célja: a történeti Jézus minél teljesebb meg
ismerése.

A „történeti Jézus” névmegjelölés pedig: minden, amit a történész- 
exegéta tudományos módszerrel az ember-Jézusról ki tud kutatni.

Ez a történeti-exegetikai-nyelvészeti-teológiai munka tehát nem fog
lalkozik Jézus praeegzisztenciájával, eschatologikus postegzisztenciájá- 
val, hanem földi életével: születésétől feltámadásáig. Jézus életének
azzal a szakaszával, amelyen a valóságos Isten a valóságos ember 
szolgai formájában szólt és cselekedett.

Jézus az alfa és az ómega: nos, a Jézus élete-kutatás az alfa és 
ómega közötti és tartalmi felderítésén fáradozik.

2.
A Jézus élete-kutatás legitimitása

Szabad-e a Szentháromság második személyének, a valóságos 
Isten-Jézusnak a földi életét történeti kutatás tárgyává tenni? Ezt a 
kérdést egyszerre hármas aggály alapján is fel lehet vetni.

Szakrális aggály: nem vétünk-e Jézus szentsége, istensége ellen, ha 
földi életét feszegetjük? Szabad-e őt regényhőssé tenni, mint Sienkie- 
witz tette a Quo vadisban? Szabad-e róla életrajzot írni, képet festeni, 
szobrot faragni?

Történeti aggály: nem elég nékünk az evangéliumok tudósítása 
Jézusról s az apostolok igehirdetése felőle? Jézus életének szélesebb- 
körű és kritikai kutatása nem jelent-e már önmagában megengedhetet
len kánonkritikát, az evangéliomok szavahihetőségének kétségbevoná
sát, az apostoli kérygma elégtelenségének állítását?

Hitbeli agggály: ha tudományos módszer kritikai eszközével nyú
lunk a Szentíráshoz, vagy a kánonhoz, nem kezdi-e ez ki a hitünket, 
s ha ennek a tudományos teológiai munkának az eredményei leérnek
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a szószékeinkig, nem okoznak-e katasztrofális hitbeli megrendüléseket 
gyülekezeteinkben ?

Jézus történeti élete kutatásának a legitimitását az inkarnáció adja 
meg. Az a történeti faktum, hogy Jézus emberré lett, Augusztus római 
császár és Pontius Pilátus történelmileg datálható idejében belelépett 
az emberi történelem időfolyamába. Ha Jézus Krisztus életének ezzel a 
földi-történelmi szakaszával foglalkozni szentségtörés volna, akkor ezt 
a szentségtörést maga Isten követte el azzal, hogy szent Fiát emberi 
testbe alázta. Ha nevét tisztátalan számra vehetem, s ha prédikációban 
igehirdetésnek nevezett megállapításokat tehetek róla, akkor tudomá
nyos módszerekkel is lehet kutatni azt a szolgai életformát.

Az első Űjszövetség-kritikus és Jézus élete-kutató egyébként Lukács 
evangélista volt. Figyeljünk csak evangéliomának négy első versére: 
„Mivel sokan megkísérelték írásba foglalni azoknak az eseményeknek 
elbeszélését, amelyek közöttünk végbementek, amint ránk hagyták azok, 
akik kezdettől fogva szemtanúi voltak az igének: jónak láttam én is, aki 
eleitől fogva mindennek gondosan végére jártam, hogy azokat neked 
helyes rendben leírjam, nemes Teofilus, hogy teljesen megismerd azok
nak a tanításoknak a megbízhatóságát, amelyek felől oktatást nyertél.”

Lukács evangéliomának ebből az előszavából a következők derülnek 
ki: „polloi =  sokan” : tehát sok más egykorú írás is született Jézus életé
ről. Ezekkel azonban Lukács, a tanult evangélista nem volt megelégedve. 
Az epicheiro ige van itt, a „cheir” =  kéz főnévből, s ebben is van bizo
nyos kritikai él: ez a sok kísérletező nem jól „kezelte” az anyagot. Mivel 
ezeket a kísérleteket Lukács nem tartotta kielégítőnek, jónak látta, hogy 
saját maga: akribós =  szorgalmasan és gondos válogatással utánajárjon 
a tényeknek és azokat „helyes rendben” — itt is van kritikai él — írja 
le — miért? Hogy - Teofilus teljesen megismerje az „asphaleia”-t, a jól 
felderített, bizonyos valóságot.

Ma is ugyanez minden jószándékú, pozitív Jézus élete-kutatás célja: 
minél teljesebben megismerni Jézust.

Az igazán komoly kutatások reflektorfényétől pedig ne féltsük az 
igazán komoly hit Krisztusát

3.

A Jézus élete-kutatás szükségessége

Milyen a mi Jézus-képünk? Elliberalizált és elracionalizált. Elteoreti- 
zált és elmiszticizált. Eltörpített kis-Jézus és ellégiesített fantom. A ró
maiaknál dogma lett, nálunk eszme, s mindkettőnknél szólam lett Jézus
ból. A jószándékú és pozitív Jézus élete-kutatásnak az a célja, hogy mind
ezek helyett megmutassa a valóságos, történeti Jézust: ipsissimus Jesus.

Milyen a mi ember-képünk? Korunk nemcsak postkonstantiniánus, 
hanem postchristianus. A mai embert nem érdekli sem a dogma, sem 
a hitvallás, sem a szertartás. De az érdekli, hogy mit mondott és mit 
cselekedett az a Jézus, aki minden moderneknél modernebb. Sartre 
ateista francia író azt mondja, hogy a mai ember egy nagy űr, aki a 
„pleroma”, a teljesség felé vágyik. A 20. század kaotikus világában, ami
kor sokak szerint nemcsak tudatunk tartalma, hanem — úgy látszik — 
tudatunk szerkezete is változóban van, igaz valóságában kell felmutat
nunk az ember nagy barátját, a történeti Jézust.
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A Jézus élete-kutatás lehetősége
Barth Károly az Evangelische Theologie 1960. száma 104. oldalán ezt 

írja: „Mértékadó új szövetségesek nem csekély elképedésemre kardokkal 
és furkósbotokkal felfegyverkezve, újból a „históriai Jézus” keresésére 
indultak; ebben én — csak úgy mint azelőtt — nem szeretnék részt 
vennni. . . ”

Bultmann pedig ezt mondja: „A történeti Jézust ma már nem lehet 
megismerni. Mert bár forrásaink nem hagynak cserben teljesen bennün
ket, s elmúlt az az idő, amikor tárgyilagos kutató kételkedhetik abban, 
hogy Jézus egyáltalán élt, de akit így históriailag elérünk, az csak egy 
zsidó próféta, a keresztyénségnek csak előzménye, mert a keresztyénség 
húsvéttal kezdődik! Nem szabad tehát tovább kergetni a históriai Jézus 
fantomját, hanem a kérygma Krisztusát kell hirdetni, tehát azt a Jézust, 
akit az apostoli bizonyságtevés mint feltámadott és. megdicsőült Urat 
hirdetett. . . ”

Korunknak ez a két nagy teológusa, akik akaratuk ellenére és fő
ként epigonjaikban, okozói lettek a modern doketizmusnak, tehát annak, 
hogy az emberré lett Jézus elspiritualizálódott, nem helyesli Jézus törté
neti életének a kutatását, és nem is tartja azt eredményt hozható, pozi
tív teológiai munkának.

Közismert dolog, hogy a korabeli profán irodalom, már csak szűk
szavúsága miatt sem igen tekinthető a históriai Jézus-kutatás forrásának. 
Az első, Jézusról megemlékező profán történetíró Suetonius. De csak 
ennyit ír Claudius császár életrajzában: „A Krisztus által lázított zsidó 
zavargókat (Claudius) Rómából kiűzte” . Ez egyébként történetileg össze
cseng Csel. 18, 2-vel: „...C laudius megparancsolta, hogy a zsidók mind 
távozzanak Rómából” . Suetonius megjegyzése rövidségében is sokat 
mondó, becses adat. — Tacitus Annaleseinek XV. részében ezt írja: 
„Néró kemény büntetéssel megbüntette azokat, kiket a köznép, mint vét
keikért utálatosakat, keresztyéneknek nevezett. Szerzője azon nevezetnek 
volt a Krisztus, aki Tiberius idejében a Ponczius Pilátus prokurátor 
áltál megbüntettetett.” — A Talmud sokat ír Jézusról, de csak gyalázás- 
sal, s így forrásnak legfeljebb közvetve és negatíve használható.

A most megélénkült Jézus élete-kutatás az Újszövetség mellett négy
féle új forrásterületre is kiterjesztette a vizsgálódást. Ezek: 1. Palesztina 
kortörténeti viszonyai. 2. Jézus elleni rabbinista polémiák. Ezek termé
szetesen negatív előjelűek, éppen ezért, ahol összecsengenek a pozitív 
.előjelűekkel, azok a pontok tényeknek veendők. 3. A zsidó apokaliptika. 
4. A Jézus utáni első idők hagyományai általában.

E megszélesített vizsgálódási területen mozogva; de elsősorban ter
mészetesen az Újszövetséget tanulmányozva, az új Jézus élete-kutatás 
azt vallja, hogy az eddiginél valóságosabban, életesebben, történetibben 
lehet megállapítani, hogy ki volt Jézus, mit mondott és cselekedett; 
ipsissima verba et acta Jesu.

Annak természetesen tudatában van ez a kutatás, hogy szokványos 
értelemben vett Jézus-biográfiát ma már nem lehet írni. Nem is csak 
azért, mert a kútfők hiányosak és szűkszavúak, hanem főképp azért, 
mert Jézus nemcsak Valóságos ember, hanem valóságos Isten is, abszolút, 
akit a történeti kutatás eszközeivel maradéktalanul megragadni .éppen 
úgy nem lehet, mint ahogy nem lehet róla hiteles arcképet festeni, szob
rot faragni. De amit homályosan, tükör által láthatunk, azt igyekezzünk 
jól megnézni!

4.
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5.

A Jézus élete-kutatás formái

Ha jól meggondoljuk, Jézus ereklyéinek gyűjtése és kultusza a 
Jézus élete-kutatás egyik elvetélt formája volt. Jézus gyermekkori 
ruhája, keresztjének partikulái, tejfoga, egyéb megnevezhetetlen dolgok, 
az utolsó vacsorán használt kése stb., ezek gyűjtése végeredményben 
mind arra futott: minél többet bírni a történeti Jézusból. Ide sorolható 
a sok apokrifus Jézus-evangéliom és életével foglalkozó sok legenda.

Aztán a megszámlálhatatlanul sok festmény és szobor róla a leg
régibb kortól egészen mostanáig — senkit sem „örökítettek” meg annyi
szor, mint őt (lásd Hans Preus összeállítását: Das Bild Christi im Wandel 
dér Zeiten); ez mind a történeti Jézus élete-kutatásnak egy bizonyos 
formája.

Ki ne hallott volna a Veronika-kendőkről?!
Dr. R. W. Hynek az orvos felkészültségével írja meg a turini balzsam

lepel történetét, s bizonyítani igyekszik fotokémiai és egyéb érvekkel, 
hogy ez a lepel Jézus hiteles arc- és testképét mutatja.

Alig néhány éve, 1958-ban jelent meg az evangélikus Herbert Voss- 
berg tollából egy kis könyv: „Wie sah Christus aus?” „Minél hitelesebb 
arcképet szeretnénk Jézusról” — írja —, „mert egy jó kép sok szónál 
többet ér.”

Ide lehet sorolni a Jézus-regényeket, vagy az irodalmi igényű Jézus
életrajzokat.

Dickens, a világhírű angol író, a múlt század közepén megírta gyer
mekei számára „Urunk életé” -t. Nagy gonddal, szeretettel, saját kezével. < 
A család 85 évig kéziratban őrizte ereklyeként. A harmincas években 
aztán megjelent nyomtatásban, angolul is, magyarul is. Így kezdődik: 
„Kedves Gyermekeim, nagyon szívemen viselem, hogy megismerjétek 
Jézus Krisztus történetét, mert Őt mindenkinek ismerni kell. Nem élt 
soha senki, aki olyan jó és szelíd lett volna, mint Ő és aki úgy sajnálta 
a rosszakat, betegeket, szerencsétleneket. . . ”

Papini, a neves olasz író is megírta Krisztus történetét 570 oldalas 
könyvben. íme egy kis részlet ebből a nagyon elterjedt könyvből: „Jézus, 
az Asztalos, ifjúkorában efféle dolgok körében élt, efféléket csinált keze 
munkájával s efféle maga-készítette dolgok révén lépett első ízben érint
kezésbe az emberek mindennapi életével, a legbensőbb és legszentebb 
élettel: a házi élettel. Készített Asztalt, amelynél estennen olyan kedves 
üldögélni barátainkkal, még ha áruló akad is közöttük; Ágyat, amelyben 
az ember elsőt és utolsót lehel; Szekrényt, amelybe a falusi asszony be
zárja szegényes rongyait, ünnepi kötényeit és keszkenőit, kelengyéjének 
vasalt, fehér ingeit; Dagasztó-teknőt, amelybe halomra öntik a lisztet s 
a kovász megkeleszti, míg végre bevethetik a kemencébe; Széket, 
amelybe beleülnek esténként az öregek a tűz mellé, hogy meséljenek 
ifjúságukról, amely nem térhet vissza többé.

Jézusnak, miközben a fehér és pehelykönnyű forgács egymás után 
kunkorodott ki a gyalu alól, s a fűrészpor hullott a földre a ráspoly 
csikorgó ritmusára, gyakran kellett gondolnia Atyja ígéreteire, a Prófé
ták jövendöléseire, arra a munkára, amely nem a satuk és négyszög- 
létes vonalzók, hanem a lélek és igazság munkája leszen.”

Ragyogó fantázia, de nem több ennél.
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Megemlítek egy magyar Jézus-regényt is: Balassa Imre: Krisztus. 
Ebből is egy rövid részletet:

„Aludtak a tanítványok. Az egyszerű ember jól alszik. A nyugodt 
lelkiismeret jól alszik. A fáradt test álomtalanul pihen. Aludtak és nem 
álmodtak ők.

Az, akit virrasztani akartak, akit őriztek, a Bujdosó, virrasztott 
fölöttük. Halvány fejére rezgő ezüstsugár osont, és ott is maradt arca 
bús vonásain, mintha ezüst harmat hullott volna az éjszaka.

Az Olajfák feketén, komoran, sejtelmesen állták körül, mint zordon 
őrség . . .

Két fáradt kezét ölébe nyugtatta a Virrasztó és ezüstsugáros szeme 
a várost kémlelte. A várost nézte odalenn, a holdfényben fehérlő város 
összevissza lapos tetőit, amint szorongtak egymás hegyén-hátán, miként 
az összeszorult nyáj. Fölöttük gőgös fenségben dagadt ki, fölmagasodva, 
széjjelterülve a Templom. A Templom, Dávid királyé és Salamoné, 
az Ige szent háza, ahol kő lett a törvényből, gyűlölet lett az Igéből, üzlet 
az áhítatból, gyilok az Isten parancsából, bilincs a hitből, csúf babona 
a hagyományból.

Homloka elborult, mikor a várost nézte, melyben halál vár a pró
fétákra. A várost, ahol őt ez órán halálra keresik . . . ”

Stílus, szép stílus, de nem több ennél.
Megemlítem a múltban is, jelenben is nagy számmal megjelenő, 

építő célzatú Jézus-életrajzokat. Ilyenek nálunk a Masznyik-, Mayer-, 
Czeglédy- stb. féle Jézus-élete. Ezek voltaképpen evangéliomi harmóniák. 
Számuk számtalan.

6 .

Tudományos igényű Jézus élete-kutatás

Ez a 18. században kezdődik Hermann Sámuel Reimarus könyvével: 
„Von dem Zwecke Jesu und seiner Jünger” . Klasszikussá lett mű a 
maga nemében. Különbséget tesz Jézus üzenete és a tanítványok ige
hirdetése között.

Az idetartozó könyvek nagy tömegéből Renan híres műve mellett 
— s ezzel már a 19. században vagyunk — csak Dávid Friedrich Strauss 
rengeteg kiadásban megjelent Das Leben Jesu-ját, Arthur Drews Jézus 
történetiségét tagadó, teljesen negatív művét: Die Christusmythe, s 
magyarban Szimonidesz Lajos Jézus élete című, 1922-ből való könyvét 
említem. Aki a Jézus élete-kutatás múlt századbeli irodalmával bőveb
ben akar foglalkozni, az olvassa el Albert Schweitzer 1913-ból való gran
diózus könyvét: Geschicnte dér Leben-Jesu-Fórschung. Ebben a 850 olda
las könyvben Schweitzer Albeit, az őserdőnek ez a ma már 90 felé bal
lagó doktora, még strassburgi teológiai professzor korában 85 könyvet 
tanulmányozott át és értékelt ki a Jézus-élete-kutatás köréből.

Ezeknek a Jézus élete-műveknek általában közös jellemzője a racio
nalista szemlélet és negatív előjel. Legtöbbjénél Jézus életének kutatása 
nem cél volt, hanem csak eszköz a dogmák ostromában. A ledöntött 
dogmák helyébe aztán az eltörténetietlenített, sokszor létében is kétségbe 
vont fantom, a jézusi eszme lépett

A Jézus élete-kutatás következő fontos és komoly fejezete már a mi 
20. századunkba vezet át. Ez az ún. formatörténeti kutatás. Ennek az
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iskolának egyik legismertebb alakja Martin Dibelius. Műve 1919-ben 
jelent meg, címe: Die Formgeschichte des Evangeliums.

Ennek a formatörténeti iskolának a legfontosabb és helyes értelem
ben vett megállapítása az, hogy az evangéliomok nem történeti értelem
ben vett Jézus-életrajzok, hanem igehirdetésszerű bizonyságtevések, s 
mindegyik a maga igehirdetési céljának megfelelően színezi az anyagot.

7.

A legújabb Jézus élete-kutatás

A történeti Jézus élete kutatásának legmaibb és legjelentősebb vona
lát Ethelbert Stauffer erlangeni újszövetségi professzor neve és mun
kássága fémjelzi.

Felsorolom eddig megjelent legjelentősebb munkáit. Die Theologie 
des Neuen Testaments, 1948-ból. 360 oldalas újszövetségi teológia, mo
dern, pozitív. Életemben kevés könyvből tanultam annyi jó bibliateológiai 
és exegetikai ismeretet, mint ebből. — Jerusalem und Rom im Zeitalter 
Jesu Christi. 1957-ben jelent meg, 164 oldal. — Jesus, Gestalt und Ge- 
schichte, 1957, 172 oldal. — Die Botschaft Jesu, 1959, 515 oldal. — Jesus, 
Paulus und wir, 1960. — Nagy, összefoglaló főművét Stauffer ezutánra 
ígéri.

Írásait német teológusoknál szokatlan olvasmányosság jellemzi. Teo
lógiai tudományos könyvet ilyen könnyed, színes-szép stílusban nemigen 
írtak még. Minden mondata közérthető, s már ebben is hallatlanul 
modern.

Mi az új Stauffer munkájában? Az, hogy a történeti Jézus életét 
nem valami mellékcélként, hanem főcélként kutatja. Minél igazabban, 
minél teljesebben megismerni az élő, történeti Jézust. Mert nem a Jézus
ról szóló újszövetségi bizonyságtétel, a kérygma ébreszt hitet, hanem a 
valóságos Jézusból áradó személyes erő. — Stauffer a történeti Jézus 
személyét illetően egészen pozitív. Teológiai-exegetikai-történeti munká
jának mottója: „Jesus Christ ist das Mass aller Dinge” . Jézus több, mér
hetetlenül több, mint eddig hittük. Amire Jézus igent mond, arra Isten 
mond igent, függetlenül attól, hogy előtte, vagy rajta kívül más valaki 
is kimondta ugyanazt: Laocse, Buddha, faraó, zsidó próféta vagy görög 
bölcs. S amire Jézus nemet mond, arra Isten mond nemet, függetlenül 
attól, hogy mit mond a kérdésben Ábrahám, Mózes és az Ötestamentom 
vagy Újtestamentom bármelyik alakja, prófétája, evangélistája vagy 
apostola. — Jézus ilyképpen nagyon sok dolgot vesz át a humánum pro
fán területéről, s teszi azokat abszolúttá azzal, hogy Ő mondja, s viszont 
Ö a kánon kánonja. Vallja, hogy a Jézusról szóló újszövetségi kérygma 
egyes darabjai nemcsak különbözők, hanem ellentétesek is, sőt nem
egyszer Jézus tulajdon szavaival is ellentétesek. — Az is új Stauffernál, 
hogy szerinte a názáreti Jézus részben az Újszövetségből, részben a Bib
lián kívüli forrásokból hitelesen megismerhető.

Stauffer szerint a történeti Jézus személyével azért kell különösen 
is foglalkozni, mert az eredeti jézusi üzenet kétségtelenül rejudaizálódá- 
son és kumranizálódáson ment keresztül. Ezt a visszazsidósodási és kum- 
ranizálódási folyamatot Stauffer meghökkentő módon az ősegyház bűn
esetének nevezi. Ezért a Jézus élete-kutatás fő feladata: mentesíteni 
Jézus üzenetét a judaizmustól — Entjudaisierung — és a kumranizáló-
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dástól — Entqumranisierung. S mivel Jézus a kánon kánonja, azért 
ebben a teológiai-exegetikai munkában sem a Biblia, sem a kánon, sem, 
az őskeresztyén kérygma, sem Pál, sem a hitvallás, sem a reformáció 
öröksége nem tabu. Mikor erlangeni professzortársai, Althaus, Künneth 
és Joest nyílt levélben magyarázatot kértek Stauffertól a kánonról, Jézus 
és Pál viszonyáról vallott felfogása tekintetében, akkor ugyancsak nyílt 
levélben többek közt ezt válaszolta: „Jézus Krisztus számomra minden 
(dolog) mértéke. Pált olyan embernek tartom, aki a keresztyén egyház 
jézusi legitimitását megmentette — de nem tartom tévedhetetlennek. 
Az Űjtestamentomot a krisztusesemény legjobb interpretációjának tar
tom (amely csak birtokunkban van), de azt sem tartom tévedhetetlen
nek. Luthert Pál zseniális felfedezőjének tartom, de nem tartom téved
hetetlennek. Az evangélikus—lutheri egyház hitvallási iratait az Üjtesta- 
mentom legjobb magyarázatának tartom, de nem tartom tévedhetetlen
nek. Mert Jézust tartom minden dolog mértékének.”  „Egyetlen szenve
délyem van — ö ! ”

Stauffer szerint az Újszövetség centrumában ott van Jézus Krisztus 
önmagáról szóló kijelentése szóban-tettben. A tanítványok, evangélisták, 
apostolok Jézusnak ezt az önkijelentését adják tovább különböző fény
erővel és fénytöréssel — de közben valamennyi mögötte marad Jézus 
saját magáról mondott bizonyságtételének. Jézus Krisztus magáról szóló 
kijelentése mérhetetlenül több, mint amit abból az Újszövetség, az ős
keresztyén gyülekezet továbbad.

Ezért Stauffer az őskeresztyén kérygma mögé akar férkőzni, meg
keresni elsősorban Jézus saját kijelentését szavaiban, példázataiban, cse
lekedeteiben. Az a megállapítása, hogy amiképp a reformáció lekap
csolta a hagyományt és megnyitotta az utat a Szentíráshoz, a verbum 
scriptum-predikatumhoz, úgy most nekünk el kell jutnunk mindezek 
mögé, magához a verbum incarnatumhoz, a valóságos történeti Jézus
hoz. Ipsissima verba et acta Jesu. Mert a keresztyénség eredete nem 
a húsvét utáni feltámadáshittől induló bizonyságtevés, hanem az incar- 
natio, ez a vaskos történeti tény.

Volt idő, mondja Stauffer, amikor az exegeták azt állították, hogy 
az evangéliomokban a hellén elem a specifikusan jézusi; volt idő, mikor 
viszont azt állították, hogy a zsidó elem az igazi jézusi. Ma úgy látjuk, 
hogy az Újszövetségben az a specifikusan jézusi, ami se nem hellenista, 
se nem judaista, hanem aminek egyáltalán nincs, sehol sincs vallási vagy 
szellemtörténeti paralelluma.

Eddig az volt a nézet, hogy Jézus korának a gyermeke volt, s népe 
látókörében élt benne. Következésképp minél korabelibb egy nyilatko
zat,-annál biztosabb, hogy jézusi. Mi ma úgy látjuk, hogy Jézus egészen 
egyedülálló a korában, teljesen egyedül volt népe között. Ebből követ
kezik, hogy az evangéliomokban nem a zsidós szavak a valódiak, hanem 
a nemzsidósak, a zsidó gondolkozással ellentétesek, az antimózesiek, az 
antifarizeusiak, az antirabbinusiak, az antikumrániak; hiszen ezért, ezek 
miatt kellett Jézusnak keresztre feszíttetnie.

Erlangeni kollégái megvádolták Stauffert Pál-gyűlölettel. Erre ő így 
válaszolt: „Szeretem Pált, de szeretem nagy ellenfelét, az Űr testvéréi, 
Jakabot is” . Stauffer szerint Pál Jézusnak Isten határtalan és szuverén 
irgalmasságáról és emberszeretetéről szóló ősüzenetét a tóra törvény- 
rigorozitása irányába rejudaizálta. Pál erkölcsi erőről beszél, amely 'az 
emberből hiányzik, s amelyet hit, megtérés, kegyelem által kell meg
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szereznie, mielőtt rendeltetését betölthetné. Jézus minderről egy szót sem 
szól — egészen másképp, totaliter aliter vélekedik az emberről. ,,A názá
reti Jézus nem kapcsolódik bele az emberi természet gyengeségéről, 
aljasságáról, gonoszságáról siránkozó, négyezer éves panaszdalba. Az ál
talános gonoszságról szóló rémmesének Jézus eredeti üzenetében nincs 
helye.” Jézus szerint az embernek hatalmas tartalékai vannak jóakarat
ból, odaadásból. Jézus mozgósítani akarja az ember erkölcsi erejét, mert 
szerinte az ember nagy dolgokra képes és ehhez elsősorban nem erőre, 
hanem világosságra van szüksége.

A Ótestamentomban minden morál főelve az engedelmesség. Jézus 
nem szerette ezt a szót. Az Üjszövetségben Pál kedvelt fogalma az enge
delmesség, de a páli engedelmesség-etikának Jézus üzenetéhez nincs 
köze. Az egyház- és világtörténelem legsötétebb lapjai születtek az enge
delmesség-etika miatt. Loyola kadáv'erengedelmességétől a katonakeresz- 
tyénségen át a náci perekig, amikor tömeggyilkosok azzal védekeztek, 
hogy „csak” parancsnak engedelmeskedtek. Jézus belülről fakadó, szabad 
etikát akar. Nem köti paragrafusokhoz a lelkiismeretet. „Akit a Fiú meg
szabadít, valósággal szabad.”

De a kötött engedelmesség nélküli morál nem vezet-e anarchiához? 
Vezethet; de az engedelmesség-etika sem veszélytelenebb. Nihilistákat 
akar Jézus? Semmiképpen. Jézus egy új, nem jógi morál hirdetője, alap
vetően szabad a zsidó tóraengedelmesség bilincseitől. Nem nihilistákat, 
hanem követőket akar, hálás tanítványokat, akik az ég-világon semmi
hez nincsenek kötve, hanem csak Őhozzá, élő és elevenítő szavához. 
Persze Jézus tud morális tanácstalanságról és morális konfliktusokról. 
Stauffer itt idéz Sartre Mors sans Sepulture című drámájából. Ebben 
arról van szó, hogy az elfogott francia partizánok megfojtják fiatal par
tizántársukat, mert tudják, hogy gyerek, s a kínvallatásnál nem lenne 
elég erős, s így negyven társuk kerülne veszélybe. Az ilyen konfliktusok 
a mi nemzedékünkben bizony gyakoriak. Jézus szerint mindent megold 
a feltétlen és határtalan szeretet. Minden korifliktus esetén az mutat 
irányt. Jézus azt mondja: „Szeresd Istent és szeresd felebarátodat” . 
Ilyet előtte is mondtak, mások is, rengetegen. Az új itt az a radikalizmus, 
ahogyan ezt Jézus hirdeti. Hogy nincs ennél nagyobb parancsolat. A de- 
kalogusban 9 tiltás van és csak egy ígéret. Jézus viszont a szeretetet 
pozitívnak akarja, egyetemesnek és szabadnak. Nem szentimentális érzés 
ez, hanem lét másokért. — Világos, hogy amikor János első levele 2, 15- 
ben azt mondja, hogy ne szeressétek a világot, s ezzel a generális szere
tetet csupán megszűkített, egyházi belső üggyé teszi — ez rejudaizálódás 
és kumranizálódás. Jézus szeretetében nincs kizáró megszorítás. János 
8, 1—1 1 . a házasságtörő asszonyról a legigazibb jézusi üzenetek egyike, 
de a tanítványok kihagyták.

Az irgalmas samaritánus történetében Jézus fenntartás nélkül hitet 
tesz a világ nagy moralistáinak szekuláris, szociális programja mellett. 
Ezen a világon sohasem tudjátok megszüntetni a szükséget. Mindig lesz
nek közietek éhesek, fázók, betegek, foglyok, menekültek. De ez senkit 
sem jogosít fel a szeretetben tétlenségre.

Máté 25, 31-től következik az irgalmasság nagy üzenete. Világos 
belőle, hogy egy halálos bűn van, s ez az embertelenség. A mulasztást 
is tettleges, pozitív bűnnek veszi. Itt újra megmutatkozik a törvény
etika és Jézus etikája közötti különbség. Ezeket a mulasztásokat a tör
vény nem bünteti, mert ezek nem pozitív bűnök. Jézus moráljának jó 
ismertető jele az emberiesség.
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Stauffer szerint a Jézus élete-kutatással az 1947 óta előkerült kum
ráni leletek következtében külön is foglalkozni kell.

Jézus a kumráni tanítást biztosan ismerte, de szembeáll vele. S ha 
jeruzsálemi üldözői elől Kumránba menekült volna, ott ugyanezért 
ugyanaz a halálos ítélet várt volna rá.

Számunkra nagyon fontos, ahogy Stauffer 22 pontban kimutatja, 
hogy Jézus ősüzenete mennyire szöges ellentétben van a kumráni szö
vegek alapgondolataival.

A kumráni mozgalom a „törvénytelen” Makkabeus-főpapi dinasztia 
elleni oppozícióból eredt. Elfordultak az egész főpapi klérustól, mert 
tagjai nem az ároni házból származtak. Tisztátalannak minősítették az 
egész templomi kultuszt, saját rítus szerint tartották istentiszteleteiket. 
Jézus viszont részt vett a jeruzsálemi istentiszteleteken.

A kumráni mozgalomban a mértékadó emberek a Cádok-főpapi ház
ból származtak. Jézus gyülekezetében viszont a nemesi származás sem
mit sem jelentett.

A kumráni mozgalomban a papok különféle fokon döntő szerepet 
vittek. Jézus tanítványi körében viszont nem.

A kumráni mozgalom exkluzív gyülekezet volt. Elzárkóztak a töb
biektől, különvonultak. Jézus viszont vámszedőkkel, bűnösökkel ül egv 
asztalhoz.

A kumrániak extrakegyességű emberek, kolostori közösségben. Jézus 
viszont az egész nép, az egész világ felé fordul üzenetével.

A kumrániaknál ranglista van. Jézus meginti a vetélkedő Zebedeus- 
fiakat: „Aki közületek első akar lenni, legyen szolga” .

A kumrániak etikájában alapfogalom az engedelmesség. Jézus üze
netében az engedelmességnek még a szava sem fordul elő.

A kumrániak mereven ragaszkodnak az Ótestamentomhoz. Jézus 
az új bort nem önti ótömlőbe.

A kumráni mozgalom a tórához való visszatérésnek tekintette magát. 
Jézus viszont sehol sem hív. fel a tórához való visszatérésre.

Kumránban az írástudók magas tekintélynek örvendtek. Jézus vi
szont élesen küzd az írástudók éllen.

Kumránban dicsérik a törvény tanulmányozását, biztos út ez az üd
vösséghez. Jézus sehol sem biztat az ótestamentomi törvény tanulmá- 
nyozásara.

A kumrániakat nagyon érdekelte az asztrológia és asztronómia. Jézus 
ezekről soha semmit nem mond.

Kumránban a szombat megtartása döntő. Jézus viszont kétségtelenül 
szándékosan is megtöri a törvényt. A Bethesda tavánál pl. egészen de
monstratív módón.

Kumránban komolyan vették a mózesi ételtörvényeket. Jézus nem 
sokba veszi ezeket. „Nem az fertőzteti meg az embert. . . ”

Kumránban szigorú rituális mosakodások vannak. Jézus elveti pzeket.
Kumránban hosszú imaszövegek használatosak. Jézus viszont rövid, 

spontán alkalmi imádságokat mond.
Kumránban szigorúan tartják a, házassági törvényt, de megengedik 

a válást. Jézus tiltja a válást, de megkönyörül a házasságtörő asszonyon, 
akinek a kumráni törvény értelmében meg kellett volna halnia.
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Kumránban évről évre megjövendölik a világ végét. Jézus szerint 
senki sem tudja, mikor "jön el az a nap.

Kumránban három üdvszemélyt vártak: a nagy prófétát, a Cádok- 
házi főpapot és a messiási királyt. Jézus a Messiás-fogalommal csínján 
bánik — magát ember fiának nevezi. Ez a kifejezés a kumrániaknál elő 
sem fordul.

A kumrániak nyílt militaristák. Katonai kifejezéseket használnak, 
haditerveik vannak, apokaliptikus háborúra készülnek. Jézus pacifista, 
sohasem fogott fegyvert, sőt óvja tanítványait a fegyver használatától.

A kumrániak az ellenség gyűlöletét hirdetik. Jézus az ellenség sze- 
retetét tanítja s a háborgatóinkért való imádságot.

Amikor mostanában éppen a kumráni leletek alapján az abszolút 
Jézust el akarják relativizálni, ezt a 22 differenciapontot döntő fontos
ságúnak kell tartanunk.

Vázlatos ismertetésben, vizsgálódásainkat most elsősorban az ál
képviselő Staufferra terjesztve ki — lényegében ez az új Jézus élete- 
kutatás mai állása.

8.

Összefoglalás
Pozitívumok

A mai Jézus élete-kutatás pozitívumának tartom, hogy merész forma
bontással újat akar. Vitara, kritikára, állásfoglalásra, munkára ingerlő 
módon megélénkülést hozott az újszövetségi teológia és exegézis egyik 
döntő pontján. A teológiai munka vizeit mindig fenyegeti a befagyás 
és megáporodás veszélye. A Jézus élete-kutatás mai teológusai az álló
vizet alaposan felkavarták.

A legfontosabb és legnagyobb pozitívumnak azt tartom, hogy a ré
gebbi liberális-racionális Jézus élete-kutatás elrelativizáló, elspirituali- 
záló, eldogmásító, tehát akarva vagy akaratlan kisebbítő törekvése után 
ez a Jézus élete-kutatás, miközben hozzánk, történeti test-emberekhez 
igyekszik közel hozni a történeti embertest-Jézust, ugyanakkor meglátja 
benne az Abszolutuszt! Aki nagyobb, mint ahogy eddig sejtettük, s aki 
minden dolgok, emberek, történések mértéke.

A pozitívumok közé sorolom azt is, hogy ez az új Jézus élete-kutatás 
az évszázadok folyamán helytelenül hideggé fenségesített Jézus főjellem
vonását a bűnösökhöz lehajló, határtalan irgalmában látta meg.

Az Üjszövetség két fontos logia-sorozata, az ego eimi és ego thelo- 
sorozat, pedig ezek: ipsissima verba Jesu, világosan mutatja azt, amit 
a Titus-levél 3. fejezet 4. verse így mond: „Megjelent (azaz a történeti 
Jézusban jelenvalóvá lett) a mi megmentő Istenünk emberszeretete” 
(az eredeti szövegben: filantrópia). Ez Jézus: filantrópia, határtalan 
emberszeretet.

Éppen abban jelölhető meg az új Jézus élete-kutatás mai jelentősége, 
hogy Jézus abszolút humanitására ismét hangsúlyt tett. S ez a Jézus 
élete-kutatás ezen a ponton késztethet minket is a magunk szerény mód
ján exegetikai kutató munkára és tartalmasíthatja el igehirdetésünket 
a helyes értelmű humánum irányában.
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Veszélypontok

Amikor a mai Jézus élete-kutatás valóban fontos érdekből a törté
neti Jézus hisztorikumát minél teljesebben fel akarja deríteni, akkor 
a túlhajtott hisztoricizmus veszélye kísérti. Az inkarnáció egyoldalú 
teológiai kihangsúlyozása hangsúlytalaníthatja a feltámadást, pedig ne
künk a kettő egyforma és együtt fontos. A túlhajtott hisztoricizmus ingo- 
vánnyá válhatik, ahol Árius és Pelágius árnya kísért.

A hisztoricizmus mellett bizonyos formalizmust is veszélyesnek érzek 
Stauffernál. A teológiai munkában az argumentum e silentio érvével 
óvatosan kell bánni. Abból, hogy Jézus nem mondott valamit kimondot
tan, nem szabad minden további nélkül abszolút következtetéseket le
vonni. Abból, hogy Jézus logiáiban hiányzik az engedelmesség szó, mint 
szó, nem lehet azt a következtetést levonni, hogy Jézus elvetette az en
gedelmesség-etikát és ezen a címen ellentétet konstruálni Jézus és Pál 
között. Amikor Jézus azt mondja, hogy szeresd ellenségedet, vajon nem 
engedelmességet vár? Az azonban bizonyos, és erre Althaus mutatott rá, 
hogy Jézus különbséget tett á törvény és az Ő parancsa között. Az előbbi 
személytelen paragrafus-rendszer, az utóbbi személyes kapcsolatból ere
dően motivál.

A túlzott hisztoricizmus és formalizmus mellett a harmadik veszély
pontot egy bizonyos libertinizmusban látom. Stauffer annyira új, hogy 
szerintem nemcsak formabontó, hanem lényegbontó. Szent merészség ez, 
de hol áll meg?! Igaz az, hogy az embernek elsősorban nem erőre, hanem 
világosságra van szüksége? Csak a fejünkön kell javítani, nem annyira 
a szívünkön? Az egyház évezredes tanítása az eredendő bűnről és az 
egyedül megigazító kegyelemről, megtérésről tévedés volna? Hol itt a 
megállás?

Jézus valóban optimista az emberre nézve, de nem azért, mert az 
embert tartotta erőtartalékkal bírónak, hanem mert Isten kegyelem-tar
talékát. tartotta kimeríthetetlennek. Igaz, hogy Jézus filantrópiája határ
talan, s nekünk ma nagy kérdésünk, hogy mit kezdjünk ezzel a gyakor
latban, szolgálatunk és életünk gyakorlatában, de ezt nem lehet kiját
szani megigazíttatási tanítással, a reformáció articulus stantis et caden- 
tisával szemben. Ami pedig Stauffernak a kánon-kérdéssel kapcsolatos 
álláspontját illeti, hogy ti. a kánon a zsinagóga öröksége és több bajt 
okozott, mint hasznot, és az Üjszövetség nem tévedhetetlen: nem az 
nyugtalanít, hogy Stauffer itt is alapvető reformációi tanításokat dönget, 
hanem az, hogy hol itt a megállás? Stauffer helyesen mondja, hogy Jézus 
a kánon kánonja — Luther is azt fogadta csak el a kánonból, „was 
Christum treibt” —, de miközben kutatja az evangéliumokban Jézus 
eredeti, legövébb szavait, nem tévedhet-e szabadosságba, hogy azt fo
gadja el Jézus igazi ősmondásának, amit ő akar, s kivesz Jézus szájából 
bizonyos mondásokat csak azért, mert azok nem illenek bele meg
konstruált teológiai rendszerébe? Ekképpen magát teszi meg a kánon 
kánonjának, Jézusnak kánonjává.

*

Stauffer ma „divatba jött” . Külföldön is, nálunk is. Hatalmas mun
kásságát, bátor, friss látásait, jó eredményeit nagyon kell értékelnünk, 
s meghatóan nagy Jézus-szeretetét nem szabad kétségbevonnunk.

A református dr. Kocsis Elemér, egyébként tanítványa Stauffernak 
a z  e r la geni egyetemen, azt írja: „Stauffer vagy mint az egyház nagy 
tanítója, vagy mint nagy eretnek fog bevonulni a teológia történetébe.
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Ha eretnekként vonul be, az a ma élő egyházi nemzedék hitének és hite 
képzelőerejének a szegénységét fogja jelenteni.”

A munka, a vita tisztító és tisztuló folyamataiban világszerte folyik. 
Érdeklődjünk iránta, s a magunk helyén kapcsolódjunk bele mi is. Hisz- 
szük, hogy a Szentlélek ma is teremt és megvilágosít és — vigasztal.

Tisztelet és áldáskívánás Stauffer felé. Mindenekfelett pedig imádat 
és szeretet Jézusunknak! Ö életét adta a világnak. Néki adott élettel 
szabad kutatnunk ezt az értünk adott életet.

De arról vagyok meggyőződve, amivel az őserdő doktora, a most már 
90 év felé ballagó Schweitzer Albert fejezi be a Jézus élete-kutatással 
foglalkozó, nagy könyvét:

„Mint ismeretlen és névtelen jön Ö hozzánk, ahogyan odalépett 
a tengerparton azokhoz az emberekhez, akik nem tudták róla, hogy 
kicsoda. Ugyanazt az igét mondja: Te kövess engem! És feladatok elé 
állít bennünket, amelyeket a mi korunknak kell megoldania. Parancsol. 
És azoknak, akik engedelmeskednek néki, bölcseknek és tudatlanoknak, 
kijelenti magát abban, amit a Vele való közösségben, munkában, harc
ban és szenvedésben átélhetnek, és mint kimondhatatlan titkot, tapasz
talják meg, ki Ő ..
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M ú lt u n k b a n  g y ö k e r e z ő  

e v a n g é lik u s  m a g a t a r t á s  ő s i a l a p j a i

Emlékezés Luther halála évfordulójára

Minden korra jellemző, hogy az egyháztörténet hatalmas anyagából 
mit emel ki és mit elevenít meg a kortársak előtt. Az egyetemes egyház- 
történet feldolgozásán végigvonul az egyházi élet megújításáért folyta
tott küzdelem ábrázolása. A keresztyénség első századai is magukra 
vonják az 1840-es évek egyháztörténészeinek figyelmét, de a legfőbb 
terület számukra a Rómával való harc bemutatása. VII. Gergelynek és 
a középkori pápaságnak a bemutatása mellett kiemelik Wiclif és Húsz 
küzdelmét Rómával. Ugyanakkor feltárják a jezsuita rendnek és az inkvi
zíciónak a történetét. Egészen természetes egyházunkban, hogy Luther 
és a reformáció kora különösképpen foglalkoztatja az egyháztörténésze
ket. A jellemző itt is az, amit kiemelnek belőle.

1846. februárjában volt háromszáz éve Luther halálának. Ebből az 
alkalomból külön Luther-szám jelent meg a Protestáns Egyházi és Iskolai 
Lapban. Az egyik cikk egészen részletesen és mégis drámai elevenséggel 
mutatta be Luther utolsó napjait és óráit. Közölte a Lap Luther egye
temes egyházunk birtokában levő végrendeletének szövegét. Magyar- 
országi kapcsolatait Luthernek Mária királynéhoz, II. Lajos özvegyéhez 
írt zsoltármagyarázatai kísérő levelének közlésével mutatja be a Lap. 
Egy nagyobb tanulmány Luther egyháztörténelmi jelentőségével foglal
kozik. Szerzője Kun Bertalan ref. lelkész. Az értékelés első részében 
Luther bátor reformátori magatartását méltatja s megállapítja:

„Ezt megfoghatni másképp nem lehet, mint hogy vele Isten vala és 
ő Istennel, kinek igéjére, segedelmére támaszkodott untalan ’s ezen ren
díthetetlen bizodalom az, melly elömlik egész életén, melly titkos kulcsa 
minden tetteinek.” (PEIL 1846. 176. o.)

A szerző rámutat arra, hogyan következett Luther hitéből az ember
társakért érzett keresztyéni felelősség. Ezek között elsőnek Luther „lel
kes patriotismusát” emeli ki, amellyel hazája egységéért és független
ségéért küzdött:

„Szívének első vágya volt, szeretett honát a’ hierarchiától megszaba
dítani, ’s kebelében a’ tiszta keresztyénséget megalapítani, mellynek ölén 
hitte a’ nemzetegységet ’s a’ magasb műveltség díszlését felvirágzani. 
Németországot még egyszer fényes és boldog korában látni — ez volt 
hazafi szívének forró óhajtása.” (PEIL 1846. 177. o.)

Kiemeli a szerző Luther egyetemes jelentőségét is:
„Neki köszönhetik Európa művelt nemzetei azon első felébredést, 

melly őket, az élet legfontosabb dolgában, a’ vallásban, gondolkozásra ’s 
vizsgálódó szemlélődésre, és így valóságos életre hívta. A ’ pápai szentség 
es hatalom iránti vakengedelmességtől az egyházi szolgálatot felszaba
dító. Hozzászoktatta a’ népeket üdvös újítási munkájával azon igazság
hoz, hogy újítani vallás dolgában is lehet; megtanította ezeket megrög
zött előítéletek leküzdésére.” (PEIL 1846. 18. o.)

A Luther által megindított reformáció hatása kisugárzott a szellemi 
élet széles területeire:
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   ,,A’ protestantizmus pedig éppen azon tudományokat mozdította elő, 
mellyek az emberiség szellemi életébe vágnak, mellyek nemes és szabad 
gondolkodásmódra működnek, és innen visszahatnak az erkölcsi szabad
ság, a’ vallás és politika határaiba. És ez időponttól kezdve egymást csak
nem feltételezték a’ reformatio és politikai haladás.” (PEIL 1846. 181— 
182. o.)

Kiemeli azután a cikkíró az anyanyelvű istentisztelet és Biblia jelen
tőségét, az iskolai és népműveltség terjesztését.

Már ebből a cikkből is nyilvánvaló, hogy a három évszázados el
nyomás felől jövő magyar protestantizmus Luthernek és a reformáció
nak a jelentőségét széles fronton értékeli. Ez nem is lehetett másként, 
hiszen a reformáció két ősi ellensége, a Habsburg-uralom és a vele szo
rosan együttműködő katolikus főpapság hatalma az 1848-as eseményekig 
még mindig nyomasztó súllyal nehezedett egyházunkra és hazánkra. 
Luther bátorsága a császárral és a pápával szemben lelkesítő hatást gya
korolt a magyar protestantizmusra. A történelmi erők hasonlóan feszül
tek egymásnak: az egyik oldalon a császári-feudális-római elnyomás áll, 
a' másikon pedig a reformáció, szövetségben a nemzeti függetlenségért 
és polgári haladásért folytatott küzdelemmel. A 19. század negyvenes 
éveinek történelemszemlélete és Luther-értékelése tehát szükségképpen 
vált harcos magatartásává. Ilyen korban nem lehetett elpepecselgetni 
aprólékos kérdésekkel, hanem a reformáció lényegét kellett megragadni. 
Ezt az Isten igéjéhez való rendíthetetlen hűségben jelölték meg, amely 
kihatott az emberek sorsával való törődés széles területeire is, mint ami
lyen a patriotizmus, a nemzeti műveltség ápolása, a nemzeti függetlenség 
kivívása, a polgári fejlődés előmozdítása.

Ez a harcos Luther-szemlélet jelentkezik a Protestáns Egyházi és 
Iskolai Lap cikkeiben. Jakabfalvi András cikkei végigvezetik az olvasót 
Luther legnagyobb küzdelmein. Az alábbi címek alatt Luthernek és a 
reformációnak sorsdöntő eseményeit mutatja be, szinte izgalmas szemlé
letességgel: „Luther a’ wormácziai országgyűlésen” (PEIL 1843. 169. o.). 
„Luther az ágostai országgyűlés alatt” (PEIL 1843. 369. o.). „Luther és 
Kajetán” (PEIL 1843. 489. o.j. „Luther és Eck Lipcsében” (PEIL 1844. 
25. o.). „Luther a wittenbergi kapunál” (PEIL 1844. 17. o.). „Luther, 
Hutten és Sickingen” (PEIL 1844. 119. o.). „Luther a’ norinbergai ország- 
gyűlés alatt” (PEIL 1844. 817. o.). „Luther a’ spirai és ágostai ország- 
gyűlések alatt” (PEIL 1844. 1034., 1153., 1177. o.). — Ezeknek a tanulmá
nyoknak a hátteréhez tartozik az, hogy az 1843—44-es országgyűlésen 
nagy viták dúltak vallási kérdésekről, a liberális nemesség támadást 
intézett az „uralkodó vallás” közjogi kiváltságai ellen, sőt az óriási kato
likus papi vagyon felosztása mellett is voltak hangok. A nagy szónokla
tok azonban csak kevés eredményre vezettek, bebizonyosodott, hogy a 
Habsburgok alatt lehetetlenség elérni a polgári szabadságjogokat, csak 
az 1848-as események hozták meg a vallásegyenlőséget a magyar protes
tantizmusnak. Nem véletlen, hogy éppen az 1843—1844. években jelennek 
meg azok az egyháztörténelmi cikkek, amelyek Luthernek a császárral 
és Rómával folytatott harcát mutatják be.

A reformáció kora a legnépszerűbb tárgy az egyháztörténet terüle
tén. Kun Bertalan ref. lelkész cikksorozatban dolgozza fel Kálvin élet
rajzát. Dobos János ref. lelkész cikksorozatban utasítja vissza Udvardy 
Ignác veszprémi katolikus teológiai tanárnak ,,A’ protestantismus köz
történeti fejleménye” című könyvében foglalt reformációtörténeti ferdí
téseit (PEIL 1847. 901., 961., 945., 1027. o.).
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Az újabbkori egyháztörténetből a porosz unió és fejleményei vonták 
magukra a 19. századi egyháztörténeti cikkírók figyelmét. A hazai uniós 
törekvések gyengülésével azonban ez az érdeklődés megszűnt.

A magyar evangélikus egyháztörténetírásnak a negyvenes évek folya
mán három fő témája van. Az egyik: egyházunk zsinatainak feldolgo
zása abból a célból, hogy történelmi gyökerekből sarjadhasson annak az 
egyházrendezésnek a körvonala, amelyhez a reformkor és a szabadság- 
harc sok lehetőséget nyitott. A második főtéma a Habsburg-katolikus 
elnyomás tényeinek történelmi feltárása volt. Ennek különös aktualitást 
adott a nemzeti függetlenségért és vallásszabadságért folytatott harc ösz- 
szefüggése 1848-ban. A harmadik témacsoport a református egyházzal 
való viszony területén jelentkezett, a protestáns unió gondolata körül 
kialakult viták alátámasztására. Az említetteken kívül természetesen sok 
más olyan téma felé is irányult az érdeklődés, amelyek ebbe a három 
csoportba nem sorozhatok be.

A magyar evangélikus egyháztörténetírást jelentős könyvvel szapo
rította Szeberényi János bányakerületi püspök, selmeci lelkész, a jénai 
egyetem teológiai tiszteletbeli doktora. „Corpus maxima memorabilium 
Synodorum evangelicarum Augustanae Confessionis in Hungária” cím
mel 1848-ban latin nyelvű könyvet adott ki. Könyvében a zsolnai (1610), 
a szepesváraljai (1614), a semptei (1622), a rózsahegyi (1707) és a pesti 
(1791) zsinatok határozatait közli. Mindegyik zsinatot történelmi beveze
téssel, előszóval jellemez. A könyvnek az volt a célja, hogy előkészítse 
a tervezett új zsinatot. Az utolsó zsinat óta (1791) sokat változott egy
házunk helyzete. Egyházunk vallásszabadsága törvénybeiktatásának, az 
4848. 20. te. megalkotásának közvetlenül megelőző idejében sokan köve
teltek zsinatot. Szeberényi könyvében kifejti, hogy a tervezett új zsinat
nak a régiek alapján kell dolgoznia s múltunkkal való összefüggésben 

.kell rendeznie egyházi életünk kérdéseit. Ehhez akart könyvével segít
séget nyújtani.

Egyházunk belső építése mellett állandó harci feladatot jelentett a 
Habsburg-katolikus elnyomással szembeni küzdelem. Ennek történelmi 
mozzanataira a 19. sz. negyvenes éveinek folyamán mindig történik uta
lás. Amint azonban 1848. telén egyre fenyeget Windischgratz betörése 
hazánkba, a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapban cikksorozat jelenik 
meg Caraffa hírhedt eperjesi vértörvényszékéről (PEIL 1848. 1529., 1545., 
1561. o.). Elég volt történetírói pontossággal bemutatni Caraffának, a csá
szári tábornoknak és a jezsuitáknak elvetemültségét ahhoz, hogy a cik
kek mozgósítsanak Windischgratz és a hozzá hasonló császári tábornokok 
betörése ellen. Csak a nevek változtak, az ősi ellenség ugyanaz volt.

Míg történészeink újra meg újra rámutattak a Rómával vívott sok 
évszázados harcra, addig nem feledkeztek meg arról, hogy ebben a küz
delemben testvérként osztozott az evangélikus és a református egyház. 
A magyar protestantizmust nemcsak a tanításbeli rokonság, hanem az 
évszázadokon át tartó közös küzdelem fűzte egybe, a nemzeti független
ség és a vallásszabadság biztosításáért. A protestáns unió gondolatának 
felvetődésével foglalkoztak történelmi cikkek a két egyház magyar- 
országi különválásának történetével, a legdöntőbb irányítást azonban 
azok a cikkek adták, amelyek 1846-ban a nagygeresdi egyezménnyel fog
lalkoztak, s ennek kapcsán rámutattak a két testvéregyház elvi és törté
nelmi alapokon nyugvó együttműködésének nélkülözhetetlenségére, anél
kül azonban, hogy az unió gondolatának teret engedtek volna.

E három legfontosabb témacsoporton kívül számos történelmi élet
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rajz jelent meg a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap hasábjain. Az össze
foglaló jellegű cikkek közül figyelemre méltó kísérlet volt a bányakerület 
történelmének összeállításához közölt adattár 1710-től, Pilárik István 
püspöktől a 18. század végéig.

' Mindezekből az egyetemes és hazai egyháztörténelem művelésének 
az összképe alakul ki, hogy történészeink jelentősen segítették egyházun
kat a jelenében való eligazodás terén, amikor feltárták a múltunkban 
gyökerező protestáns és evangélikus magatartás ősi alapjait.

Ezek azt az összképet tárják elénk, hogy egyházunk legjobbjainak 
érett teológiai látása szerint a keresztyén ember hazafisága egyértelmű 
az ország szabadságáért és felemelkedéséért folytatott küzdelemmel. Ez 
egyesíti a kerfesztyén embereket nemzetünk és más nemzetek fiainak ha
sonló jóra irányuló törekvésével, az elnyomás erőivel szemben. Evangé
likus egyházunk a saját bőrén tapasztalhatta, hogy mit jelentett a Habs
burg nemzetiségi politika, amely azért, hogy rendszerét fenntarthassa, 
igyekezett egymásnak ugrasztani a különböző népek fiait. Legjobbjaink 
világosan látták a különböző népek fiai összefogásának jelentőségét 
abban a harcban, amely a nemzeti függetlenségért, a jobbágyság eltörlé
séért, a demokratikus szabadságjogok kiszélesítéséért folyt 1848-ban. Így 
küzdöttek a múlt felidézésével Luther szellemében egyházi és nemzeti 
életünk megújításáért.

Dr. Ottlyk Ernő
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Az európai humanizmus a mérlegen
J. M. Lochm an teológiai professzor (Prága) előadása; elhangzott 

N yborgban, az európai egyházak 3. konferenciáján, 1962. októberében.

Az európai humanizmus mérlegének felállítása eleve abba a nehéz
ségbe ütközik, hogy fel kell vetnünk a kérdést: mi is az európai huma
nizmus? Száz vagy akár ötven esztendővel ezelőtt ez pusztán szónoki 
kérdésnek számított volna: eltérések és árnyalatbeli különbségek ellenére 
Európában tudták, hogy mi az európai humanizmus. A humanizmus 
„aranykorának”, a középkor és újkor fordulójának értelmében humaniz
muson elsősorban: „A  lélek és szellem műveltségét értették, amely a 
klasszikus, főként a görög—római irodalom ismeretéből táplálkozik" 
(a Francia Akadémia Szótárának meghatározása). Ez a felfogás vált ural
kodóvá mai napig a legtöbb lexikonban és a tudósok dolgozószobáiban. 
Más összefüggésben és más oldalról azonban egészen más meghatározását 
is találhatjuk a humanizmusnak. így például gyakran beszélünk a szocia
lista humanizmusról. Természettudományos tájékozódású körökben szok
tak beszélni biológiai humanizmusról. Némely filozófus is ezt a fogalmat 
választja magatartásának meghatározására, így pl. Sartre nevezetes ta
nulmányában: „L’excistencialisme est un humanisme” . Sőt teológusok is 
alkalmilag így határozzák meg álláspontjukat, mint pl. Maritain: Integ
rális humanizmus, vagy Barth: Isten humanizmusa. S hányféle huma
nizmus lehetséges még ezenkívül! E sokféleségre való tekintettel aján
latos legalább néhány fő típust közelebbről szemügyre venni.

I .

1. Kezdjük a klasszikus humanizmussal — amely kétségkívül az 
európai humanizmus alapvető formája (történetileg s egyesek számára 
tartalmilag is). Egyik meghatározását mór említettük: „A lélek és szellem 
műveltsége, amely a klasszikus, főként a görög—római irodalom ismere
téből táplálkozik” . Valóban ez a rövid meghatározás jól összefoglalja 
ennek' a humanizmusnak az összetevőit. Az ókor öröksége vetette meg 
ennek a humanizmusnak az alapját és ihlette mai napig — mindenek
előtt az ókori filozófia, a görög tragédia, a görög művészet, a római jog. 
Ennek a hatalmas örökségnek különösen egyik hagyománya vált meg
határozóvá: a lélekbe és a szellembe vetett hit. Az ember lényege szerint 
lélek s tulajdonképpeni világa a szellem világa. Földi életét ugyan test
ben éli az ember ezen a földtekén, konkrét összefüggésekben, a POLIS- 
ban, többnyire felelősséget is vállalva annak életéért. A döntő azonban 
számára a szellem belső világa. Ennek a világnak a kialakításán kell 
elsősorban fáradoznia: A humanizmus a lélek és szellem műveltsége — 
az emberség tehát nemcsak ajándék, hanem feladat is. A szellem első
sorban nem birtokállomány, hanem megbízatás. Így válik a PAIDEIA, 
a művelődés a klasszikus humanizmus tulajdonképpeni programjává. 
A szellem világát kell tehát felépíteni s abba a magunk lelkét is bele
építeni — az igaz, jó és szép örök érvényű eszményei szerint. Ez a „hu
manista háromság” lesz már most minden igazi művelődés vezércsilla
gává. Az igazság eszméje az emberi gondolkodás alapeleme és normája, 
az a világosság, amely világunk és életünk értelmét megvilágítja, a végső
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érték, amit a filozófia és a tudomány kutat. A jó eszméje akarásunk 
mértéke, amely az egyén belső harmóniáját és a közösség igazságos rend
jét biztosítja. A szép eszméje érzéki világunkat értelmezi s érzéki szem
léletünket művészi szemléletté és alkotó készséggé fejleszti, hogy meg
lássuk a láthatóban a láthatatlant s ki is fejezzük azt. Így áll elő a tudo
mány, a jog és a művészet eszméiben az ember tulajdonképpeni világa, 
s az ehhez a világhoz való ragaszkodásban az igazi „humánum”, ennek 
a humanizmusnak az emberképe — ennek az emberképnek a jegyében 
szállanak azután vitába az emberség másfajta felfogásaival, mindenek
előtt éppen a modem világban, ahol a „humán ember” képét emelték 
eszmévé, szemben a „reálissal”, amint ez még iskoláink elnevezésében is 
megnyilvánult: azét az emberét tehát, aki életének értelmét nem e lát
ható világbeli gyakorlati forgolódásában, s e földi célokért való fárado
zásban találja meg, hanem életének értelmét és célját önmagában hor
dozza — lelkének és szellemének művelésében.

2 . Évszázadok óta jelentkeztek azonban már az európai humanizmus
nak más típusai is, és vitássá tették a klasszikus humanizmus egyed
uralmi igényét. A reneszánsz óta egyre inkább érvényesül a „reális” , 
természettudományos és technikai tájékozódású ember típusa. Ennek az 
embernek a számára nem az ókori görög—római irodalom alkotásai, 
hanem a természet nyitott könyve az érdekes és mértékadó. Nemcsak 
— és nem is elsősorban — a lelkivilágukat kell komolyan vennünk, 
hanem sokkal inkább testiségünk elemi jelentőségű összefüggéseit. Nem 
a szellem világát kell felépíteni, hanem az anyagi világot kell alakítani. 
Nem az emberi lélek szépsége, hanem a technika célszerűsége és ele
ganciája válik a művelődés eszményképévé. Mindez visszataszítónak és 
„embertelennek” tűnhetik a klasszikus humanizmus számára, valójában 
azonban ez a humanizmus új formája. Hiszen a klasszikus humanitás 
a maga. emelkedettségében vajon nem egyoldalú elrajzolása-e az ember
képnek? Az ember hagyományos meghatározásaiban — mint pl. abban, 
hogy az ember „animal ratione praeditum” — nem ment-e feledésbe 
a jelzők („ratione praeditum”) túlhangsúlyozása következtében maga a 
mondat alanya, az a bizonyos „animal” ? Nem kell-e ennek az alanynak 
igazságot szolgáltatnunk azzal, hogy egészen nyíltan elvi és gyakorlati 
vizsgálódásunk gyújtópontjába helyezzük? Hiszen az ember mindenek
előtt élő szervezet, nemzett és született, mint minden más hozzá hasonló 
teremtmény, testi lény, amely lélegzik, szomjazik, éhezik, a másik nem
hez vonzódik, alszik, növekedik, fejlődik és — meghal? Nem éppen ezek 
emberi életünk elemi alaptényei? Ezt tárgyilagosan és józanul tudomásul 
kell venni. így fosztja meg a modern természettudomány az embert 
mindattól a pompázatos köntöstől, amibe a kultúrtörténet felöltöztette, 
hogy természetes — természeti — mezítelenségében vizsgálja: az állat
világgal való származási — és néha sokszor metafizikai — összefüggésé
ben s feltárja tudattalan ösztönéletének mélységeit. Nem az ember meg
alázása a célja ennek — még ha néha ebben az antropológiai tisztázódás
ban van is valami „hérosztrátoszi” vonás; a biológiai antropológia éppen 
ennek a teremtménynek, az embernek páratlan sajátosságát, egyedül- 
való emberségét fedezte fel. Ennek még Nietzsche is tudatára ébredt: 
Az ember szerinte „szörnyeteg” , egy „meghatározhatatlan állat” . Azon
ban ez a nemállati, ez a jellegzetesen emberi éppen nem a természeti 
világon kívül, hanem annak határain belül keresendő. Emberi termé
szetében természeti lény az ember. Valóban „animal ratione praeditum”. 
És ez éppen az új humanizmus: az embernek mint értelmes lénynek kell
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helyét a biológiai és kozmikus összefüggésekben elfoglalnia, megelégedve 
azzal, hogy éppen ez a teremtmény, s mint ilyennek kell életének sorsát 
égitestünkön — s hamarosan talán a mindenség egyéb égitestein is — 
értelmesen a kezébe vennie.

3 . Ám vajon csakugyan eltaláljuk az ember lényegét azzal, ha 
,,animal” -nak, természeti lénynek tekintjük? Vajon valóban a természet 
az egyetlen — vagy a döntő — területe emberségünknek? Vagy inkább 
csak háttere és feltétele a tulajdonképpeni emberi kifejlesztésének? Nem 
sokkal inkább a történelem az ember voltaképpeni „természetes” élet
tere s nem a kultúra-e az igazi természete? Mivel a történelem, a kul
túra területe a céltudatos emberi munka mezeje, az emberi ökonómia 
világa, vajon a tulajdonképpeni humanizmus lehet-e más, mint a munka 
humanizmusa, ökonomikus humanizmus? A marxizmus képviseli kivált
képpen nyomatékkai ezt a felfogást. Alapítója, Kari Marx, kétségkívül 
egyik legjelentősebb európai-humanista jelenség. A klasszikus humaniz
mus hagyományaiban gyökerezve s a természettudományos humanizmus 
felfedezései számára is nyitottan, e'két hagyományt egy fontos ponton 
továbbfejlesztette és egyesítette. S ez a jelentős pont az emberi gazdál
kodás, az emberi munka. A munka az embernek mint olyannak tudatos 
helytállása — emberségünk eredő kezdete és igazi közepe. Az ember 
minden más meghatározása csak másodlagos ehhez képest, hogy az em
ber dolgozó lény. Főként a filozófiatörténet antropológiai kaptafái — így 
pl. az idealizmus és materializmus ellentétpárja — válnak ideiglenessé 
ebben a megvilágításban: a munka igazi humanizmusában feloldódnak 
ezek az ellentétek. — Az emberi történelem tulajlonképpeni problémája, 
hogy az emberi igazi lényegét az osztálytársadalomban elvesztette. A dol
gozó ember munkájának gyümölcse másé lesz — s ezáltal a munka, a 
személyiségnek ez a szabad önkifejtése szorongató szükséggé, szolga
sággá válik, eszközzé valamely cél érdekében, önnön lényegének elveszté
sével elveszíti az ember embertársát is: a munkás áruvá lesz, egy nagy 
gépezet kis kerekévé csupán, embersége tisztára animális funkciókra kor
látozódik. Ilyen körülmények között az emberi lét értelme elhomályo
sodik. Egyetlen hatalmasság ül csak diadalt: a tőke, minden egyéb 
— maga a tőkés is — annak rabszolgájává válik. A társadalomnak ez 
a szemlélete keserű haragot vált ki belőlünk mindennel szemben, ami az 
embert emberségétől fosztja meg. E felháborodáson túl azonban kibon
takozik a forradalmi program is: ezeket az állapotokat forradalmi módon 
meg kell változtatni, a tőke és a magántulajdon hatalmát meg kell törni, 
meg kell szüntetni a birtoklás kategóriájának hatalmát a lét kategóriája 
felett azzal a végső célkitűzéssel, hogy „mindazokat az állapotokat 
meg kell szüntetni, amelyek miatt az ember megalázott, szolgai, elhagya
tott és megvetett lény” . Ezzel a forradalmi pátosszal ez a humanizmus 
az európai életbe mélységesen nyugtalanító elemet vitt be. Véleményünk 
szerint ez egy üdvös nyugtalanság.

4. Forduljunk végül egy másik világ felé s vessünk egy pillantást 
a jelenkori nyugati filozófiára, amely az egzisztencializmus humanizmu
sában — főként Jean-Paul Sartre filozófiájában — jelentkezik. Mit akar 
ez a humanizmus? Az európai humanizmus eddig vizsgált típusaival 
szemben az egzisztencializmus azt a nagy kérdést veti fel: a humánumot 
csakugyan ott kell látnunk, ahol azt a metafizikai-idealista, tudományos
naturalista, történelmi-társadalmi szemlélet kereste és megtalálhatni 
vélte? Megtalálható mindezekben maradék nélkül az emberi? Vagy egé
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szen más az emberség feltétele? Sartre úgy véli, hogy valóban egészen 
más. Szerinte az ember lényege szerint — egzisztencia. Az embernek 
nincsen metafizikai lényege, nincsen általános emberi természet, nincsen 
eleve meghatározó társadalmi rendeltetés — amelyek „azután” a mi 
konkrét életünkben valósulnának meg és ezt az életet döntően meghatá
roznák. Ha ilyen módon akarnók az ember lényegét megragadni, akkor 
egy „zárt humanizmusnak” esnénk áldozatul — s egy ilyen humanizmus
ban éppen az igazi emberség veszne el. Ezzel a „zárt humanizmussal” 
az egzisztencializmus egy másfajta humanisztikus lehetőséget állít 
szembe: az embert, mint szabad és nyílt egzisztenciát értelmezi, aki nem 
általános minták után éli személytelenül és önmagán kívül az életét, 
hanem aki saját felelősségére mindig új döntések során alakítja ki az 
életútját. Keskeny út ez — a magányba, a félelembe és a reménytelen
ségbe vezet. A magányba: mert ezen az úton az ember magára van ha
gyatva — szigorúan metafizikai értelemben is magára van hagyatva, 
mert az egzisztencia világában nincsen Isten, nincsenek értékek, normák 
és eszmények, — de nincsen felebarát sem, aki döntéseink során a segít
ségünkre lehetne. A félelembe: mert ebben áz elhagyatóttságban kell 
meghoznunk döntéseinket — amik persze másokat is érintenek. És a re
ménytelenségbe: csak magunkra számíthatunk s ezért környezetünket és 
embertársainkat illetően nem táplálhatunk illúziókat, reményeink és 
vágyaink világában sem léphetjük át lehetőségeink körét. Kemény út ez, 
de a szabadság útja — az abszolút szabadságé, így véli legalábbis Sartre.

II.

A humanisztikus emberképek fő típusainak összehasonlításából minő 
tanulságot szűrhetünk le magunknak az európai humanizmus mérlegére 
vonatkozólag? Áttekintésünk természetesen csak töredékes lehetett. Arra 
azonban alkalmas volt, hogy egyfelől megsejtessen valamit humanizmu
sunk gazdagságából, másfelől sajátos zavarából, sőt kudarcából is.

1. Négy jellegzetes ’ emberképet láttunk — s ezt a sort még lehetne 
folytatni. Egyik sem változata a megelőzőnek. Mindegyik más nézőpont
ból dolgozza fel a humanitás témáját — az emberségnek mindig más
más rétege nyer hangsúlyt: nem az európai humanizmus bámulatra méltó 
gazdagságának bizonysága ez? Egy sereg emberi lehetőség tárul fel itt 
előttünk. Tudatosan mondom: emberi lehetőségek, s nem csupán ember
képek. Mert az ember önértelmezése szükségképpen ennek megfelelő 
magatartásban jelentkezik. A humanista kép humanista cselekvéshez 
vezet. Ez az európai humanizmusra különösképpen is áll: gondoljunk 
arra, hogy mit tett a klasszikus humanizmus egész népek művelődéséért! 
Hogyan változtatta meg a természettudományos humanizmus nemcsak 
Európának, de szinte az egész világnak a képét! A munka humanizmusa, 
a gazdasági humanizmus mit vitt véghez a tudatos tervgazdálkodás és 
az emberi társadalom korszakalkotó átalakítása terén! Az európai huma
nizmus így bámulatosan gazdag lehetőségeit valósította meg az ember
ségnek, a szellemi, technikai és társadalmi erőforrások sokaságát tárta 
fel és bocsátotta az emberiségnek — nemcsak az európai népeknek — 
rendelkezésére. Aligha akad az emberi kultúrának még egy másik terü
lete, amelyik ezzel a gazdagsággal felvehetné a versenyt. Jól értsük meg: 
más kultúrák területén is vannak az ember önértelmezésének nagyon 
mély lehetőségei és nincsen jogunk ezekkel az európai típusokat szembe
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állítani. Vitathatatlan azonban, hogy típusainak dinamikus sokféleségé
ben — ezeknek feszültségekkel teljes dialektikájában és forradalmi meg
valósulásában — az európai humanizmus páratlanul áll a világban. Jog
gal lehetünk büszkék humanizmusunk gazdagságára.

2. Van azonban ennek a tényállásnak egy másik oldala is. Idézzük 
csak még egyszer emlékezetünkbe: négy jellegzetes emberkép áll egymás 
mellett — és a sort még lehetne folytatni. Nincsen ebben valami nyug
talanító? Nem veti fel mindez a kanti kérdések kérdését — azt a kér
dést: micsoda az ember? — szinte elviselhetetlen élességgel? Miféle lény 
az, akit ily különféle módon lehet felfogni és értelmezni? Micsoda az 
ember? Vagy talán így is kérdezhetünk: mit csináltunk — mi európai 
humanisták — az emberrel, hányféle ábrázatba öltöztettük? És minde
nekelőtt: hol van az ember? Természetesen erre a kérdésre azt is lehet 
felelni: mindenütt, mindezekben a humanizmusokban ott van az ember. 
Ez így is van. Nem kétséges, hogy mindezekben a típusokban az ember
ség lényeges vonásai találhatók és jutnak kifejezésre. Egy bizonyos érte
lemben mindegyiknek igaza van. Mégis, ha ezeket a típusokat komolyan 
vesszük s annak tekintjük, ami lenni akarnak, jellegzetes, konzekvens 
és megggyőző emberképeknek — akkor zavarba kell jönnünk. Mert egy
mással ellentétben álló felfogásukban semmiképpen sem lehet mindegyik 
egyformán igaz. Arra a kérdésre: micsoda az ember, lehetetlen, hogy 
egyidejűleg több egyformán érvényes választ lehessen adni. S ahol ez 
mégis előfordul, e sokféleség a hitelesség rovására megy: aligha talál
hatjuk meg bennük magát az embert.

3. Ez az ellentmondás rámutathat az európai humanizmus szerkeze
tének egy problematikus jelenségére. A mérleg, amit felállítottunk saját
ságos: az emberség elemeinek összehasonlíthatatlan gazdagságát kellett 
megállapítanunk. Másfelől azonban azt is meg kellett állapítanunk, hogy 
nem sikerült egy következetes és általános érvényű antropológiát fel
állítanunk. Pedig az európai humanizmus ezzel az igénnyel lép fel. Min
denképpen humanizmus akar lenni: a döntő vonását akarja megragadni 
az emberinek — az ember lényegét — akár használja ezt a kifejezést, 
akár nem. Még az a típus is, amelyik egyébként elveti a „zárt humaniz
mus” rendszerét, kétségkívül magán viseli a dogmatizmus jellemvoná
sait, s ebben az értelemben a zárt rendszerét — így pl. szabadságfogalmá
ban, vagy ateizmusában. így az emberség egyik jellegzetes vonását a 
másik után vetette fel az európai "humanizmus hatalmasan hömpölygő 
folyama — s egy-kettőre az emberség lényegévé nyilvánította. Ez a kí
sértés érthető: mindezek az elemek — a szellem vagy a test, a társa
dalom vagy a szabadság az ember életében — nagyon valóságosak és 
nagyon fontosak. Ha azonban engedünk a kísértésnek, akkor valamelyik 
elemet emeljük lényeggé s ezzel létrehozunk egy imponáló és érvényes 
humanizmust, megrövidítjük azonban a többi elemeket s ezzel kihívjuk 
valamelyik másik humanizmusnak az ellentmondását. így az európai 
humanizmusra egy sajátságos hullámzás vált jellemzővé. Ez kétségkívül 
gazdagságának a jele — egyúttal azonban zavarának, sőt kudarcának is. 
Vagy talán még inkább annak, hogy — amint ezt még látni fogjuk — 
az embert egyik humanizmus sem foglalhatja maradék nélkül magában. 
Az ember maga több, mint a róla alkotott képeink.
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III.

Az európai humanizmus kérdését egy másik oldalról is megközelít
hetjük. Konferenciánkon mint az európai egyházak képviselői jöttünk 
össze. Az európai humanizmus mérlegét csak úgy állíthatjuk fel, ha fel
vetjük a mi felelősségünk kérdését is ezzel a humanizmussal kapcsolat
ban — felvetjük azt a kérdést, mi volt az egyház viszonya a humaniz
mushoz a múltban és hogyan találkoznak ma a keresztyének és a huma
nisták. A történelmi visszapillantás nem szolgál dicséretünkre és sok
féle tehertétele van. Természetesen volt Európában mély és jelentős 
hatása a keresztyén örökségnek a humanizmusra — és megfordítva is 
áll ez. És akadt elég, néha aggasztóan felületes kísérlet is valamiféle 
„humanisztikus keresztyénség” vagy „keresztyén humanizmus” létre
hozására, amely kísérletek sokszor a felismerhetetlenségig összekeverték 
e nyilvánvalóan kétféle elemet. Mégis úgy látom, hogy a „klasszikus” 
egyházi magatartás a humanizmus iránt a bizalmatlanság és elutasítás, 
sőt a kárhoztatás volt. Gondoljunk csak az említett négy típusra: mór 
a reformáció első találkozása a klasszikus humanizmussal két mérték
adó képviselőjében — Erasmus és Luther — elkeseredett harc volt egy
más ellen. Vagy gondoljunk arra a szenvedélyes vitára, amit az egyház 
a modern tudományossággal általában és a biológiai humanizmussal 
különösképpen is — pl. a származástan kérdésében — folytatott, nem is 
szólva a marxista vagy az egzisztencialista humanizmus egyházi kárhoz- 
tatásáról. Ez az anti-magatartás emberileg érthetőnek látszik, hiszen az 
európai humanizmus, éppen legjellegzetesebb alakjaiban kimondottan 
egyházellenes tájékozódású volt.

Ez a magatartás azonban — neheztelés a humanizmus sikerei idején 
s kárörvendezés kudarcai alkalmával — igaztalan és teológiailag is 
hamis. Persze igaz, hogy az európai humanizmusnak teológiailag aggá
lyos vonásai is lehetnek: mint egy bizonyos „izmus” , zárt emberkép, 
azzal az igénnyel lép fel, hogy végső igazságokat mond ki az ember felől 
s így kimondottan vagy kimondatlanul „egyedül üdvözítő” jellege lehet. 
Ezért problematikus, mivel „elvi” elvontságában az embert egyoldalúan 
elrajzoló jelenséggé lehet. „Egyidejűleg egy kissé istentelen és bálvány
imádó mellékíze van” (Barth). Tévedéseit azonban nem lehet azzal ki
javítani, ha az egyház azokat a maga módján megismétli. Semmit sem 
segít, ha álláspontjának elvonatkoztatottsága ellenében egy másik ha
sonlót, ti. az egyház tagadó álláspontját szegezzük, általánosítva, felü
letesen és türelmetlenül. Mindezzel az egyház tulajdonképpen feladatát 
téveszti el. Az ellenfront kialakításával ugyanis az egyház maga is az 
emberi ideológiák harcterére lép, belebocsátkozik immanens jellegű csa
tározásaikba — s így a saját ügyét is ideológiává teszi. Konkréte : a sok
fajta humanizmus mellé egy újabbat ragaszt, a sajátját, egy mondjuk — 
„keresztyén” humanizmust. Pedig éppen nem ezzel tartozik az egyház 
a világnak. Ilyen módon nem tehet eleget annak a felelősségnek, amivel 
az egyház a humanisták iránt tartozik.

Mindenekelőtt arra van szükség, hogy a Biblia üzenetére, az evan
géliumra irányozzuk figyelmünket. Az evangélium Istennek az emberhez 
vezető útjáról szól. S az evangélium középpontjában a Názáreti Jézus, 
az ember — ecce homo! — áll s nem valamely emberkép. S ez azt jelenti: 
az egyháznak az evangélium értelmében nem az a feladata, hogy az 
emberképek sorát egy újabb, egy keresztyén emberképpel szaporítsa, 
hanem az, hogy az Istent az emberhez és az embert az Istenhez vigye.
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Nem az a feladata, hogy valamely emberképnek hódoljon, vagy azokat 
lerombolja, hanem az, hogy felkeresse és segítse a konkrét, a valóságos 
embert. Persze az ember valóságához és konkrétumához hozzátartozik 
emberképe, „humanizmusa” is. Az ember nem „meztelenül” , a szabad
ban él, hanem emberképeinek „házában” . Ez hozzátartozik emberségé
hez, embervoltához. Ezért komolyan kell vennünk ezeket a „házakat”, 
az emberképeket is. Értékelni tudunk minden adatot, minden bepillan
tást, amit az emberről általuk kaphatunk. „Humani nihil mihi alienum 
esse puto” — a régi humanisták e régi jeligéjét senki nem mondhatja 
ki oly mélyről jövő megindokolással, mint éppen az, aki az evangélium, 
Istennek az emberhez vezető útja felől gondolkodik az emberről. Ezért 
az emberinek semmi eleme s az ember kedvéért a humanizmus sem lehet 
számunkra közönyös, vagy éppen ellenszenves.

Ezért komolyan vesszük az emberről alkotott képeket — de nem 
vesszük őket mégsem halálosan komolyan. Mert jóllehet kétségkívül 
hozzátartoznak az embermivolthoz, mégsem ezek maguk az ember. 
Az ember nem egyenlő a „házával”, abba maradéktalanul bele nem 
foglalható. Az ember több, mint amije van. Több, mivel az, akit — akár 
zsidó, akár görög, akár férfiú, akár nő, akár szabad, akár szolga — 
mindeme „házaiban” Isten a Jézus Krisztus által megkeresett és meg
talált. Ezért az egyház nem azonosíthatja magát egyikkel sem e „házak” 
közül, a humanizmus egyik típusával sem — például nem törhet lándzsát 
egyszerűen valamely idealista emberkép mellett. S nem szabad az embert 
az emberképpel sem azonosítanunk, nem szabad a talán számunkra ide
gen, például ateista emberkép miatt eleve idegennek tekintenünk. Ilyen
formán az egyház a humanistáknak mindenekelőtt azzal tartozik, hogy 
bizonyságot tesz szabadságáról, arról, hogy szabad mindenfajta ideológiai 
görcstől és megkötözöttségtől. Tartozik azzal, hogy szabadon, előítéletek 
nélkül mélységes rokonszenvvel és megértéssel viseltetik az emberinek 
minden jele iránt — legyen az idealista vagy materialista, individualista 
vagy kollektivista eredetű s nyíltszívűén kész minden igazi emberiben 
való építő együttmunkálkodásra. S tartozik azzal a bizonyságtevéssel is, 
hogy az ember több, mint emberségének egyes elemei s a róla alkotott 
képek, s ezért őt „házaiban” s mind e képek mögött türelemmel kell 
keresni.

Talán a szabadságnak ebben az evangéliumában és az evangélium
nak ebben a szabadságában van adva a lehetősége annak a szolgálatnak, 
amit az egyház a humanizmusnak — s mindenekelőtt a humanista em
bernek — tehetne. Talán éppen ott segíthetne, ahol a humanizmus hatá
raihoz érkezik. Kétféle értelemben gondolom ezt. Először: mint már emlí
tettük, a humanizmust az a veszély fenyegeti, hogy — midőn rögzíti 
emberképét — a konkrét embermivoltot könnyen elvonatkoztatja s ezzel 
megrövidíti. Egy bizonyos jelenséget lényeggé emel: s éppen ezzel abba 
a veszélybe kerül, hogy a többi jelenségeket lebecsüli, vagy azokat az 
igazi emberség köréből éppenséggel száműzi — gondoljunk csak arra, 
minő magatartást tanúsított az idealisztikus humanizmus az ember testi
ségével szemben! Ilyen módon a humanizmus könnyen — hogy egy 
dogmatörténeti kifejezéssel éljünk — „manicheistává” lesz, vagyis türel
metlenné és igazságtalanná válik az emberinek minden más, általa nem 
kiemelt rétege iránt. Másodszor: A humanizmus mindig abban a veszély
ben forog, hogy frontot építsen valamely másfajta humanizmus ellen. 
Persze: akadnak idők és alkalmak, amikor a legkülönfélébb humanizmu
sokat mélységes szolidaritás fűzi össze a koncentrált embertelenség ve-
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 szedelme ellen; gondoljunk például a fasizmus elleni harcra, ahol a leg
különfélébb jellegű humanisták, keresztyén hivőkkel együtt vállvetve 
harcoltak a közös ellenség ellen. Van tehát egy egészen mély közösség 
a humanisták között. Sajnos vannak azonban idők, amikor a humanista 
elsáncolja magát ideológiájának várában s elzárkózik mindazokkal szem
ben, akik ugyanezt a témát más oldalról közelítik meg. (Mily gyakran 
válik ily esetben az effajta humanizmus, amely a másikkal szemben a 
feltétlenség igényével lép fel — nagyon is előfeltevésektől függővé!) 
Ilyenkor rövidséget szenved a humanizmus tulajdonképpeni érdeke, az 
emberség és emberiesség előmozdítása.

Ebben az összefüggésben válik csodálatosan aktuálissá az evangélium 
üzenete Isten emberszeretetéről (Tit. 3, 4.) s megnyílik a szolgálat lehe
tősége azok számára, akik ezt az üzenetet hordozzák, helyesebben attól 
hordoztatnak. Isten emberszeretete egyetemes érvényű: LOGOS SARX 
EGENETO (Jn. 1, 14.) — vagyis az egész, teljes embert magához öleli, 

•testével, leikével, szellemével, természetiségében és történetiségében, el
kötelezettségében és szabadságában. És ez a szeretet feltétel nélkül való: 
„Ebben van a szeretet: nem hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő 
szeretett minket s elküldte az ő Fiát engesztelésül a mi bűneinkért” . 
(I. Jn. 4, 10.) Az Isten egyetemes és feltétlen szeretetéről szóló üzenet — 
mondhatnók: az Isten egyetemes és feltétlen humanizmusáról szóló 
üzenet — ott ragyog fel, ahol a mi humanizmusunk fogyatékosságai fel
tűnnek: ahol az a veszély fenyeget, hogy az emberi világ gazdagságát 
szem elől tévesztve „manicheistákká” akarunk lenni; ahol kísértésbe 
jövünk, hogy a másképpen gondolkodókkal szemben elsáneoljuk magun
kat. Itt szólal meg az evangélium egészen más szava.

Itt tárul fel a humanizmus iránti egyházi felelősség igazi dimen
ziója: Ennek az egészen más igének a bizonyságtételében való élet. Mérle
geléseink eredményeként ezért végül is kettőt kell megjegyeznünk: Ennek 
az igének a fényében lássuk meg azt, ami közös, ami összefűz bennünket 
a humanistákkal, hiszen az Emberfia sem azért jött, hogy az emberek
től elhatárolja magát, hanem hogy megkeresse és megmentse az embert. 
S eközben semmit, ami emberi nem akar eltörölni, hanem inkább meg
erősíteni és megőrizni. Így megyünk egy úton a humanistákkal — őszinte 
hálát adva az igazi emberségben való minden közösségért. Ebben a meg
világításban azután kitűnik az evangélium sajátossága is: az emberhez 
való evangéliumi odafordulás egyetemessége és feltétlensége, az Isten 
emberhez való útjának a „PERISSON”-ja humanizmusainkkal való 
összehasonlításban — az a jel, ami éppen humanizmusaink lehetőségének 
végén ragyog fel. Megvilágítja minden humanizmusnak a feltételességét, 
a nem egyértelműségét, az ingadozását, a nem végső voltát. Megvilá
gítja, hogy Isten útja az emberhez egészen más, mint a mi útjaink. 
Az evangélium „PERISSON”-jának ezt az üzenetét nem szabad elhallgat
nunk a világ és a humanisták előtt: ebben van itt az egyház őrállói szol
gálata. Ám, amint az evangélium „PERISSON”-ja nem az ember ellen 
van, hanem az emberért világít, épp így az egyház örállói szolgálata sem 
a humanisták ellen irányul, hanem éppen őérettük: nem azért, hogy 
ügyüket aláássa, hanem inkább, hogy megerősítse és még mélyebben 
meggyökereztesse; nem azért, hogy az emberért való szenvedélyüket 
fékezze, hanem inkább, hogy azt elmélyítse. Ebben az értelemben válnak 
el útjaink: nem mintha túl sokat mondanának a humanisták az emberről, 
hanem mivel szerintünk nem mondanak elég sokat és nagyot. Képiesen 
szólva: nem „mögöttük” kell járnunk, hanem „előttük” ; nem a „tegnap
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bán”, hanem a „holnapban” . A Jézus Krisztus holnapjában — aki a jö
vendő embere és Ura.

Egy konkrét példán szeretném a humanizmus iránti felelősségünk
nek ezt a dimenzióját szemléltetni: a béke kérdésén. Tudjuk — az európai 
humanizmus története is erre tanít —, hogy a humanisták egyik leg
döntőbb feladata békét teremteni az emberek között. És kétségkívül ko
runknak ez a döntő kérdése: a béke ma a világ jövendőjének egyetlen 
lehetősége — kiváltképpen is itt a kicsiny Európában. Ezt persze nem
csak az egyház tudja, hanem tudják korunk humanistái is. Ebben az 
ügyben ma keresztyének és humanisták inkább egymásra vagyunk 
utalva, mint valaha. Így egy úton járunk minden jóakaratú emberrel. 
S ha ezen a közös úton járva a magunk hangján megszólalunk, akkor 
e szónak úgy kell hangzania, hogy az egyház a Békefejedelem világos
ságában és nevében járva, akinek békessége minden emberi értelem fe
lett való, a földi béke közös célját még elszántabban, még leleményeseb
ben, még türelmesebben kell keresse, mint bárki más — így szerezve 
érvényt Isten feltétlen humanizmusának.

A feltétlen humanizmusról való bizonyságtevéssel tartozunk az 
európai humanizmusnak — és az európai embernek. Adósok vagyunk 
ezzel, a szó eredeti értelmében, mert e tekintetben igen nagy, múltbeli 
és jelenbeli letörleszteni való adósságaink vannak. Mily sokszor meg
csonkították az európai egyházak az evangéliumot — éppen a humaniz
mus dolgában is: beszédesen szólnak erről az „anti-frontok” , az egyházi 
stratégiának ezek a klasszikus formái a humanizmus ellenében. És mily 
sokszor megszégyenítettek bennünket a humanisták, akár az ember értel
mezésének mélysége, akár az ember ügyéért való odaadás tekintetében! 
Ezért, amikor az európai humanizmust mérlegeltük, e vizsgálódásunk 
eredménye semmiképpen sem erősíthet meg bennünket a mindent jobban 
tudók önigazságában, hanem inkább megerősít a szolidaritásban velük, 
a humanistákkal kudarcaikban is, hogy azután, hálásan felismerve az 
Isten útjának evangéliumát, amelynek csodálatos időszerűségét éppen ez 
a vizsgálódás is feltárta — az Isten feltétlen humanizmusának új szol
gálatára kötelezzük el magunkat ebben a mi világunkban. Az európai 
humanizmus mérlege az egyházakat a szolgálat új útjára kell, hogy el
indítsa!

(ford. G. Gy.)
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Nazireusok, rekabiták, esszeneusok és társaik

III.

Két dátum: Kr. e. 722 és Kr. e. 586. Az első Samária elestének idő
pontja, a második Jeruzsálem ostromának tragikus befejeződése. 722-ben 
az izráeli királyság tűnik el a történelem színpadáról, 586-ban pedig 
ugyanerre a sorsra jut a judeai országocska.

Noha a két évszám között majd’ másfélszáz esztendő a különbség, 
az események végső kimenetelének mégis ugyanazok a mozgatórugói, 
ugyanazok az okai. Ugyanazok, s hogy ez így igaz, arról néhány utalás
sal könnyen meggyőződhetünk.

A Kr. e. 8—7. században Előázsia palesztinai területén — különösen 
Izráelben — a társadalmi viszonyok végzetesen szétzilálták az e helyen 
lakó népek, néprétegek életét. A pénzgazdálkodás, a kereskedelem álta
lánossá válásával, fejlődésével felbomlik a törzsi szövetségek rendszere 
s ezzel együtt semmivé lesz az a jótékony összekötő erő, amely ezt a tár
sadalmi formációt annyira jellemezte.

Azt el kell ismernünk, hogy ez a változás — mégpedig történelmileg 
szükségszerű változás — nagyszerű kulturális és művészi fellendülést 
hozott. Samáriában és más judeai városban megépülnek azok a paloták, 
falak, melyekhez hasonlókat csak a hellén félszigeten vagy Kréta szige
tén találunk. A lakásokat elefántcsontfaragványok teszik díszesekké s 
más művészi alkotások a templomokat pompásakká. S hogy e sorból 
nem maradt ki az írás művészete sem, arról nemcsak az Ószövetség 
ránkmaradt, korabeli, történelmi, költészeti jellegű részei tesznek tanúsá
got, hanem egykori meglétükkel azok is, melyek azóta valamilyen oknál 
fogva elvesztek a szemünk elől.1

Igen, mindezt és a hasonlókat el kell ismernünk. Valóban figye
lemre méltó e korszak történelmének, gazdasági viszonyainak jó néhány 
vonása, d e . . .  És itt a „de”-nél kell megállnunk. Meg kell állnunk, mert 
amilyen törvényszerű volt ebben a korban a kulturális és bizonyos gazda
sági fellendülés, ugyanilyen törvényszerű lett az alsóbb néprétegek sor
sának, helyzetének rohamos rosszabbodása. Erre utaltunk akkor, amikor 
az előző fejezetben arról szólottunk, hogy a samáriai palotáknak nemcsak 
a valóságban, hanem átvitt értelemben is megvoltak az árnyékai. Ezek 
az árnyékok: a rabszolgaság intézményének „megerősödése” , egy újabb 
fajtájának: az „adósrabszolgaság”-nak megjelenése, a falusi közösségek 
felbomlása, a mezőgazdasági foglalkozást űzők elszegényedése.

Az így előállott helyzet eredményezte, ezek után azt, hogy az amúgy 
is kicsiny államocskák képtelenek voltak önálló létüket megőrizni, biz
tosítani. Képtelenek voltak, mert az egyre gazdagodó vezetőrétegek min
dennel törődtek, csak hazájuk sorsával nem s ugyanakkor erre az el
szegényedett néprétegek — érdektelenségük miatt — nem is gondolhattak. 
S ezt a helyzetet nem tudták működésükkel megváltoztatni a próféták 
s ugyanerre képtelenek voltak a rekabiták is.

1 A  m eglevő ószövetségi könyvekben több utalást találunk arra, hogy rajtuk 
kívül m ég m ás m űvek is megíródtaík, közkézen forogtak. Így a Num eri 21,14 meg'- 
említl az ,,Ür Hadainak”  könyvét s Józsué 10,13; 2. Sámuel 1,10, valam int az 1. 
K irályok  8,53 Szeptuaginta szövege ,,Jásár”  — azaz; a „k egy es”  — könyvére hi
vatkozik. Tartalm ukról, sorsukról — term észetszerűen — az előbb em lítetteknél 
többet nem  tudhatunk.
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Jeruzsálem elestével alapvetően változik meg a kialakult izráeli tár
sadalmi és gazdasági rend. A vezetőrétegek életbenmaradt tagjait depor
tálásba kényszeríti a győztes babiloni uralkodó s ugyanerre a sorsra jut 
az iparosok, kézművesek csoportjainak nagyobb része is. A „föld szegény 
népe”, azaz: a parasztság, a földművesség az ország területén maradt 
és helyzete semmiben sem változott.

Ebben a szituációban megszűnik az éppen az előbb említett reka- 
biták s részben a próféták társadalombíráló szerepe.2 Megszűnik, mert 
az a társadalom, melyet bíráltak, az az állami és kulturális élet, melyet 
nem tartottak jónak széthullott, semmivé lett. S ha mégis hallunk még 
prófétákról, vagy nazireusokról, akkor azok már a réginek, az eredeti
nek legalizált, tehát megszelídített árnyképei, méltatlan utódai.

A babiloni fogság utáni korra

Ezékiel, Ezsdrás és Nehemiás

munkássága jellemző. Ennek a kornak nincsenek a nazirpusokhoz, a reka- 
bitákhoz hasonló lázadói, csak szenvedői. A fogság ugyan nem érintette 
az alacsonyabb néprétegek egzisztenciáját, de a restauráció, a zsidó gyü
lekezet és helytartóság megalakulása annál inkább. Ez az állítás az első 
pillanatban meghökkentőnek látszik, de a valóságot mondja ki. A való
ságot, mert a visszatérő jeruzsálemi polgárság és vezetőréteg megtart
hatta, sőt megerősíthette hatalmát, gazdasági erejét, de a „föld szegény 
népe”, a falusi lakosság és a nincstelen városi polgárság a deportáció 
ideje alatti egy hatalom helyett most már kettőnek nyöghette igáját.

Nehemiás ugyan intézkedéseivel igyekszik valamit változtatni az 
előbbi szomorú helyzeten, de ezek csak rövid időre jelentenek némi eny
hülést. A gyülekezet és a provincia elöljárói továbbra is „uzsoráskodnak” , 
„eladják atyafiaikat” (Nehemiás 5, 8—9, 11.) s ezt a továbbiakban már 
nem alkalomszerűen, hanem valósággal „intézményesen” cselekszik.

Ezsdrás működése és a tekintélye mögött meghúzódó papi rétegek 
magatartása még inkább elviselhetetlenebbé teszi a nincstelenek életét. 
Csakhogy az ő panaszuk nem jut messzire és sorsukat sem örökítette 
meg a krónikás. A sorsot, amire csak következtetni tudunk, amit csak 
szomorúsággal állíthatunk magunk elé.

A restauráció

legkártékonyabb vonása éppen ezen a ponton figyelhető meg. Ezen a 
ponton — mely éppen úgy vonatkozik a teológiai helyzetre is —, mert 
az adott szituáció lehetőségeinek elárulását jelentették. Dehát maga a szó: 
restauráció sem valami jócsengésű, mint ahogyan a valóságban nem is az.

A lehetőségek elárulását említettük s valóban erről is van szó. 
A hatodik század második és az ötödik század első felében a vissza
települő lakosságnak megvolt az a lehetősége, hogy állami és vallási, éle
tét új alapokon, újonnan rendezze be. Üj alapokon, persze úgy, hogy a 
régi értékek megmaradjanak továbbra is értékes építőkövekként. Ebben 
a munkában nagy segítséget jelenthetett volna az a tapasztalat, amely a

* Nem  véletlenül em lítettük ebben a vonatkozásban a próféták szerepét, szol
gálatát. Nem véletlenül, mert a Kr. e. 6. század elmúltával, tehát Jerem iás, Deu- 
tero-Ezsaiás halála után csak nagy óvatossággal nevezhetünk valakit a régi érte
lem ben vett prófétának.
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diaszpórába kényszerült és a Samáriában megmaradt, hazájukhoz to
vábbra is hűséges csoportok tapasztalata volt.3

Mindezen lehetőségek helyett a restauráció korának vezetőegyéni
ségei az idejétmúlt vallási, társadalmi és gazdasági rendhez való vissza
térést választották,

Vallási vonatkozásban megerősítették a papi vonal vezetőszerepét s 
egyre nagyobb hangsúlyt, fontosságot adtak a különböző — részben gya
níthatóan új — rituális törvényeknek.

Társadalmi vonatkozásban mereven elzárkóztak a környező népekkel 
való érintkezés lehetőségétől és a provincia polgárainak is ilyen jellegű 
intézkedést adtak ki. Ez a tendencia nyilvánul meg abban, hogy a leg
első intézkedések között találjuk a vegyesházasságok felbontásának pa
rancsát és abban is, hogy a jeruzsálemi közösség mereven elzárkózik a 
szerinte „eretnek” samáriaiakkal való közös teherviseléstől.

A társadalmi elzárkózásból egyenesen következik a gazdasági vissza
fejlődés, illetve konzerválódás. Hogy ez a kényszerű elzárkózásból eredő, 
tehát mindenféle tapasztalatszerzéstől elzárt gazdasági forma mennyire 
konzerváló hatású, arra éppen az ásatások anyaga ad leghűségesebb 
bizonyítékot. Az az anyag, amely arról tanúskodik, hogy a használati tár
gyak hosszú évszázadokon keresztül nem változnak sem anyagukban, 
sem formájukban. Nem változnak úgyannyira, hogy a faeke Szíria egyes 
vidékein a legutóbbi időkig — vagy talán még ma is — a földművelés 
egyik legfontosabb eszköze volt.

Minderre vallási megokolásként azt a magyarázatot kapjuk, hogy 
ezek az intézkedések, az intézkedések mögötti törekvések az igazi Izráel 
megmaradását és Isten parancsainak megőrzését szolgálták. (Persze, hogy 
ez az érv mennyire kérdéses, ahhoz nem fér semmi kétség.)

Közben, az idő múltával nagyot változott a Palesztinát körülvevő 
világ. Ezt az izráeliek ugyan részben a saját bőrükön tapasztalták 
— amikor éppen egy újabb érdekszférába kerültek —, de ugyanakkor 
szinte érdektelenül mentek el az események mellett. S ez az érdektelen
ség több vonatkozásban is figyelemre méltó.

Az egyik ilyen figyelemre méltó vonás az, hogy a jeruzsálemi provin
ciának — nevezzük annak, mert nincsen jobb kifejezés — az idők folya
mán sikerült megtartania azt a bizonyos önállóságot s az önállósággal 
együtt a kiváltságokat, melyeket még a 400-as években Nehemiás és 
Ezsdrás idején magának kivívott. Ezt az önállóságot nem veszélyeztette 
a perzsa uralom és az országban — Gaza kivételével — nem tett komo
lyabb kárt Nagy Sándor 333/32-es hadjárata sem.

Ugyanakkor azonban komoly veszélyként jelentkezett a Nagy Sán
dort követő időszak általános szellemi irányzata: a hellenizmus. Igaz, 
hogy ez nem magában az anyaországban éreztette elsősorban a hatását, 
hanem az egyiptomi, közelebbről: pl. alexandriai, elefántinei zsidó koló
niák vallási, kulturális életében.4

S ha szakaszunk végén valamihez hasonlítani akarjuk az így lassan, 
de egyre erőteljesebben kialakuló judaizmust, akkor azt talán éppen 
ennek a vidéknek a „tengeréhez” — pontosabban: sóstavához •—, a Holt-

1 Teológiailag fogalm azva: a Jahve vallás m ozgatóerejét, a próféták szolgála
tát utasította el nagyonis tudatosan a restauráció korának papi vezetőrétege.

1 Nem  kétséges a L X X  mellett a hellenizm us „szám lájára”  írandó az ószövet
ségi gyű jtem ényben az a csoport, amit „hokm a” , azaz: bölcsesség-irodalom nak 
szoktunk nevezni. S hogy ezek a diaszpórában élő, vallásukban, szokásaikban nagy
já b ó l az óhazához ragaszkodó, alkalm azkodó zsidók m ilyen nagy szerepet játszot
ták a keresztyénség elterjedésében, az nyilvánvaló.
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tengerhez hasonlíthatjuk. Ebben a tengerben is víz hullámzik — igaz, 
hogy kényelmesebben, mint másutt —, a Jordán folyó édes vize táplálja 
s némi növényzet is akad mellette, csak éppen élet nem, benne. Ami 
pedig hullámaiba téved, azt fenntartja, konzerválja, de ugyanakkor 
megöli a só. Igen, valahogy ez a helyzet a prófétai vallásosságot felváltó 
judaista kegyességi és társadalmi életben. S ilyen viszonyok között nem 
volt helye az ég alatt a prófétáknak s nem akadt nagyobbhatású szó
szólója, haladó csoportja a „föld szegény népének” .5

Az ősi társadalmi rend és kialakult vallási dogmák elleni harc, 
támadás váltotta ki végeredményben az ún.

makkabeusi háborút.

Az előbb, amikor a hellenizmus hatásáról szólottunk, akkor óvato
san az „elsősorban” jelzőt raktuk azon állításunk mellé, hogy ez a zsidó
ság számára — elsősorban a diaszpórában élők számára — jelentett nagy 
veszélyt. Ez persze nem jelentette azt, hogy az anyaországban teljesség
gel hatástalanok maradtak volna ezek az eszmék. Szó sincs erről.

A konzervatív judaizmus mellett az egyre terebélyesedő, újabb és 
újabb elemeket felvevő — végeredményben főleg vallásilag a szünkre- 
tizmusba áthajló — hellenizmus feltétlenül haladóbb szellemi és társa
dalmi irányzatot hozott magával. (Felesleges itt a hellenista művészetről, 
tudományról, a ptolemájoszok és szeleukidák államalkotásáról, politiká
járól beszélnünk.) S ez a haladóbb volta éppen olyan helyen mutatkoz
hatott meg leginkább, mint éppen Júdeábán, ahol „özönvíz előtti” álla
potok maradtak fenn hosszú évtizedeken, sőí évszázadokon át.

A konzervatív társadalmi és gazdasági rend az idők folyamán kez
dett egyre inkább egyes vezetőrétegek, annak tagjainak boldogulása elé 
állni. Ezek a kortársaiknál gyaníthatóan műveltebb, gazdaságilag iskolá
zottabb és ugyanakkor a maguk nagyobb hasznát kereső, esetleg éppen- 
hogy eladósodott személyek szívesen kacérkodtak a szeleukida uralkodói 
körökkel és az e köröket jellemző hellenista kultúrával, társadalmi és 
gazdasági berendezettséggel.6

Az említett köröknek ez a „kacérkodása” annál is inkább érthető 
volt, mert — amint már mondottuk — a társadalmi és főleg az izráeli 
gazdasági viszonyok évszázadok előtti időkre voltak jellemzőek és éppen 
ezért versenyképtelenek lettek, alaposan lemaradtak a környező terüle
tek, diaszpórában élő honfitársaik — nem is szólva a görögség és az 
egyre inkább terjeszkedő rómaiak — mögött. Ezek a „hellenisztész”-ek- 
nek, „görögösöknek” nevezett, többnyire kereskedőemberek éppen ezért, 
műveltségük és érdekük azonossága miatt tartottak fenn szorosabb 
anyagi és szellemi kapcsolatokat a szeleukida vezető körökkel.

$
5 Egyszer érdem es és érdekes volna ennek a Krisztus előtti kornak a diasz

póra-zsidóságáról valam it elm ondani. Érdem es és érdekes, m ert az ő életüket nem 
nyom orította m eg annyira a jeruzsálem i vezetők tekintélyének súlya, és kulturális 
vonatkozásban is előbbre tudtak haladni hazájukbeli társaiknál.

6 Csak röviden, de azért mégis em lítsük m eg, hogy a Nagy Sándor uralkodá
sát k övető  időszakban Palesztina a P tolem áioszok uralma alá került. Ez az Egyip- 
tom Jközpontú uralom  nem  volt valam i kedves a régi rivális, a zsidóság előtt és 
igy  nem  csodálkozhatunk azon, hogy m .  Antáóchust 198-ban nagy öröm m el fogad
ták Jeruzsálem ben. Az öröm  m ég nagyobb lett azáltal, hogy az uralkodó m egerő
sítette a jeruzsálem i kultuszi közösség vallási kiváltságait ,,az atyák törvénye sze
rint” , adóm entességet adott a papságnak és 3 esztendőn át ugyanilyen kedvez
m ényt a városi lakosságnak. (Josephus: Ant.)
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A Kr. e. második évszázad közepetáján a görögösök már nem eléged
tek meg az egyszerű szimpátiával, hanem egyre inkább a maguk módja, 
műveltsége, beállítottsága szerint próbálták irányítani a provincia min
dennapi életét. Ez a törekvésük csakhamar olyan eredménnyel járt, 
hogy egy időre sikerült is a vezetőszerepet magukhoz kaparintani. 
S ebben a tényben — ha nem tévedünk — nemcsak az előbbi mozzana
tok játszottak közre, hanem az is, hogy a papi vezetés nem egy esetben 
tehetetlennek, balkezesnek bizonyult. Hogy mennyire ez volt nemegyszer 
a helyzet, arra a legjobb bizonyíték a samáriaiakkal való konfliktus s 
majd a samáriaiak végleges kiválása a jeruzsáiemi népi és kultuszi kö
zösségből. Ez a konfliktus, a konfliktust követő szakítás — minden 
bizonnyal — hajlékonyabb, megértőbb politikával, magatartással el
hárítható lett volna. Dehát pontosan ezek a tulajdonságok hiányoztak 
az állami életet is vezető papság szellemi kelléktárából.

A „görögösök” tekintélyének növekedése, hatalmi előrehaladása ön
magában talán még nem lett volna végzetes hiba, de rögtön azzá lett, 
amikor a konzervatív neveltetésű és szokásokkal bíró honfitársaiknak 
egészét — ha kellett erőszakkal, IV. Antiochus egyenes utasítására — 
a görög kultúra, vallás elfogadására próbálták rábírni. S még az előbbi
nél is nagyobb visszatetszést kelthetett az, hogy a gazdasági rendszert, 
az amúgyis elmaradott gazdasági életet próbálták a pénzforgalom erő
teljes kibővítésével, az uzsoraügyletek általánossá tételével „megrefor
málni” , megváltoztatni. És ha az első esetben a konzervatív réteg nem 
támaszkodhatott az alsóbb népcsoportokra, a másodikban nagyon is szá
míthatott rájuk. Számíthatott, mert az ilyesfajta gazdasági rendszervál
tozásnak a terhét az amúgyis elszegényedett alsóbb néprétegeknek kellett 
volna viselnie, elszenvednie.

Ezekután a konzervatívok és a görögösök közötti harc kitörése már 
csak idő és alkalom kérdése lehetett. S ez az alkalom nem is váratott 
sokáig magára.

A nyílt háborúskodás s későbbi fegyveres harc okaként általában 
két dolgot szoktak megemlíteni. Az egyik a „gümnászion” , a másik meg 
a főpapválasztással kapcsolatos ügyek.

A 2. Makkabeusok 4, 14. k. nem hagy kétséget afelől, hogy a Kr. e. 
175-ben Jeruzsálemben létrehozott gümnászion (gymnasion) a maga mo
rális és vallási hatásával alkalmas volt, lehetett arra, hogy nemcsak az 
amúgyis görögös gondolkodású embereket fertőzze meg még jobban, 
hanem a papság egy részének gondolkodását, magatartását is.7

A főpapi hivatal utódlása miatt lezajlott eseményekről pedig a szak
könyvek nagyjából a következőket mondják el:

Noha a szeleukidák nagy birodalmat mondhattak magukénak, a bi
rodalom uralkodói udvara — a sok háború miatt —, vezetőkörei állandó 
pénzzavarban szenvedtek. S éppen e tény miatt nincs mit csodálkoznunk 
azon, hogy a birodalom vezetői minden lehetőséget megragadtak arra, 
hogy pénzhez jussanak, az ürességtől kongó állami és magánkincstárakat 
valamiképpen megtöltsék. A legkézenfekvőbb lehetőségek között pedig 
ott volt az egyes hivatalok „kiárusításának” szokása.

7 A güm nászionról az Üj M agyar L exikon  m egfelelő címszava a többi között 
ezeket m ondja: ....... az ókori Görögországban a nagyobb gyerm ekek, ifjak, fel
nőttek testedző helye .”  „K ésőbb a szellemi nevelésnek Is a güm nászion lett a 
központja. K iváló írók, m űvészek, filozófusok  tartották ott előadásaikat az ifjú 
ságnak.”  — A  meghatározás elolvasta után nem támadhat bennünk semmi kétség 
afelől, hogy m iért volt nem csak egyszerűen szálka, hanem  egyenesen gerenda ez 
az újonnan alakult intézm ény a judpista k örök  szemében.
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IV. Szeleukosz még megelégedett a jeruzsálemi kultuszi közös
ség megadóztatásával, felfüggesztve az eddigi kiváltságos helyzetet. 
IV. Antiochusz pedig — akit nemcsak az Epifánész, hanem a „templom
fosztogató” epiteton ornanssal is felruháztak a kortársak és utódok — 
a főpapi hivatalt bocsátotta áruba. Ez ok miatt rövid időn belül egymást 
váltogatták a főpapok — Onias, Jason, Menelaos —, akik minden bi
zonnyal nemcsak a szeleukidák barátságával, hanem nagy vagyonnal is 
dicsekedhettek. (A főpapi hivatal ilyen utódlásával megszűnt a régi „cad- 
dokita” főpapság folyamatossága, ami még külön is botránkozást jelen
tett a judaista vezetőkörök számára.)

Az említett, egymást gyorsan felváltó főpapok közül Menelaos még 
azzal is meghálálta az uralkodó iránta megnyilvánuló kegyét, hogy eladta 
a jeruzsálemi templom kultuszi felszereléséhez tartozó kincseket és az 
így kapott vételárat a szeleukida hadsereg rendelkezésére bocsátotta. 
Amikor pedig ezen — a Thora előírásait mélyen sértő — önkényes intéz
kedés miatt az Antióchiába menekült vetélytárs, Onias, tiltakozni pró
bált, akkor Menelaos egyszerűen megölette és így hallgattatta el. (2. Mak- 
kabeusok 4, 32. kk.)

Még ennél is jobban megbotránkoztatta a jeruzsálemi kultuszi közös
ség judaista beállítottságú tagjait az, hogy 169 őszén IV. Antiochusz 
— családjával együtt — megjelent a már kifosztott templomban, azon 
a helyen, ahová pogány nem tehette be a lábát.

Az ilyesfajta és még súlyosabb (az akkrai erőd megépítése, a zsidó 
kultusz halálbüntetés kilátásba helyezése melletti eltiltása, a hellenista 
vallásosság kötelező gyakoroltatása stb.) incidensek és a nehéz gazdasági 
helyzet 167-ben nyílt lázadást robbantottak ki. A felkelés, melynek élére 
a Hasmoneus nemzetségbeli pap, bizonyos Matatias nevezetű állott, csak
hamar maga mögött tudhatta az elégedetlen népi tömeget.

Matatias pap röviddel ezután bekövetkezett halálakor — 166 — a fel
kelés vezetését fia, Judás, akit vitézsége miatt „makkabi”-nak, azaz: 
baltának neveztek, vette át s ez időtől fogva a Hasmoneus-Makkabeus 
család egymást követő tagjainak vezetése mellett vívta harcát, élte életét 
a jeruzsálemi s környékbeli kultuszi közösség. (Ehhez még azt fűzhetjük 
hozzá, hogy ez időponttól kezdve, egészen a Bar-Kochba felkelés leveré
séig — Kr. u. 135 — békétlenné lett ez a föld s még inkább szerencsét
lenné lakossága.)

Még egyszer: a Makkabeusok vezette fölkelés, a harc kezdeti szaka
szában maga mögött tudhatta a judeai lakosság széles rétegeit, önállóság 
utáni szabadságharcnak indult tehát a hosszantartó háború és kezdeti 
szakaszában ezt a jellegét meg is tartotta. S éppen a háborúnak ilyen 
jellege miatt, könnyen találunk magyarázatot a judéai felkelősereg kez
deti sikereire. így sikernek számított, hogy Makkabeus Judásnak 164-ben 
sikerült szétverni — a más háborúskodások miatt nagyon meggyengült — 
a szeleukida osztagokat és sikerült a jeruzsálemi, akkrai fellegvár elfog
lalása is.

A győztes sereg vezére felvette a főpapi, lényegében az egyedural
kodói címet s több reformot hajtott végre. Ezek közül néhány a kultuszi 
élet területére vonatkozott, de ugyanakkor intézkedés történt a szabad
ságharcban oly nagy segítséget nyújtó parasztság sorsának enyhítésére is. 
(Azt talán mondanunk sem kell, hogy Judás elkoboztatta a görögösök 
vagyonát és közéleti szereplésüket lehetetlenné tette.)

A háborúban újabb fordulatot jelentett a 160. esztendő. Ebben az 
évben — egyben Makkabeus Judás halála éve is — újra a szeleukida
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seregek kerekedtek felül és most azokra várt a megtorlás, akik nem is 
olyan régen maguk is honfitársaik ítélőbírái voltak.

A háború további sorsát nem követhetjük figyelemmel s így csak 
annyit jegyzünk meg, hogy a Róma által amúgyis erősen meggyengített 
szeleukida hatalom Kr. e. 128-ban végleg elvesztette a judeai provinciát 
és csakhamar egész birodalmát. A háborúnak, a hosszas harcnak így 
vége lett, de a fegyveres csatározások mégis tovább folytatódtak. Csak
hogy most már — ugyancsak a Makkabeusok vezetésével — ez a harc 
nem nevezhető szabadságmozgalomnak, hanem éppen ellenkezőleg, hó
dító háborúnak.

Hogy megértsük az.előbb mondottakat, meg kell jegyeznünk azt, 
hogy a Makkabeusok által fémjelzett uralkodó párt politikájában, a kul- 
tuszi élet irányításában visszatért az Ezsdrás—Nehemiás-féle koncepció
hoz. Sőt, ezt a koncepciót — mivel most már tényleges hatalom is volt 
a kezében — továbbfejlesztette és maradéktalanul megvalósította. Ennek 
a kornak — igaz, hogy csak néhány évtizednek — így lett az állam
formája a kultuszi és társadalmi élet szoros kapcsolatából összefonódott 
teokrácia. Ez a tény — bár formailag — abból is megfigyelhető, hogy a 
főpapok ettől az időtől a királyi címet és hatalmat egyaránt birtokolták, 
gyakorolták.

A teokráciára pedig minden korban a türelmetlenség a jellemző, 
mégpedig elsősorban a vallási, de nem utolsósorban a társadalmi. Ez az 
önállóvá lett Júdeábán sem volt másképp, s ezért kellett megjegyeznünk 
azt, hogy a szabadságharcot, röviddel befejezése után, hódító háború 
váltotta fel.

E háborúban, mely szólamszerűen a „hitetlenek megtérítéséért, 
avagy kipusztításáért” folyt a jeruzsálemi teokratikus állam kibővítette 
határait és — ami megint csak magyarázat a háború igazi indítóokaira — 
meglehetősen nagy számú ingyenmunkásra: rabszolgára tett szert. Persze, 
a judeai alsóbb nép rétegeknek sem az egyikből, sem a másikból nem 
volt hasznuk. Sőt! A papi vezetés alatt levő állam nemcsak ellenőrzése,, 
hanem irányítása alá vette polgárainak minden ténykedését: vallási, tár
sadalmi és gazdasági életét. S tette ezt a már említett kegyetlen türelmet
lenséggel. Az így lelkileg, szellemileg és társadalmilag elnyomott nép
tömegek előtt ezekután nem volt más út, mint a valamiféle harc lehe
tősége. A harcé, mely kettős formában bontakozott ki — egymással vál
takozó vagy párhuzamos lidőben —: 1 . a nyílt, fegyveres harcban,
2. a szellemi, vallási köntösben való, burkolt, de mégis valós társadalom
bírálatban.

A fegyveres harc különösen Alexandros Iannas (103—76) uralkodása 
alatt folyt nagy hevességgel. Ebben az időszakban a jeruzsálemi ural
kodó köröknek minden eszközt meg kellett ragadniok, hogy a szegény
ségük miatt elkeseredett parasztok, falusi és városi alsó néprétegek meg
megújuló harcát leverhessék és így hatalmukat megtarthassák. A harcok
ból ugyan a jeruzsálemi udvar került ki győztesen, de győzelmének már 
nem örülhetett valami sokáig, mert a rómaiak a meggyengült judeai 
államocskát, szinte minden ellenállás nélkül, birtokukba vették (64—63). 
S a nép — nincs mit csodálkoznunk ezen — fellélegzett. Fellélegzett* 
mert ha a Hasmoneusok lelki terrorjától nem is, de kegyetlen hatalmas
kodásától végre megszabadult.8

 H ogy ez m ennyire így lehetett arra Josephus ad bizonyítékot (Ant. 14,3—2). 
Ő m ondja el, hogy Pom pejusnái egy zsidó küldöttség jelent meg és segítségét kérte saját urai ellen.
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A harc másik formája I. Hyrcanus (János) (135—104) uralko
dásakor veszi kezdetét. A Hasmoneusok ezen tagja a legkegyetlenebb 
eszközökkel tartotta fenn uralmát. Az uralmat, mely ezrek kín- és éh
halálát jelentette, s mely uralom ellen

az esszeneusok

a maguk sajátos módján tiltakoztak. Tiltakoztak, bíráltak éppen meg
létükkel, furcsa életmódjukkal, közösségi törvényeikkel, szokásaikkal; 
röviden: a történelemben, a judeai állam történetében való megjelené
sükkel.

Az esszeneusokról már jóval többet tudunk, mint azokról, akikről 
az előzőekben beszéltünk: a nazireusokról és rekabitákról. S ennek nem
csak az az oka, hogy időben nincsenek tőlünk olyan távol, mint az elő
zőek, hanem az is, hogy koronként valami mindig felhívja rájuk a kuta
tók figyelmét.9

Igen, az esszeneusok szektájáról könyvtárnyi könyv jelent meg eddig 
és így könnyen mondhatunk róluk néhány jellemző adatot, szót. Köny- 
nyen, mert a Qumran-irodalom mellett más, ókori tudósítások is hírt 
adnak róluk.10 Mindezek alapján, röviden a következőket foglalhatjuk 
össze:

1. Az esszeneusok egy különleges vallási és társadalmi formában 
élték kegyességi és mindennapi életüket. Ez, persze, úgy értendő, hogy 
a kettő — mint sok minden más ebben a korban — nem választható szét.

Erre a közösségi életre nemcsak az a jellemző, hogy a lakott helyek
től távol, jórészt a Holt-tenger mellékén, épültek fel azok az épületek, 
melyeket az egyszerűség kedvéért kolostoroknak szoktunk nevezni, ha
nem az is, hogy tartalmukban is sokban különböztek a korabeli kegyes
ségi irányzatoktól (farizeusok, szadduceusok).

2. Ez a különbözőség elsősorban abban a gyakorlatban nyilvánult 
meg, hogy a szekta tagjainak tartózkodniok kellett — figyeljük meg jól — 
a kereskedelmi életben való részvételtől, az esküdözéstől és a háborús, 
katonai szolgálattól.

3. A különbözőség második vonása az, hogy a földművelést, állat- 
t^vyúsztést és háziipart folytató szektatagok teljes vagyonközösségben

4. S ha mindehhez még hozzávesszük azt a tényt is, hogy a szekta- 
tagok nagyobbrésze tartózkodott a házasságtól és tette ezt — gyanít
hatóan — azért, hogy gyermekeket ne hozzon a világra, akkor nagyjá
ból előttünk áll az a kép, amelyre azt mondottuk, hogy az esszeneusok 
meglétükkel élő bírálata voltak koruk vallási, társadalmi és gazdasági 
életének.

Ez a bírálat: vissza azon körülmények közzé, amikor az ember még

9 Ennek a m eg-m egújuló érdeklődésnek két szélső pontja a 18. század és je 
len korunk bizonyos jellegű teológiai irodalm a. A  18. században vetődött fel e lő 
ször az a gondolat, hogy Jézus az egyik esszeneus szekta tagja volt (Bahrdt, Ven- 
turinl) s napjainkban a Holt-tengeri leletek kapcsán esik sok  szó róluk. ,

10 A z esszeneusokról szóló ókori tudósítások közül m eg lehet em líteni Josephus 
nevét (De bello iudaico, Antiqultates iudaico), Philot (Quod om nis probus), Euse- 
biust, aki egy Philo töredéket idéz (Praepar. evang.). Josephustol és Philotól tud
juk p,l. azt, hogy az esszenesuok száma Krisztus születése körül m integy 4000 le
hetett.
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egymásrautaltságban, de ugyanakkor egymás iránti megbecsülésben élte 
életét. Ez a bírálat: a Hasmoneusok korának általános viszonyai olyan 
visszataszítóak és kegyetlenek, hogy a legjobb ha nem születik gyer
mek erre a világra.

5. Az; esszeneusok szektájának keletkezése, megléte csakis olyan
vallási és társadalmi szituációval magyarázható, amit az előző oldala
kon felvázoltunk. Éppen ezért teljességgel elhibázott dolog az, ha a ku
tatók nagyobbik csoportja — felüthetünk bármely ilyenfajta könyvet — 
elsősorban az esszeneusok misztikus tanításait teszik vizsgálatuk tár
gyává. Elhibázott dolog, mert nem a szekta tanítása a lényeg, hanem 
annak életfolytatása, gyakorlata. Efelől pedig nem lehet semmi kétsé
günk: homlokegyenest szembenáll mindazzal, ami a Krisztus születése 
előtti és utáni mintegy száz esztendő hivatalos vallási és állami életé
nek törekvéseire jellemző.11 _

6. Az elmondottak ellenére sem mondhatjuk azt, hogy az esszeneusok 
ilyesfajta bíráló, tiltakozó magatartása, végeredményben, egy korábbi 
társadalmi és gazdasági formába való visszakívánkozása, bármi ered
ményt is ért volna el. Nem is érhetett el eredményt, mert a társadalmi 
haladásért való harc előli visszahúzódás csak azoknak kedvezhet, akik 
á haladás ellenségei. Hogy mennyire így igaz, arra éppen a zsidó nép 
története, bukása a legjobb bizonyíték.

Befejezésül

még adósak maradtunk néhány tanulság levonásával. Ezt végül mégis 
csak meg kell tennünk.

a) Első tanulságként önként adódik az a felismerés, hogy korunk
ban — elsősorban nem is korunk követelményeinek, a tudományos szín
vonal követelésére, hanem — a Szentírás egyre jobb megértéséhez szo
rosan hozzátartozik az, hogy az általunk követett módszerek szempont
jából is vizsgálat alá vegyük szent könyvünket. Igaz, ugyan, hogy az 
így kapott eredmény csak egy — ha nem is parányi — részlete lesz az 
egésznek, de ez a részlet nem hanyagolható el, nem vehető figyelmen 
kívül.

b) Az előzőkből következik az, hogy végre szakítanunk kell azzal 
a szűklátókörű, teológiai tudományosságunkban — különösen Nyugaton 
— még ma is lépten-nyomon megtalálható módszerrel, mely csak egy 
szempontból akar és tud — éppen ezért sokszor hamis, de mindenkép
pen — halvány képet, tájékoztatást adni művelőinek, tanítványainak.

c) A kapott eredmények segítségével és saját tapasztalataink fel- 
használásával fel kell ismernünk azt, hogy a vallásos jelenségeket — a 
múltban mindenképpen, a jelenben a világnak csak bizonyos, a mi vi
szonyainknál elmaradottabb tájain — erősen motiválhatják társadalmi 
és gazdasági mozzanatok. Ilyen kézenfekvő motíváltságú általában a 
szekták keletkezésének problémája.

11 Ennek a ténynek a fe l nem  ism eréséből adódik aztán az, hogy a kutatóknak 
a legtöbb gondot a szekta eredete okozza. A m ikor ugyanis ehhez a kérdéshez ér
nek akkor a parziszmustól, a platonizm usig, a pythagoreizm ustól a szinkretizmus 
folyam atáig m inden lehetőséggel szám olnak, csak azzal nem, hogy ez a m ozgalom  
hom ogén judeai lehetne. Pedig az esem ények gondosabb tanulmányozása bárkit 
elvezethet annak m eglátására, hogy a szituációk azonossága — területi és más 
jellegű távolságok és ellentétek ellenére — ugyanazokat a folyam atokat hozhat
já k  létre.
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Tudjuk, hogy a múltban — eléggé megtapasztalhattuk — ezek a 
denominációk — nazarénusok, jehovisták, stb. — elsősorban azokban a 
néprétegekben szereztek maguknak hiveket, mely társadalmi osztályok 
a létfenntartás legelemibb eszközeitől is el voltak zárva. Ezek az em
berek — különösen az első világháború után — csalódtak (miért ne 
csalódtak volna) az államban és csalódtak abban az egyházban, amely ha 
más szóval is, de legtöbbször ugyanazt hirdette, mint a hivatalos ideológia. 
S tudjuk azt is, hogy manapság a még melevő — a múltból örökségként 
ránkmaradt műveletlenség, tájékozatlanság," iskolázatlanság, magyarul: 
önkéntelen kultúraellenesség hajt embereket olyan körökbe, melyekről 
a legtöbb jóindulattal csak annyit mondhatunk, hogy erősen babonásak.

S amint láttuk, ezek a' jelenségek nem újak, más korokban — ha 
más formák között — is jelentkeztek, csak a múltra és a jelenre vo
natkozóan is, fel kell ismernünk őket.

d) Legvégül pedig — ez talán a legfontosabb tanulság — : a törté
nelmi, társadalmi fejlődésnek, törvényszerű folyamatoknak nem lehet 
büntetlenül ellenlábasaivá lenni, azokkal — bármilyen kegyes eszköz
zel — szembeszállni. Lehet, hogy ez a büntetés csak a hopponmaradás 
tragikuma lesz12, de ugyanakkor semmi biztosíték arra, hogy nem lehet 
súlyosabb a következmény.

Hála legyen az Istennek, hogy magyar protestáns egyházaink ezt a 
tényt már hosszabb ideje felismerték és a felismerés segítségével részt- 
vesznek minden olyan törekvésekben, mely hazánk, népünk, társadal
munk előrehaladását szolgálják. S legyünk hálásak azért, hogy a múlt
beli mulasztások ellenére van erre lehetőségünk és hogy nem a restau
ráció útját választottuk — ezt is megkísérelték ugyan egyesek, de ered
ménytelenül —, amikor egyházaink új útját kerestük és keressük szün
telen igyekezettel.

Ugyanakkor nagyon komolyan kell vennünk azt, hogy éppen a fel
ismert igazságok birtokában megvan, megmarad az az elkötelezésünk 
a más véleményen lévő — nyugati — testvéreink felé, hogy éppen az 
Szentírás, az Ige alapján hirdetnünk kell: az élő hit nem konzervál, nem 
restaurál, nem szökik meg a valóságos problémák elől, hanem életet s új 
életet ad. Űj életet ad egyházaknak és egyes keresztyéneknek, a közös
ségeknek, az egyénnek egyaránt. Hirdetnünk kell azt is, hogy ahogy a 
Holt-tenger melletti, magábazárkózó kegyeseket semmi sem mentette 
meg a háborús pusztulástól, úgy — legyenek bármilyen kegyesek is — 
nem jelentenek menhelyet ma sem az önmaguk problémáival foglal
kozó, önmaguknak élő keresztyén közösségek. A veszedelmet elhárítani 
csak együtt, közös erővel, egy, tisztességes akarással lehet. De ezekkel 
minden bizonnyal!

Vámos József

Annak idején nem m ondtuk el és így itt pótoljuk  azt, hogy a rekabiták — 
bárm ennyire is esküdt ellenségei voltak a kőből épített Lázaknak, az állandó te
lepüléseknek — Júdea elözönlésekor kénytelenek voltak  Jeruzsálem közé hú

zódn i és ott hirdetni azt, hogy lak jék  az em ber sátrakban, ne törőd jék  a kultúra 
ajándékaival, eredm ényeivel. El lehet képzelni, h og y  az eset után m ennyi hitele 
maradhatott m ég szavuknak, annak ellenére, hogy Jerem iás próféta vette őket párt
fogásba.
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Felhasznait fontosabb irodalom :
Albright: From  the Stone Age to Christianity 2. kiad. 1946.
Dalman: Arbeit und Sitté in Palástina I—VII. 1928—1942.
Eissfeldt: Einleitung in  das A lté Testament 1934.
Galling: T extbuch  zűr Geschichte Israels 1950.
Gressmiann: Altorientalische T exe und Bilder zum Altén Testament 2. kiad. 

1926/27.
Hengel: Die Zeloten 1961.
K nopf—Lieftzmann—Weinel#* Einführung in  das Neue Testaament 5. kiad. 1949 
Noth: Geschichte Israels 2. kiad. 1954.
N oth: Die Welt des Altén Testaments 1940.
Sellin: Einleitung in das Alté Testament 6. kiad. 1933.
Sellin: Israelitisch—Jüdische R eligionsgeschichte 1933.
V olz: Die biblischen Altertüm er 1925.
W eiser: Einleitung in das A lté Testament 2. kiad. 1949.
Világtörténet — A  Szovjetunió Tudom ányos Akadém iájának és a Kossuth Kiadó 

kiadása. I—II. 1962.

Az egyetemes keresztyén hitvallások. Az Ágostai Hitvallás. 
Az Ágostai Hitvallás Apológiája tanításait tartalmazza

AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZ  
HITVALLÁSI  IRATAI

I. kötet
Kapható a Sajtóosztályon 

Budapest, VIII.,
Puskin utca 12. I. em.

Ára: 45,— forint

Luther hitvallási irata: A SchmalkaMeni Cikkek, Luther: 
Kis Kátéja, Luther: Nagy Kátéja tanításait tartalmazza

AZ EVANGÉLI KUS EGYHÁZ  
HITVALLÁSI  IRATAI

II. kötet

Kapható a Sajtóosztályon 
Budapest, VIII.,

Puskin utca 12. I. em.
Ára: 45,— forint
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Szolgálatunk ereje és erőtlensége
Lelkészavatás, 1962. november 29. Csepel,

2. Kor 12,9—10.

Ez év szeptember végén dr. Pálfy Miklós professzorral együtt 
Berlinben voltam. Sok érdekes dolgot tapasztaltam, hallottam, lát
tam ott, de ami azóta is a legjobban foglalkoztat, az az előadás volt, 
melyet a híres prágai professzor, Hromádka József tartott azon a cí
men, hogy „Az egyház teljhatalma és erőtlensége.” Sokszor elgon
dolkodtam a felolvasott bibliai igék alapján is ennek az előadásnak 
a fő gondolatain. Valóban úgy van-e, hogy az egyház és a keresztyén 
ember akkor igazán erős, amikor vállalja erőtlenségeit? Ez a kérdés 
aktuális mindig a számunkra, s akkor különösen is, amikor valami 
nagy egyházi szolgálatba fogunk, mint ahogy tereád is, testvérem, 
aki várod lelkésszéavattatásodat, most a jövőből egész sereg kérdés 
mered. Lesz-e elég erőd az evangélikus lelkész Istentől akart szép, de 
nehéz szolgálatához? Hiszen mennyi mindenre van szükség az evan
gélikus lelkésznek ahhoz, hogy szolgálatát valamennyire is hűségesen 
a hívek megelégedésére, Isten tetszésére és a saját belső örömére 
betölthesse! Mindazt, amire szüksége van a lelkésznek szolgálata el
végzéséhez az erő fogalmával fejezhetjük ki. Erősnek kell lennie a 
hitben, erősnek kell lennie a tudásban, erősnek kell lennie az em ber- 
szeretetben, erősnek kell lennie fizikailag, testileg is, hiszen az ige
hirdetés, de különösen a szórványszolgálat egészséges, erős embere
ket igényel. Szüksége van tetemes erkölcsi erőre is a lelkésznek, hi
szen őt a bűn jobban megkörnyékezi és megkísérti tapasztalat sze
rint, mint a mással elfoglalt embert. Még sok mindent lehetne fel
sorolni abból, amire mint erőre szükségünk van lelkészi szolgála- 

. tünk betöltéséhez. Nemcsak az egyház, hanem a világ is jó szolgá
latot vár tőle: a békéltetés szolgálatát lelkileg, és a világ külső bé
kéje értelmében is. De a felsoroltakból is egyet-kettőt elég most 
szemügyre venni. A  hitről azt mondotta Krisztus Urunk, hogyha egy 
mustármagnyi lenne bennünk, tehát annyi, mint a gombostű feje, 
akkor az egész világot ámulatba ejtő csodákat tudnánk tenni, mint 
szószerint mondotta: ha azt mondanánk a hegynek, ugorj a tenger
be, megtenné. Melyikünk merné elmondani, hogy van ilyen hegye
ket mozgató csodatevő hite? Aztán ott van a tudás. Az Isten igéjé
nek tudománya. Milyen nehéz ezen a téren is erősnek lenni. Ki ál
lítja, hogy kimerítette Isten igéjét? Azután ismerni kell az embert, a 
lelkét, a világot, melyben szolgálunk. Könnyű állítani, hogy szeretni 
kell embertársainkat és a lelkésznek erősnek kell lennie a keresz
tyén felebaráti szeretetben, de milyen nehéz a szeretet valósága, a 
képmutatás és tettetés nélkül való őszinte emberszeretet, amely meg 
tud bocsátani bántalmakat is, az ellenségnek is, amelyik nem adja 
fel a reményt a leggonoszabb emberrel kapcsolatban sem, amely 
jóra magyaráz mindent, s a legkevésbé sem hajlamos arra, hogy 
másoknak kárt, fájdalmat okozzon, még gondolatban sem. Vagy,
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akiben az emberszeretet olyan erős, hogy nem akar magának kü
lönb életszínvonalat, mint amilyen embertársai többségének van, 
aki nem akar magának kiváltságokat, aki hálás tud lenni és megelé
gedett, ha az Írás szerint a mindennapi kenyere és ruházata meg
van.

Kedves Gyülekezet, szeretett Testvéreim, ugye milyen jó lenne, 
ha evangélikus egyházunknak ilyen lelkészei lennének. Milyen jó 
lenne, kedves testvérem, ha te ilyen erőkkel indulhatnál lelkészi 
szolgálatod útjára.

A  nagy apostol Isten igéjét szólja, amikor arra tanít és figyel
meztet, hogy Isten ereje éppen az erőtlenekben nyilatkozik meg, 
hogy az egyház ereje valóban erőtlenségében rejlik. A  lelkészeinek 
az erőtlenségében is? Igen, a lelkészek és a hivek erőtlenségében 
egyaránt megmutatkozhatik Istennek az ereje. Megmutatkozhatik, 
de nem minden esetben. Nem mutatkozik meg az egyház és a lelké
szek erőtlenségében Isten ereje, ha a saját erejükre támaszkodnak, 
vagyis ha önmaguk és mások előtt leplezik és szépítik erőtlenségei
ket, gyöngeségeiket, gyarlóságaikat, bűneiket. Isten a kevélyeknek 
ellentáll. Az alázatosaknak kegyelmet ád. Ha azonban vállaljuk, 
valljuk, elismerjük gyöngeségeinket, akkor ebből —  Isten kegyel
méből —  valóban legyőzhetetlen erő támad.

Kedves ifjú testvérem, ennyit közlök most azokból a gondola
taimból, amelyek Hromádka testvérünk berlini előadása, de főleg 
Isten igéje nyomán támadtak bennem. Ez az ige kimeríthetetlen, 
mint Istennek minden igéje. Az igével való foglalkozásunknak nem 
is az a fő célja, hogy azt kimerítsük. Az igével való foglalkozásnak 
az értelme és az értéke maga az ige, vagyis Isten, Jézus Krisztus, 
a Szentlélek, aki az igében van, aki maga az ige, úgyhogy amikor az 
igével foglalkozunk: az igével, Istennel, Krisztussal, a Szentlélek
kel vagyunk együtt s tőlük kapunk bűneinkre bocsánatot, erőtlensé
geinkben erőt, bizonytalankodásainkban bizonyosságot, szolgálatunk
ra áldást. Most is így van. Egyházunk legnagyobb kincse, az ige bir
tokában, reménységében és vigasztalásában indítunk el téged lel
készi szolgálatodra, s így folytatjuk magunk is keresztyén életünket 
és szolgálatunkat.

Dr. Vető Lajos
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Előítéletek?  —  Előrelépés!

— Pillantás mai magyar irodalmunkba —

Hazánk az o lv a s ó  e m b e r e k  országa. A könyv különböző formában 
minden kézben ott található. Ez a „minden” nem túlzás. A könyvkiadás, 
könyvkereskedelem s a könyvtárak statisztikái érzékletesen mutatják, 
hogy a szépirodalom, a szakkönyvek és az ismeretterjesztő művek nagy 
plvasótábort érnek el. Vagyis nemcsak a regények, elbeszélések szóra
koztató szépliteratúrája érdekli népünket;_érdeklődik szakmája kérdései 
iránt, hogy tudásban is előbbre jusson; de ezenkívül megvan az á lta lá n os  
é r d e k lő d é s e  a tudományos fejlődés és társadalmi ismeretek eredményei 
iránt is: vagyis kíváncsi, merre halad a világ.

Ez a tény önmagában nem tűnik egyházi vonatkozásúnak. Mégis: 
s z á m o t ta rt a z eg y h á z i  é r d e k lő d é s r e  is. Ezen a téren újra meg újra le kell 
mérni önmagunkat. Ritkán tesszük ezt tu d a to sa n , pedig olvasmányaiból 
akárkit nagyon jól meg lehet ítélni; saját önértékelésünk is teljesebbé 
válhat, ha megbíráljuk olvasó önmagunkat.

Számunkra, lelkészek számára ez a kérdés akkor nyer teológiai jelen
tőséget, ha azt próbáljuk lemérni: milyen is az álláspontunk. Szavainkat 
irányíthatjuk, elbújhatunk mögéjük; olvasmányaink belső szobánk asz
talán kerülnek elénk; akkor őszintébbek vagyunk magunkhoz, s ha őszin
tén számba vesszük őket, pontosabban lemérhetjük azt: hol is állunk 
valójában.

A jó olvasókat dicséret illetné; hadd vegyek észre mégis egy hibát 
ezen a téren. V a n n a k , a k ik  b e ls ő  s z o b á ju k b a n , a k ö n y v ü k  m e lle t t  v o n u l 
n a k  t itk o lt  em ig r á c ió b a . Az ilyen olvasó természetesen a legnagyobb 
csúcsok mellett áll meg olvasmányaiban. Választékos igényű ízléssel 
sohasem olvas „szemetet” ; csak olyan könyveknél állapodik meg, amely
nek súlyát az irodalomtörténet már lemérte; irtózik mindentől, ami 
könnyű fajsúlyú lehetne; ha vitatkozik, a viták eredményét régi tekin
télyekhez igazítja, önmagában ezek a szempontok helyesek lennének, de 
többnyire olyan befejezetten jelentkeznek, hogy szinte teljesen szárnyát 
szegik az előretörő lendületnek. Akkor szokott ez a kiegyensúlyozott 
esztétikai „elv” jelentkezni, amikor valakinek nincs semmi kedve az új
hoz, és a h e ly e tt , h o g y  a z ú jja l  k e d v e  le n n e  m e g is m e r n i , b e v a llv a -ta g a d v a  
b e ls ő  e m ig r á c ió b a  m e n e k ü l.

Ha nem is sűrűn, de előfordul ez a magatartás. Lelkészek között is, 
níveink között is. Azért veszélyes, mert ebben a magatartásban s e m le 
g e ss é  v á lu n k  m in d e n  ú j  irá n t, vagyis elzárjuk magunkat a fejlődés min
den lehetőségétől.

Olvasmányainkban ez a magatartás gyakorlatilag úgy jelentkezik, 
hogy egyáltalán nem, vagy csak alig olvassuk a kortárs irodalmat. 
Az előítéletek e téren túl általánosak, kevéssé megalapozottak; inkább 
belső érzésekből, mint a valóság ismeretéből indulnak ki. Elmélet he
lyett a következőkben gyakorlatilag teszek kísérletet eloszlatásukra, 
amikor mai magyar irodalmunk három művét mutatom be. Közösnek azt 
találom bennük, hogy mind a három olyan embereket mutat be, a k ik  
v a la m ily e n  e lő íté le te s  m e g k ö tö z ö t ts é g b ő l  b á to r -b á to r ta la n  lé p é s e k k e l  
m e g p r ó b á ln a k  h e ly e s  ú to n  m eg in d u ln i e lő re .

*
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SZABÓ MAGDA egyik legismertebb és legnagyobb sikerű műve, 
a F r e s k ó , egy alföldi várost mutat be. Tarba álnéven. Maga az esemény 
egy évtizeddel kp veti a háború végét és mindössze reggeltől estéig tart; 
mégis három. nemzedék életét, vívódását és csődjét mutatja ez a rövid 
idejű cselekmény. L e g in k á b b  a c s ő d jé t . Máté István református lelkész
nek meghal a felesége s ez a gyászeset az egész család összes bonyodal
mát mutatja be a gyökerekig. Tulajdonképpen nincs semmi különleges 
abban, a m it bemutat; ilyen tragédiák elég általánosak. A néhány jelleg
zetes, szokatlan vonás eltúlozva éles kontúrokat kap s ezek mellett az 
éles kontúrok mellett az általános, megszokott is a rá n yítv a  szemlélhető. 
Az öreg papné régóta nincs családja körében, hosszú gyógyintézeti keze
lés után hal meg — ez az egyik kuriózum; a másik pedig, ami körül
belül egy évtizeddel előbb történt, Annuska, a papleány, megszökött 
a papi házból s művészhajlamaitól vezettetve Budapestre ment és azóta 
is ott él.

A papi családot nem a háború után megváltozott társadalmi helyzet 
buktatta csődbe. Máté tiszteletes úrnak már svájci tanulmányai alatt is 
nagy ambíciói voltak, nem sok választotta el a püspökségtől. A nagy 
ambíciókhoz azonban hiányzott a gyakorlati érzék. Rosszul nősül, érdek
ből, s ez csődjének egyik oka. Tudományos kutatásaiban sem az igazi 
tudományos érdek vezeti; kiadott könyveire emlékezve, inkább a kö
zönségsiker, mint könyveinek tartalma jut eszébe. Ő az, aki körül bot
rány botrányra halmozódik. Veje, szintén lelkész, ugyanígy veszi el 
leányát; nincs szerencséje fogadott fiával sem. Ezek a csődök hamu alatt 
izzó parázsként már megvoltak a háború előtt is. 1945 megbillenti a 
látszat-egyensúlyt, s azóta ez az egyensúly nem is tud helyreállni. 
A család csődje a társadalmi helyzettől függetlenül csőd, de amikor a 
társadalom előrehaladása ugrásszerűen gyors iramot vesz: az elmaradott
ság csődje is ugrásszerűen jobban érezhető.

Az egész Tarbából szinte csak ilyen „csődös” embereket mutat be. 
Kissé még azokon is érezhető, akik humanitás tekintetében pozitívabban 
értékelhetők, mint pl. Anzsu, az egykori cseléd, aki közel áll egyszerű, 
de művészi beállítottságú lelkületével Annuskához, a főhősnőhöz.

A könyv erkölcsi mondanivalója Annuska személyével kapcsolatban 
olvasható ki. Művészi adottsága önmagában nem ad elég magyarázatot 
arra, hogy családja környezetéből kiszakadjon. Ő nem örökli azt az év
százados elmaradottságot, amelyet ez a papi ház hagy rá. Érzi, hogy ez 
a levegő mindenképpen megfojtaná, de mivel megváltoztatni nem tudja, 
ha botrány árán is, elmenekül belőle.

Két irodalmi párhuzam teheti könnyebbé a könyv olvasását. 
Az egyik: a könyv szerkezete első pillanatra P r o u s t -ra emlékeztet. Az ő 
nagy jnűvében ( A z  e ltű n t id ő  n y o m á b a n ) találjuk a legnagyobb példát 
arra, hogy az író hogyan tudja fölfordítani az idői sorrendet. Persze más 
Proust és más ez a könyv is. A kronologikus cselekményű könyvek egy
formán kronologikusak: az időrendet föifordítók mindig a masuk módián 
szabálytalanok. Szabó Magda e g y  nappalnyi cselekménybe belesűrít egy 
fél évszázadnyi családtörténelmet s azt oly mesteri módon csonortosítia, 
hogy az olvasónak nem kis fáradságába kerül a nagy egész összefüggé
seit megtalálni. De éppen ez a mesteri benne, s miközben az olvasó ezt 
a nagy egészet összeállítja, nemcsak jól szórakozik, hanem arra is indí
tást kap, hogy örökös előítéleteivel szakítva maga is keresse az utal 
egy jobb világ felé.

A másik irodalmi párhuzam: T h o m a s  M a n n -ra emlékeztet. Az ő re

96



gényeiben kap nagy szerepet a m ű v é s z . Itt is: nemcsak Annuska festő, 
hanem nagyapja is; s a maga módján Anzsu is, aki csak cseléd volt 
ugyan, de tőle mégis több benyomást kap, mint egész családjától együtt
véve. S Pestre is művészhez menekül. Ez a művészi végighúzódik a re
gényen, de éppen ezen a ponton, mint Thomas Mann-nál is, önkénte
lenül leleplezi azt a hanyatló társadalmat, amelynek utolsó virágzása 
nem kevés segítséget ad, hogy ez a „művészi” olyan tökéletesen egzisz
tálhasson. D e , ha ez a „művészi” helyes tartalmat kap s ez történik 
Annuskánál: haladást, előrelépést jelent. N e m  e lé g  a k iv á ló  e m b e r i  k é 
p e s s é g ; csa k  a k k o r  ér  v a la m it , ha h e ly e s  ir á n y b a n  h a szn á lju k  fe l .

MESTERHÁZI LAJOS színpadról is ismert művével, a N é g y lá b ú  
k u ty á v a l közönségsikert és Kossuth-díjat ért el. A könyv megjelenése 
nagy erkölcsi eszmecserét is váltott ki különböző fórumokon. Amit ír, 
azt egy író szájába adva mondja el s az olvasó bízik benne, hogy magának 
az írónak sa já t problémája izzik ilyen elevenen. A kisregénybeli író 
(s természetesen maga Mesterházi is) kommunista s mint ilyen keresi 
a dolgok végső erkölcsi megoldását. Mint híres írótól, fiatalok kérnek 
tőle tanácsot s miközben problémájukat próbálja megoldani, bukkan elé 
a nagyobb probléma, a regény gyökérkérdése, hogy a tanácskérő fiú 
szülei rosszul élnek, s éltek már évtizedek óta. Az asszony otthagyta 
férjét s másvalakivel él együtt. A férj közben erkölcsileg-anyagilag 
egyformán tönkremegy. Faluja nem érti meg s csak még mélyebbre 
taszítja a bukásba. Az asszony boldogsága sem teljes, nem harmonikus; 
közben pedig két fiú sorsa válik kérdésessé. Az ügybe nem csak az 
író avatkozik bele, hanem mások is, s a regény végéig nem látszik t é 
te le s  megoldás.

De a könyvnek nem ez adja meg a hatalmas emberi értékét. Mi
közben az író a hozzáfordulók problémáját oldogatja, saját házassága is 
válságba jut. Legalábbis, ennek előszele érződik. Oda is harmadik to
lakodik be. S ha maga a betolakodás természete más is itt, mint az ál
tala segített esetben, az író rádöbben, hogy maga sem különb azoknál, 
akiknek ír, akiken segít. Ö is épp olyan ember, éppen annyira vívódik, 
épp úgy elbukhat. Ha elbukik, saját bőrén érzi a bukás súlyosságát. A 
tanácskérés közben előfordult háromszögre a kisregény folyamán, mint 
valami egyre növekvő árnyék, vetítődik rá saját életének háromszöge. 
Ahogyan azonosul az E m b e r r e l : — ez a nagyszerű s ebben példát ad 
nekünk is, lelkészeknek.

Az író vívódása ott kezdődik, hogy erkölcsi kódexet akar adni a 
világnak, a végén azonban eljut arra a magaslatra, hogy az emberség, 
a hit az emberben és önmagunkban többet jelent minden tételesen 
megfogalmazott erkölcsi jogrendnél. Sokat tanulhatunk belőle: a mi 
világunkban a dolgok mélyére kell néznünk s az erkölcsi eligazítás és 
eligazodás nagyobb támaszt találhat szívünk emberségében, mint va
lami morális kazuisztikában. A kisregény üzenete épp azért nagyszerű, 
mert a s z ív b é li  e m b e r s é g  ú tja  a k k o r  is  m a g a sa b b  c sú c sok ra  v e z e t , ha  
az ú t  m e r e d e k s é g e  m ia tt  csa k  b u k d á c so lh a tu n k  ra jta . És sokszor ez a 
bukdácsolás sem szükségszerű. Az élet keresés. Ahogyan az író mondja, 
szüntelenül keressük a „négylábú kutyát” . A kép egy falusi cégtáblá
ról került a regény élére. Nem a furcsát, a különlegeset („ötlábú”) ke
ressük, hanem a normálisát, a rendnek megfelelőt, az igazság-szerűt. 
H a n e h e z e n  is  ta lá lju k  m e g , é r d e m e s  é r te  k ü z k ö d n i.

Nem véletlen, hogy Mesterházi könyve két belföldi kiadást ért el 
s külföldön fordításban is megjelenik.
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NÉMETH LÁSZLÓ írói pályájának nagy  ̂ állomása: víg játéka,
Az utazás. Az író különböző jellegű-és színezetű útszakaszok után jutott 
el életének arra a pontjára, amelyen Az utazás-1 megalkotta.

Ez a harmadik írásmű is álneves városkában játszódik: Küngös a 
színhelye. Itt él Karádi tanár úr, akit nyugdíjaztak s a város konzer
vatív-reakciós köreiben személye jelképpé válik, de talán nem is az 
övé valami képzelet-Karádit tettek példaképpé. Karádi nem azonos 
ezzel a képzelet-Karádival, s amikor alkalmat adnak neki, kész öröm
mel indul el egy moszkvai pedagógus-tanulmányútra. Visszaérkeztével 
kezdődik a cselekmény. Családja és ismerősei megrögzött előítéletek
kel fogadják beszámolóit. Karádi tanár úr belülről nem változott meg, 
csak tárgyilagos tanú, de környezetét már ez a tárgyilagosság is fel
háborítja: ők azt szeretnék, ha saját alaktalan elképzeléseiket igazolná 
az öreg tanár. A haladó köröknek viszont kapóra jön a tanú Karádi s 
nyilatkozatokat kérnek és kapnak tőle. Ezek a nyilatkozatok olyan 
gyors átalakulás benyomását keltik a városban, hogy maga Karádi sem 
tudja belülről követni s összeroppan a szerep súlya alatt, amelyet kör
nyezete kiszab rá. Hol itt a vígjáték? — kérdezi a néző. A tartalom 
valóban nem indokolja, de a mondatok szerkesztése, a helyzetek beál
lítása vígjátékká teszi ezt a darabot, mégis, annak ellenére, hogy utolsó 
felvonása kórtermet mutat. S a mondatok, a helyzetek szerkesztése az 
írónak abból a hitéből táplálkoznak, amellyel reméli azt, hogy ezek 
az átalakulások nem reménytelenek. Kétszeresen is áll ez: nem re
ménytelenek, mert az emberben lehet erő arra, hogy elviselje a belső 
átalakulás feladatának a súlyát és megoldja azt; de azért sem re
ménytelen, mert az átalakulás, amely az emberben és a társadalom
ban bekövetkezik, hasznos is, előbbre viszi magát az embert is és a tár
sadalmat is.

Karádi tanár úr személyéről a párton kívüli ember sorsát olvas
hatjuk le. Alakján átsüt az író egyénisége, aki több irányba hajlott 
már s Karádi tanár úr alakjával most jutott el arra a pontra, hogy te
hetségét így is szolgálatba állíthatja a kialakuló szocialista rendnek.

Itt is előrelépésről hallunk. Nem csak a főhős Karádi tanár úr, ha
nem a többi alak közül is nem egynek személyében, akiket csak hosz- 
szasabban lehetne kielemezni. Karáéinak a tekintélyét tisztelik a dráma 
kezdetén, s a jobbak ebből az üres, megmerevedett, tartalmatlan te
kintélytiszteletből jutnak a felé az élő valóság felé, amelyet Karádi 
tanár úr különösen a vígjáték végén képvisel: s amelyet a darabból 
idézve a „köpüt telemézelő” méhvel lehet jellemezni.

Ez a vígjáték is arra sarkall minket, hogy vessük le előítéletein
ket s bátran merjük vállalni az új, helyes utat.

* * *

A három mű könyvtárban, színházban könnyen hozzáférhető, vidé
ken is. Összegezésül Eötvös Józsefet idézhetném: „Kit nem hevít ko
rának érzeménye, Szakítsa ketté lantja húrjait” . Tanulmányaiból tud
juk, hogy ez a „hevít” élénk érdeklődést, aggódó figyelmet, odaadó 
lelkesedést, emésztő töprengést, felelősségteljes tanulást jelentett szá
mára. Magunknak sem kívánhatunk kevesebbet ennél; s nem vesztünk, 
ha kézlegyintés helyett vívódva vonulunk át korunk útján.

Drenyovszky János
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Visszhang
A  világ nagy teológusai közül újra sokan fordulnak Pál apostol felé. 

Kutatják életének nagy titkát, Jézushoz való viszonyát. Elmondták már 
róla, hogy ő volt korának egyik legnagyobb tudósa. Igaz is, mert kevés 
pallérozottabb agyú ember élt abban a korban. Volt olyan teológus, aki 
Pál írói tehetségét vizsgálta. Valóban nagy író volt, aki nem hiszi, csak 
az I. Kor. 13-at olvass^ el. Könyvek jelentek meg missziói útjáról. Három 
missziói útja kilométerekben is igen sok!

Kétezer éve világít Pál az emberiség előtt! Talán a legnagyobb mind
azok között, akik Jézust elfogadták a világ megváltójának. Talán a leg
fényesebb csillag mindazok között, akik Jézustól, mint naptól tüzet gyúj
tanak újra, meg újra az emberi szívekben. Nem volt tudós, aki visszhang
jának történetét megírta és ez milyen kör!

Milyen kár, hogy_tanításait úgy egészében, mint részleteiben, szinte 
a halála után sokszor félremagyarázták.

Tanítványai és azoknak utódai nem minden esetben értették meg Pál 
apostolt. Csak a teológia története tudná elmondani, hogy milyen sokszor 
félremagyarázták, vagy leegyszerűsítették, többször eldurvították és ezzel 
legyöngítették, amit hirdetett.

Pál tanításainak a történelem folyamán két különleges feltámadása 
volt. Egyszer Augustinusnál (354—430), aki lángeszű és alapokat rakó 
gondolkodó volt. Másodszor Luther Mártonnál, aki Pált az evangélikus 
egyház tulajdonképpen apostolává emelte.

Mindegyikük saját koruk idejében és életkörülményei között látta 
Pált és értelmezte tanításait. Augustinus éppen úgy, mint Luther a bűn 
és megbocsátás problémájában hívta segítségül Pált és mindkettőnek 
döntő vezérfonalat tudott adni a Jézus Krisztus által való megváltás hi
tében, hiszen Pál maga is ezen az úton járt.

Nem vitás, hogy Pál a mai nemzedéknek is tud rendkívül fontos ta
nítást adni. Amikor ellenállhatatlanul ébred fel a vágyódás az igaz élet, 
az emberiesség és béke, hit és megváltás után, akkor Pál a forráshoz ve
zető utat tudja megmutatni, amelyből ő is az élet vizét itta. Levelei olva
sása és tanulmányozása közben ébred bennünk az a gondolat, hogy az 
ember megmentése terén eddig végzett munkája még nincs befejezve.

És mennyivel tartozunk néki mi? Ki tudná azt elmondani. Hiszen 
most is haszonélvezői vagyunk. Ö tanított meg bennünket arra, hogy 
mi a hit, a szeretet! Haláláig tartó hűségével magyarázta, hogy mit jelent 
életünkben a szenvedés, a kereszt és a betegség. Néki tartozunk köszönet
tel magyarázó képeiért, melyeket örökbe hagyott. Néki tartozunk köszö
nettel az évszázadokon át nekünk szóló üzenetért, hogy a Krisztusban 
üdvösségünk van. Ez utóbbi élő örökség, melyet a keresztyénségnek ha
gyott. Ezt mi hallhatjuk, mindig újra hallhatjuk. Ez a mi megtartatá- 
sunk, ezt kell követnünk és tanítanunk!

Azt mondtuk, hogy Luther által Pál az evangélikus egyház aposto
lává lett és most így folytatjuk: Pál a mi számunkra is Jézusnak az apos
tola.

Mivel Pál Jézus apostola, azért ma sem foglalkozhat eleget egyetlen 
teológus sem a nagy apostol tanításával. Érdemes tanítása alapján tisz
tázni dolgainkat, hiszen Pállal együtt alatta állunk annak, aki nagyobb 
volt, mint ő, akinek ő sem volt méltó, hogy saruja szíját megoldja. Ezt ő 
maga tudta legjobban. Amikor tanításával foglalkozunk, akkor a szolga
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kijelentéseit vizsgáljuk. Még Pálnak sem engedelmeskedhetünk vakon! 
Hanem Isten Szentlelkétől áthatva azt figyeljük, hogy tanításai mennyire 
felelnek meg a Mester bizonyságainak, így mennyire meggyőzőek a mi 
számunkra? Erre az apostol szólít fel bennünket, hiszen ő maga írja a 
rómaiakhoz írt levelében: „Kiki a maga értelme felől legyen meggyő
ződve” .

Pál apostol sohasem követelt rabszolga módra való utánzást, hanem 
azt tanította, hogy ki-ki félelemmel és rettegéssel harcoljon a személyes 
megismerésért. Sohasem állította, hogy minden igazság teljes birtokában 
van, hanem alázatosan vallotta, hogy „rész szerint van bennünk az is
meret . . . ” Sőt ilyen vallomást is tett: „Nem mondom, hogy már elértem 
vagy hogy már tökéletes volnék.” Ő a döntés szabadságát mindig áten
gedte tanítványainak, de akkor is és most is felszólít a döntésre.

Az apostol a Szentlélek világosságában röviden és világosan össze
gezte, ami maradandó és ami minden időben megáll: „Most azért meg
marad a hit, remény, szeretet, e három, ezek között pedig legnagyobb a 
szeretet.”

Fülöp Dezső

Három gyülekezet a teológusok szemével
A teológiai Akadémián eltöltött éveink célja az, hogy tudásunknak 

és képességeinknek megfelelően felkészüljünk a lelkészi szolgálatra. Aho
gyan a teológia is elveszti értelmét, amikor elszakad a valóságtól és ön
magában F art pour l’art életet él, ugyanúgy a teológus sem zárkózhat 
be a tudományok lombikjába, elszakadva az eseményektől. Ezért részben 
még távolról is kapcsolatot kell tartani azzal a gyülekezettel, amely 
küldte őt. Részben a tanulás évei alatt új meg új gyülekezeteket kell 
megismernie. Az Akadémián eltöltött öt év bőven nyújt lehetőséget arra, 
hogy a szuplikációk során megismerje egyházunk életét. Nemcsak a 
szuplikációk, hanem a szakprofesszorok vezetésével tartott teológus
napok is ezt szolgálják. Ezzel hármas célt érünk el:

1. Lehetősége van a teológusnak, hogy a gyülekezetei megismerje. 
Ez alkalmat ad arra, hogy a tanulással szerzett tudását lemérhesse. 
S természetesen az ilyen szolgalatok hitében is erősítik a szolgálatra. 
Ez mód arra, hogy milyen kérdéseket vet fel a mindennapi élet a hivő 
ember számára, s arra, hogy az így megismert kérdésekre megoldást 
keressünk.

2. Lehetőség a gyülekezetnek arra, hogy bennünket megismerjen. 
A teológiai tanulmányok legnagyobb kritikusa a gyülekezet, s ezt a kri
tikai munkát a lelkésztől a legegyszerűbb gyülekezeti tagig mindenki 
szívesen, odaadással és szeretettel végzi.

3. A teológus és a gyülekezetek kapcsolatának harmadik, de nem 
kisebbrendű célja az anyagi támogatás kérése. Tudott dolog az, hogy 
Teológus Otthonunk évi költségeinek egy részét a gyülekezetek önkéntes 
adományai fedezik. *
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Ezek a célok és lehetőségek játszottak közre akkor, amikor egy 
vasárnap hajnalban szakprofésszorunk vezetésével hárman teológusok 
autóbuszra ültünk, hogy Nógrád megye három gyülekezetében látogatást 
tegyünk. Két gyülekezet hívására végeztünk igehirdetési szolgálatokat 
és a harmadik gyülekezetben személyes baráti meghívásnak tettünk 
eleget. Ez az út nagyon gazdag volt tapasztalatokban, hiszen egy vidéki 
városi gyülekezet mellett egy falu és egy fejlett bányaváros gyüleke
zeteinek életét és kérdéseit ismerhettük meg.

Röviden beszámolunk a három gyülekezetben szerzett taDasztala- 
tainkról, élményeinkről:

1. A városi gyülekezet a teológusok szemével

Ezzel a gyülekezettel már nagyon régi és nagyon mély kapcsolatot 
tartunk. A minden évben ottjáró teológust a legnagyobb szeretettel 
veszik körül, s az elmúlt évek során ezek a teológusok mindig örömmel 
számolnak be szolgálataikról. Mi is, amikor kiszálltunk az autóbuszról, 
kíváncsiak voltunk arra a nagy szeretetre, amiről társaink már oly sok
szor hírt hoztak. Mi sem csalódtunk! Ez a kifejezés talán túl szűknek 
és egyszerűnek is bizonyul, amikor most/utólag visszagondolunk az ott 
töltött napra. Ebbe a gyülekezetbe valóban haza jöttünk. Nemcsak a 
vendéglátás, az elhalmozás külső tényei, hanem a belső, szívből jövő 
szeretet tette számunkra felejthetetlenné az ott töltött időt.

Nem ezekből a külsőségekből mértük le magunkban a gyülekezetét. 
A belső élet elevensége, pezsgése volt az a tényező, ami talán a legjob
ban megragadta figyelmünket és a legnagyobb hatással volt ránk. Négy 
találkozásunk volt a gyülekezettel. Gyermek bibliaóra keretében, ifjúsági 
és gyülekezeti istentiszteleten és egy templomi összejövetelen. Ezeken 
az alkalmakon mindig sokan voltak és élénk figyelemmel kísérték be
számolóinkat és igehirdetéseinket.

Talán a legérdekesebb találkozás számunkra este volt, amikor a gyü
lekezet lelkészeivel és vezetőivel a mai város életének és keresztyén 
magatartásának kérdései kerültek felszínre. Professzorunk délutáni elő
adása kapcsán a bibliafordításról beszéltünk és vitatkoztunk sokat. Arra 
a közös eredményre jutottunk, hogy a mai életben, a ma emberének mai 
nyelven megszólaló igét, Bibliát kell adni. Meghallgattuk a gyülekezet 
vezetőinek véleményét a mai modern életről, a technika gyors fejlődé
séről, annak lehetőségeiről. Logikusan következik ebből, hogy beszélge
tésünk a mai élet lelkipásztorának kérdésére tért át. Az ipari, társa
dalmi és kulturális élet forradalma új típusú igehirdetést, s mai gon
dolkodású lelkészeket követel. Gondolatban nagyon sokszor mondtunk 
köszönetét magunkban a gyülekezet vezetőinek széleslátókörért, taná
csaikért, segítő szándékukért, melyekből nagyon sokat tanultunk.

*

Arra a kérdésre, hogy mindezek után hogyan látjuk mi, teológusok, 
a városi gyülekezet mai életének kérdéseit — nagyon nehéz válaszolni. 
Annyit megtanultunk, hogy a ma lelkipásztorának személyes kapcsolat
ban kell állni minden gyülekezeti taggal. Az evangéliumot minden em
bernek saját életében, saját problémáinak megfelelően kell hirdetnünk. 
Ez az evangélium-hirdetés azt is jelenti, hogy segítséget kell nyújtani 
minden embernek minden területen. Az élet által felvetett kérdések elől 
nem szabad menekülni, hanem szembe kell nézni az aktuális problé

101



mákkal. S ha ezekre a nehézségekre megoldást találtunk Krisztus evan
géliumában, akkor azt nem szabad kisajátítani magunknak, hanem át 
kell adni minden embernek, hiszen Istentől rendelt feladatunk ez.

2. A falusi gyülekezet teológus szemmel

Az utunk során megismert falusi gyülekezet nem önálló. Az előbb 
említett város filiája. Amikor azt írjuk, hogy nem önálló, csak egyház
szervezeti szempontból értjük. Gyülekezeti szempontból teljesen önálló, 
élő organizmus, önmagát építő gyülekezet. Itt értettük meg azt, hogy 
amint a lutheri egyház-fogalom nem statikus, hanem dinamikus, ugyan
úgy a lutheri keresztyén gyülekezet-fogalom is ilyen dinamikus kell, 
hogy legyen. A kis közösség nemrég építette fel templomát. Hihetetlen 
rövid idő alatt építettek a semmiből Isten házát. A templom felépítése 
után ennek a gyülekezetnek a szeretete nem lankadt. Nincsenek sokan. 
A gyülekezetei szinte egy nagy család alkotja. A vér szerinti kötelékek 
mellett azonban még erősebb összetartó erő kapcsolja őket egybe: s ez 
a hitük. Ez a kis közösség eddig két lelkészt adott egyházunknak. Tág 
értelemben azonban minden gyülekezeti tag ilyen lelkigondozói munkát 
végez. Éppen emiatt fogadtak minket is egy pár órára ott ebbe a csa
ládi közösségbe. Krisztusban közösségbe lépni valakivel, vagy valakik
kel, nemcsak pár órás barátságot jelent, hanem egy életre szól. Ezért 
úgy érezzük, hogy nemcsak azt a két szolgáló lelkészt küldte a gyüleke
zet munkásnak, hanem bizonyos mértékben minket is küldtek. Ennek 
csak külső jele volt az a magyaros vendégszeretet, amivel minket körül
vettek. Ennek a vendégszeretetnek Ting kínai püspök és más külföldi 
lelkészek is tanúi. Nagy családhoz hasonlóan ültük körül délután az 
asztalt és beszélgettünk el a falusi élet kérdéseiről. Elmondták azt, hogy 
nemcsak a gyülekezet életében veszik ki tevékenyen részüket, hanem 
az egész faluközösségnek az ügye szívükön fekszik. A modern technika 
és haladás szele már megérintette a falut. Nemrégen kaptak villanyt. 
Ök látják, hogy ennek a villanyáramnak a hatására pillanthatták meg 
a televízió képernyőjének ezüstös fényét, s ennek hatására gyúlt ki a 
templomban a fény. Komoly igényük van a lelkipásztorokkal kapcsolat
ban. Elsősorban komoly Krisztus-hivő ember legyen, aki problémáikat 
megérti, együtt halad az új élettel. S ebben gyülekezetét nem vissza
tartani, hanem segíteni igyekszik. Ebben az egyszerűnek mondott falusi 
környezetben döbbentünk rá, hogy milyen erőtlenek vagyunk, milyen 
nehéz út vár ránk. Azt is tudjuk, hogy ez a munka és szolgálat éppen 
az említett követelmények miatt mennyire felemelő és magasztos.

3. A bányaváros gyülekezete a teológus szemével

A baráti meghívásra hétfőn reggel érkeztünk meg. Ahogy kiléptünk 
az autóbuszból, rögtön elénk tárult a fejlett ipari város lüktető élete, 
hatalmas építkezései. Az óriási méretek mögött kimondatlanul mind
nyájan éreztük, hogy hatalmas problémák rejtőznek. Mikor beléptünk 
a gyülekezet lelkészeinek a lakásába, szinte elárasztottuk kérdéseinkkel 
őket. Beszámoltak arról, hogy feladatuk óriási, szinte megoldhatatlan
nak látszó. Órákig hallgattuk a szavakat, amelyek feltárták előttünk a 
lelkipásztori munka nehézségeit ebben a bányavárosban. Talán ez a be
szélgetés volt ránk utunk során a legnagyobb hatással. Tudjuk, hogy 
egész országunk élete egyre nagyobb méretekben alakul át és a kis, vidéki
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városokból hatalmas iparcentrumok lesznek. Ezekben a városokban élő 
lelkészeink már fél lábbal a jövőben állnak, s olyan kérdésekkel hada
koznak, amelyek pár év múlva általános jelenségek lesznek. Itt vált vilá
gossá számunkra, hogy a régi szemléletű, konzervatív lelkigondozás 
csődbe jutott. Ha ez nem is jelentkezik még egyszerre az ország egész 
területén, de már a kapuk előtt áll és megoldásra vár. Az új igehirdetés 
és lelkészi szolgálat már lefektetett irányelveit most nekünk kell meg
valósítanunk. Az ipari városok gyülekezete egyházunk egyik legelhanya
goltabb területe. Ezt a hibát kiköszörülni a mi feladatunk. Óriási fel
adat ez, de Krisztustól rendelt. Nagyon komoly hitbeli felkészültséget és 
nem utolsósorban szellemi felkészültséget követel az, hogy az evangé
liummal a nagyvárosok tarka embertömege közé lépjünk.

*

Ilyen és ehhez hasonló gondolatok töltöttek el bennünket, amikor 
hátunk mögött hagytuk Nógrád megye határát. Ügy gondoljuk, hogy az 
általunk megismert három gyülekezet többé-kevésbé azonos az ország 
összes gyülekezetének a helyzetével. Az a keresztmetszet, ami itt utunk 
során elénk tárult, nem egy résznek, hanem az egésznek a képe. Ez az út 
feltárta előttünk a megoldásra váró problémák özönét. Egyházunk na
gyon sok kérdést megoldott már, amikor a mai életnek megfelelően hir
deti Isten igéjét és képezi a jövő lelkipásztorok nemzedékét. A meg
oldott problémák azonban mindig újabbakat és újabbakat vetnek fel. 
Ebben a lezáratlan folyamatban van a lelkészi szolgálat szépsége s az 
egyház munkájának gazdagsága. Ezeket már a mi generációnknak kell 
közelebb vinni a megoldáshoz.

F. R. S.

103



H alottaink

IHÁSZ LÁSZLÓ

1884—1962.

Megpróbáltatásokkal tele ifjúság, tevékeny férfikor, derűs öregség. 
Ez jellemezte Ihász László életét. S mindennek színhelye egy kis Rába- 
menti, Győr megyei gyülekezet volt: Kisbabot.

Itt született 1884. szeptember 21-én. Édesapja — id. Ihász László — 
kisbaboti lelkész (1869—1910), édesanyja — Berecz Anna — mérgesi 
lelkész leánya volt. Édesanyját alig egy éves korában elveszítette. Az 
elemi iskolát Kisbaboton, a gimnáziumot és teológiát Sopronban végezte 
1907. augusztus 25-én Szombathelyen szentelte lelkésszé Gyurátz Ferenc 
püspök, ikertestvérével, Ihász Mihály későbbi kertai lelkésszel együtt. 
Előbb Bükön, majd Gyékényesen volt káplán. Innen édesapja betegsége 
hívta haza Kisbabotra 1910. őszén. Az ő halála után, 1911. március 26-án 
iktatták be rendes lelkészi állásába. Lelkészi szolgálata azzal kezdődött, 
hogy új paróchiát kellett építenie, mert a régi tűzvész martaléka lett. Az 
új paróchián hamarosan családot is alapított, de a halál újra kopogta
tott a kisbaboti lelkész-családban s elragadta az ifjú hitvest. A megpró
báltatásokkal tele ifjúság 1915. április 14-én ért véget, amikor Sopronból 
feleségül vette Stelczer Paulát.

Családi életét Isten gazdagon megáldotta. Négy gyermekének, ké
sőbb kilenc unokájának élete utolsó percéig örülhetett. Vejei és menye 
édes gyermekeiként tisztelték és szerették. Hitvese hűséges segítőtársa 
volt mindvégig. Gyülkezetét határozott, erős kézzel vezette. A határo
zottságból azonban nem hiányzott a szeretet sem. Ezért tudott a gyüle
kezet paróchia után modern tanítólakást, majd gyülekezeti házat építeni. 
A templomot többször is renoválták, s a két világháborúnak áldozatul 
esett harangokat mindkét alkalommal hamarosan pótolták. Minden mun
kájában a hűség vezette: szorgalmasan leírta prédikációit, de az egy
házközségi pénztár legapróbb tételeit is mindig számontartotta. Fogé
kony volt minden újra, amivel gyülekezetének vagy községének hasz
nálhatott: a második világháború után többeket népfőiskolára küldött,, 
legújabban pedig ő maga is a községi termelőszövetkezet pártoló tagja 
lett. Hetven éves volt már, amikor 1953-ban nyugalomba vonult. Erős 
és egészséges volt még ekkor, derűs öregségét is tevékenyen kezdte.

Gyülekezete segítségével, gyülekezete területén, közel a templomhoz 
és paróchiához, kis családi házat épített. A szó szoros értelmében. Maga 
faragta a gerendákat és szegelte össze a léckerítést. Kis kertjébe szőlőt 
és gyümölcsfákat ültetett, s minden fürt szőlőnek vagy pirosló almának 
külön tudott örülni. Legboldogabb napjai azok voltak, amikor nyáron 
jöttek az unokák a farádi és kissomlyói paróchiáról, Nemeskérről vagy 
Pápáról. A 43 évig gyülekezetére kiárasztott sZeretetét most mind család
jának adhatta. Azért nem szűnt meg kapcsolata a gyülekezettel sem.
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Utódját atyai barátként szerette, sokszor istentiszteleti szolgálatban is 
helyettesítette. Lelkésszé szentelésének 50 éves jubileumát az egész gyü
lekezet szeretetétől övezve ünnepelte meg.

Az alattomos betegség halála előtt egy évvel támadta meg. Sokáig 
dacolt vele, míg végül megadta magát. Szokatlanul hatalmas hóvihar dü
höngött azon a vasárnapi hajnalon, amikor 1962. november 25-én meg
békélt szívvel, csendesen elaludt. Kisbaboti és bodonhelyi fiókgyüleke
zetének hívei hosszú sorban kísérték a templomból a temetőbe novem
ber 28-án; szívükben azzal a meggyőződéssel, ami neki is hitvallása volt 
életében és haláltusájában is: „Az Úrnak minden útja kegyelem és hű
ség.” (Zsoltár 25,10.)

Bárány Gyula

BALCZÓ ANDRÁS

1907—1962.

Július 3-án búcsúzott tőle gyülekezete a hirtelen rászakadt döbbe
netéből még alig-alig ocsúdva. A város csak ritka alkalommal lát olyan 
sokaságot, amilyent Balczó András koporsója mögé sorakoztatott a rész
vét és a pásztorát sirató szeretet.

1907. augusztus 10-én született Szarvason egyszerű szülők 
ötödik gyermekeként. A Tranoscius emlőin táplálkozó buzgó hitű édes
anya papnak szánta legkisebb fiát, aki a szarvasi gimnázium egyházias 
atmoszférájától és a kiváló helyi lelkésztől, Kelló Gusztávtól, további jó 
ösztönzéseket nyerve, a soproni teológiai fakultás hallgatója lett. 1931. 
augusztus 26-án avatta lelkésszé dr. Raffay Sándor bányakerületi püspök. 
Előbb Kiskőrösön, majd Nyíregyházán szolgált mint segédlelkész. Mind
két kápláni szolgálati helye döntő jelentőségűvé vált életében. Kiskőrö
sön szerette meg élettársát, Paulinyi Edit tanítónőt, akit már mint 
kondorosi lelkész, 1934. szeptember 14-én vezetett oltárhoz. Nyír
egyházán pedig őt zárta szívébe a gyülekezet olyannyira, hogy az első 
adódó alkalommal visszahívta lelkészének, ö t  és fél esztendei áldásos 
kondorosi működés után 1940. január 1-től ismét Nyíregyházán szolgál 
előbb püspöki másodlelkészi, majd 1953. január 1-től gyülekezeti lelkészi 
minőségben.

Mindvégig zavartalanul boldog házasságában Isten négy gyermekkel 
áldotta meg, de már csak a legkisebbről kellett gondot viselnie. Három 
szárnyára bocsátott gyermekének jó pályakezdései, sikerei és eredményei 
élete utolsó esztendeiben sok boldogságot szereztek néki. Különösen fia, 
aki mint többszörös öttusa bajnok nemcsak hazai viszonylatban kiváló,, 
de világviszonylatban is jócsengésű nevet vívott ki magának.

Hívei különösen pásztori hűségét tisztelték benne. A szegények 
papja volt. Szíve és keze igazi samaritánusi részvéttel tárult ki minden 
rászoruló, elhagyatott, gyámoltalan és tanácstalan felé. Talán küzdelmes 
gyermek- és ifjúkora nélkülözéseinek fájó emlékei tették ennyire meleg
szívűvé és megértővé minden szenvedő ember iránt. Különös szeretettel 
és hűséggel viselte gondját tanyai körzete távoli híveinek. Esőben, fagy
ban, hóban és hőségben is mindig úton volt feléjük, hogy a kitűzött órá
ban elvégezhesse közöttük szolgálatát. Hívei gyakran láthatták az‘ ország
út porában vagy a tanyai dűlőút sarában rakoncátlan motorkerékpárjá
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val könyökig olajosan bajlódni. Élete utolsó leheletéig — fáradó szívé
nek riasztó jelzéseivel mit sem törődve — a szolgálatnak ebben a len
dületében állott, hiszen éppen szokásos nyári szabadságának első napján 
zárta le szemét a váratlan halál.

Igehirdetéseit, melyeket nemcsak vázlatban készített el, de rendsze
rint elejétől-végig teljesen ki is dolgozott, a lekipásztori munka és ta
pasztalat ezernyi színes mozzanata szőtte át meg át. A mögöttük rejlő 
pontos exegezis mellett igehirdetéseit éppen a gyakorlati vonatkozások 
tették mindig életközellé és hatékonnyá. Feltétlen biblikussága és hitval
lásossága szerencsésen kapcsolódott lelkében a haladó szellemmel, mely
ről a Lelkipásztorban megjelent nagyszerű posthumus cikke is tanúsko
dik.

Jellemszilárdság és meleg kedély, erkölcsi szigor és mosolygó derű 
 ritka ötvözete tették egyéniségét vonzóvá és felejthetetlenné mindazok 
számára, akik ismerték.

Dr. Szilády Jenő

FRANK KAROLY

1892—1962.

Nehezen írom most le ezt a nevet: a halott barátnak nevét. Földiek 
vagyunk s már életkörülményeink is szükségképen egymáshoz kapcsol
tak bennünket. Az emlékezés vásznán elém tóduló életmozzanatai között 
ott látom a magamét is, s könnyező érzések nehezednek lelkemre.

Három hónapi különbséggel egy faluban születtünk: Mekényesen, 
Baranyában. Az elemi iskola padjaiban egymás mellett ültünk s együtt 
jártuk a gimnázium 8 osztályát Bonyhádon. A teológiát Sopronban vé
geztük s 1915. szeptember 12-én avatott lelkésszé Gyurátz Ferenc, a 
Dunántúli Egyházkerület nagy püspöke.

A hivatásteljesítés vonalán útjaink itt szétválnak.
1915. október hó elsejével mint segédlelkész, Stettner Gyula főespe

res mellé kerül, Felsőlövőre. 1916. december 6-tól Lajoskomáromban he
lyettesít 1917. május 9-ig, 1919. december 10-ig mint rendes lelkész szol
gál Lajtaújfaluban. Innen a csikóstöttösi gyülekezet hívja meg lelkész
nek, hol 1952. december 31-ével történt nyugdíjaztatásáig működött.

Itt élte csendes családi körben, Csikóstöttösön ez év szeptember hó 
4-én bekövetkezett haláláig, nyugalmi éveit. Gyülekezetének nagy rész
véte mellett itt is temették el szeptember 6-án.

Visszamaradt családjában: hitvese, leánya, fia. Egy leánya a család
nak soha nem szűnő fájdalmára 18 éves korában meghalt.

Külső életének ez szűkreszabott váza. Belső élete is egyszerű, nincs 
benne semmi hozzá -nem férhető elfedettség. Kiegyensúlyozott lélek, s 
alapja ennek: a szerénység, kötelességtudás és pontossága.

A szerénység jellemezte magatartását. Soha nem tolakodott. Hallga
tag, szűkszavú lélek. Szó nélkül végighallgatja a legszenvedélyesebb vi
tát, de ha megtámadottnak érzi igazát, megszólal és éles logikával védi 
igazát.

Hivatalos teendőinek teljesítésében egy az irányelve: a kötelesség
tudás, s e téren nem ismer mentséget. Isten iránti kötelességnek veszi 
szolgálatait, ami neki szent, s azért lelkiismeretesen el kell végezni. Gyü
lekezetének négy filiája van s ezeknek gondozása a kötelességtudó ember
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számára oly megterhelést jelent, ami tiszteletet követel annak irányá- 
ban, aki végzi, s ő végezte: lelkesen, örömmel és lelkiismeretesen.

S mindent a legpontosabban. Adminisztrációban a pedantériája cso
dálatos volt. Egy jelentése, egy magyarázatot nyújtó levele a szóbanforgó 
ügyről valóságos tanulmány volt. A legkisebb részletekbe szétágazó 
elaboratum.

Nehéz lett a tollam, talán a szívem. Még csak ennyit: jellembeli 
alaptulajdonságainak volt egy aranyfoglalata: a szeretet. Ebben gyöke
rezett minden tevékenységének megnyilatkozása: családja, egyháza s az 
ember felé. Ezért felejthetetlen.

Több egyházi tisztséget viselt s egy ideig, mint rendesen megválasz
tott belmissziói esperes is, szolgálta az egyházmegyét.

Csókját, mellyel utoljára búcsúzott tőlem, ma is érzem, viszem ma
gammal egészen addig és odáig, amikor és ahol ismét találkozunk.

Isten veled!
Dr. Schlitt Gyult

D. DK. PRŐHLE KAROLY

1875—1962.

1962 december 11-én Sopronban — közel a 88. évhez — meghalt D. 
dr. Prőhle Károly professzor, aki több mint négy évtizeden keresztül 
szolgálta egyházunkban a lelkészképzést.

Prőhle Károly 1875. március 17-én született Rábabogyoszlón. Közép
iskolai tanulmányait a soproni evangélikus líceumban, teológiai tanul
mányait Sopronban, Greifswaldban és Tübingenben végezte. Gyurátz 
Ferenc püspök avatta lelkésszé 1900. április 8-án Pápán. Mint segédlel
kész Nemesdömölkön, Sopronban és Pápán szolgált. Majd egy évig hit
oktató volt Óbudán. Aztán rendes gyülekezeti lelkész lett Lajtaújfalu- 
ban, ahol a gyülekezetei ő szervezte meg és ottani szolgálata idején épült 
a templom. Egyidejűleg felkészült a teológiai tanárságra: 1904 októbe
rében rendszeres teológiai szakból teológiai tanári képesítő vizsgát tett 
s ettől kezdve a lajtaújfalusi szórványgyülekezetből járt Sopronba — 
mint előadó — a teológiai akadémiára. 1906-ban rendkívüli, 1907-ben 
rendes tanár lett. Ekkor költözött Sopronba, amely állandó lakhelyévé 
lett egészen haláláig. Előadta a teológiai enciklopédiát, vallástörténetet, 
filozófia-történetet, újszövetségi görög nyelvészetet, újszövetségi beve
zetést, Jézus életét. Majd Bancsó Antal nyugalomba vonulása után, 1918 
óta keresztyén hit és erkölcstant. 1918-ban filozófiai doktorátust szerzett 
a budapesti egyetemen. A Pécsi Egyetem keretében felállított soproni 
teológiai fakultáson 1923 óta nyilvános rendes tanár lett. Tudományos 
és ökumenikus munkájának elismeréséül a lipcsei egyetem 1926-ban a 
teológia tiszteletbeli doktori címével tüntette ki. 1923-ban Eisenachban 
részt vett az I. Lutheránus Világgyűlésen, majd 1929-ben a II. világ
gyűlésen, Koppenhágában és 1935-ben a III. világgyűlésen Párizsban. 
Lausanne-ban 1929-ben jelen volt a Hit és Egyházszervezet első világ
gyűlésén — mely szervezet Nagyválasztmányának tagja volt —, 1937-ben 
pedig a két ökumenikus mozgalom világgyűlésén Oxfordban és Edin-
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burgban. 1946. júniusában vonult nyugalomba s ezután még két évig he
lyettesként működött saját tanszékén.

Prőhle Károly professzori munkájával nagyon jelentős szolgálatot 
végzett egyházunkban. A jelenleg is szolgálatban álló evangélikus lel
készek között alig van, akit ne tanított volna. Tanári munkássága kez
detétől hangsúlyozta, hogy az evangélikus egyházban a teológiát tudo
mányos szinten kell művelni. Előadásait a mély meggyőződés és az igé
nyesség jellemezte, önállóan és különlenyomatban megjelent munkái
nak száma mintegy 40, ezek között legjelentősebb 1948-ban megjelent 
dogmatikája: „A hit világa” . Ezt a munkáját tudományos volta mellett 
a közvetlenség és melegség jellemzi. — Jelentős szolgálatot végzett az 
ökumenikus munkában is. Ott volt az ökumenikus mozgalom születésé
nél. Alapító és elnökségi tagja volt a sondershauseni Luther Akadémiá
nak. Meleg barátság fűzte D. Söderblom Náthán uppsalai érsekhez, D. 
Ihmels Lajos szászországi evangélikus püspökhöz és D. Stange Károly 
göttingeni professzorhoz.

Azok a tanítványai, akik 1937-ben végeztek, a 25 esztendős jubileum 
alkalmával, ez év nyarán, találkozót rendeztek Budapesten és levélben 
üdvözölték régi professzorukat. Prőhle Károly válaszában többek között 
ezt írta: „Amint egykori tanítványaim mai aláírásai nekem — az egy
kori, és az Űr kegyelméből még mindig itt élő tanítónak — jóleső, vi
gasztaló, biztató bizonyságtételt jelentenek arról, hogy „munkám nem 
volt hiábavaló az Űrban” , úgy nekik viszont nem kívánhatok jobbat, 
többet annál, hogy „az ő munkájuk se legyen hiábavaló az Űrban” . Mert 
ez is kegyelem, a kegyelem pedig mindig „elég”, elég, amíg a szorgos 
nagy munka folyik és elég azután is mindig, életben, halálban, örökké” .

D. Dr. Prőhle Károly professzort december 13-án, a soproni temető
ben Káldy Zoltán püspök temette, aki Róm 1,17. verse alapján hirdette 
a feltámadás evangéliumát.

K. Z.
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Az igehirdető műhelye

BÖJT 4. VASÁRNAPJA
(Laetare)

Exodus 16, 13—15.
13. S még aznap este annyi fürj jött fel, hogy ellepték a tábort, 

reggelre pedig a harmat is megülte köröskörül mindenütt. 14. S amikor 
a harmat felszikkadt, íme finom szemcsék borították a pusztát, mintha 
dér szállt volna a földre. 15. Ennek láttán egymástól kérdezgették az 
izráeliták: Mi ez? — mert nem tudták, micsoda. Mózes így felelt: Ez az 
a kenyér, amelyet az ÚR adott nektek eledelül.

EXEGÉZIS
Nyilván nem az a döntő, hogy a manna megjelenését mennyire 

tartjuk megmagyarázhatónak. Nem a szenzáció teszi a csodát, hanem 
Isten cselekvése, amellyel kegyelmesen belenyúl az ember életébe. Ezt 
pedig nem oldja fel még az sem, ha valószínűnek látjuk, hogy az a bizo
nyos manna a Smai-félsziget nyugati részén tenyésző tamarix gallica 
mannifera édes, ragadós, méz-szerű termése, mely május végén, június
ban lecsöpög, s ha megszáradt, a szél elhordhatja. (Az őslakó beduinok 
külön néven ismerik.)

A gondviselés csodájának iskolapéldája áll előttünk. A csoda fogal
mához nyelvünkben, gondolkozásunkban a hallatlan, megmagyarázha
tatlan esemény képzete tapad, s a közfelfogás szerint a természeti tör
vény szükségszerű áttörését jelenti. Az ótestamentumi felfogástól azon
ban távol áll, hogy ezt a csoda elengedhetetlen ismérvének tartsa, még 
ha sokszor nyilvánvalóvá teszi is Isten cselekvése, hogy Ő fölötte áll 
az általa teremtett világnak s nem alávetettje a természeti törvénynek, 
hanem szuverén Ura. Jellemző, hogy a „csoda” egyik héber megjelölése 
a böri’áh kb.: „teremtői cselekedet” . A sok további kifejezés közül az 
’ót és mófét szavakat emeljük ki legfontosabbakként, mivel „je l” -ként 
túlmutatnak önmagukon: arra, Aki kegyelmesen belenyúl a különböző 
történések folyamatába, hogy ezzel megszólítsa s mintegy maga elé ren
delje az embert, hűtlen partnerét, illetve megbizonyítsa szövetségi hűsé
gét választottjai iránt, ami persze feltétlenül elkötelező jellegű. A csoda 
tehát nem valami spirituális mutatvány hivők és hitetlenek elképeszté- 
sére, hanem Isten fegyelmező vagy biztató közbelépése az embervilág 
javára. A  csoda igazi mondanivalója úgyis csak a hit számára hozzáfér
hető, míg az öncélú csoda-sóvárgás szükségképpen kielégítetlen marad. 
Ami tehát bibliai értelemben csoda, az feltétlenül beleillik Isten üdv
tervének egészébe, s mindenkor annak szerves, kiragadhatatlan, szolgáló 
tagja marad, hiszen azt célozza végső soron, hogy az ember visszakerül
jön Istennel fennállt közösségébe.

A gondviselés, mint fogalom, hapax legomenon az Ószövetségben:
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csupán Jób 10, 12-ben fordul elő (pöquddáh), lényege szerint azonban 
az atyák történetétől kezdve számtalanszor találkozhatunk vele a Szent
írás lapjain. Érdekes megfigyelni a pqd-gyök jelentéseit: (fel)keres, meg
látogat, szemügyre vesz, utánanéz, felügyel, megbíz. Már ebből nyilván
való, hogy a gondviselés nem valami szavatossági biztosítás, hanem a 
féltőn szerető Isten jelzi vele, hogy a teremtettséget annak elbukása után 
is magáénak vallja s ily módon illusztrálja — többek között —, hogy 
gondviselésének tárgya kinek tulajdonát képezi s kinek tartozik enge
delmességgel. Így a c rea tio  con tin u a  k e r e té b e n  a g o n d v is e lé s  I s te n  tu la j
d on á n a k  je le  t é v e l y g ő  n é p é n , amennyiben pedig providentia speciális
ként a választott népre vonatkozik, annak k ü ld e té s é t , e lk ö te le z e t ts é g é t  
is  h a n g sú lyo zza . Bodrog Miklós

ISTENADTA ÚTRAVALÓ
Izraelnek az új haza felé vezető úton élelmezési nehézségei adódnak. 

Az Egyiptomból való kivonulás minden előkészület ellenére is olyan hir
telen történt, hogy útravalót nem vihettek magukkal (Ex. 12, 39.). A jó
részt terméketlen Sinai-félsziget pedig nem volt alkalmas „hadtápterü
let” ekkora embertömeg számára. Minden 'emberi számítás szerint az 
éhhalál réme fenyegeti őket. A nép ezért zúgolódni kezd, s megbánva 
az egész vállalkozást, visszakívánkozik az egyiptomi „húsos fazekak”  
mellé. Ott ha nem is voltak szabadok, legalább jóllakhattak. Ez a ki
vonulást refrénszerűen kísérő zúgolódás leleplezi a nép nagyrészének, 
bizalmatlanságát Jahve iránt, s a kapott feladattól való idegenkedést.

Isten megszégyenítő szeretettel gondoskodik lázongó népéről. Fürje- 
ket és mannát ad nekik eledelül. Minden valószínűség szerint nem ter
mészetfeletti csodáról van itt szó — akárcsak a tengeren száraz lábbal 
való átkelés esetében —, mert fürjek ősszel és tavasszal ma is nagy csa
patokban vonulnak keresztül a Sinai-félszigeten. Ezen a vidéken talál
tak egy tamariszkusz-cserjét, amely mézszerű cseppeket izzad ki magá
ból. Ennek a cserjének váladékát sokan azonosítják a textusunkban sze
replő mannával. Bármennyire elfogadhatóvá tesszük is azonban értel
münk számára a fürjek és manna csodáját, a hit számára nem a termé
szet és véletlen ossz játéka, hanem Isten gondoskodó hatalmának és sze- 
retetének megnyilatkozása marad. Izrael népe számára a fürjek és a 
manna nemcsak az élelmezési nehézségek megoldódását jelentik, hanem 
jelei annak, hogy „Én az ÜR vagyok, a ti Istenetek” . Egy nagy lépés a 
számukra még meglehetősen homályos és ismeretlen Isten megismerése 
felé.

Ha ennek a szakasznak igei üzenetét keressük, szemben találjuk 
magunkat az ótestamentumi hermeneutika ma is élő, legégetőbb kérdé
sével. Hogyan tesz bizonyságot az Ótestamentum Krisztusról? Mi köze 
van a pusztai eledelnek Krisztushoz? Krisztussal volt találkozásuk? 
Vagy a fürjek és manna csupán utalnak Krisztusra? Ügy tűnik, hogy 
Pál apostol I. Kor. 10-ben azon az állásponton van, hogy Izrael népe a 
pusztában Krisztussal vándorolt együtt, s „lelki eledelt” evett. Ha azon
ban János 6-ból indulunk ki, Pál apostolnál sem kell többre gondolnunk 
annál, hogy az ótestamentumi gyülekezet az újtestamentumihoz ha
sonlóan Istennek Krisztusban megnyilatkozó szeretetének jelei közt járta 
vándorútját. Ennyiben volt „lelki” az az eledel. János 6-ban ugyanis 
Jézus azt a különbséget hangsúlyozza, amely a manna és az életnek 
kenyere, azaz ő  közötte van. „Atyáitok a mannát ették a pusztában és 
meghaltak.” (Jn. 6, 49.) Viszont: „Én vagyok amaz élő kenyér, amely a
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mennyből szállott aló: ha valaki eszik ebből a kenyérből, él örökké.”' 
(Jn. 6, 51.) Az ótestamentumi és újtestamentumi gyülekezet tehát ugyan
annak az üdvtörténeti folyamatnak részese, mégis más-más pontján. 
Akkor az Istentől kapott eledel lehetővé tette a vándorlás folytatását, 
most az Istentől kapott eledel sokkal nagyobbat ad, az örök életet.

Itt vetődik'fel az a kérdés is, hogy textusunk mennyivel jelent több
letet János 6-al szemben. Mi indokolja azt, hogy az evangéliumi textus 
helyett a kijelölt ótestamentumi szakaszról prédikáljunk, anélkül, hogy 
ez utóbbi csak ugródeszkául szolgáljon János 6-hoz? Ügy gondolom, hogy 
t e x tu s u n k  m e g ő r iz  a ttól, h o g y  I s te n  é le ta d ó  s z e r e te té t  e lsp ir itu a liz á lju k . 
I s te n  n é p é n e k  m a  is  v a n n a k  m a teriá lis  n e h é z s é g e i , s  e z e k b e n  is s z á m ít 
h a tu n k  Is te n  s z e r e te té r e  és  ha talm ára .

MEDITÁCIÓ
Ez a textus nem Isten egyetemes gondviselő szeretetéről beszél. 

A „légből kapott” eledellel való élés nem a táplálkozás természetes 
módja. Isten életünket rendes körülmények között az emberi munka 
eredményeit felhasználva, azok szeretetében történő elosztásán keresztül 
tartja fenn. Isten gondoskodásának rendkívüli módját Izrael népének 
rendkívüli helyzete tette szükségessé. Ha Izrael Egyiptomban marad, 
nincs szükségük fürjekre és mannákra. Isten azonban kihívta őket a 
„szolgaság házából” . Isten hívása a nép sorsává lett, s ezt a sorsot vál
lalva tapásztalhatta meg Isten szeretetét, amely a természetet is népe 
szolgájául adja.

Isten elhívása Jézus Krisztusban teljesebb értelmet és szélesebb táv
latot kap. A gyülekezet, az „ekklésia” is a kihívottak vándorcsapata, 
amely faji korlátokat lebontva minden népből regrutálódik Isten hívá
sára. Ez az elhívás a mi számunkra sem csupán valami lelki folyamatot 
jelent, hanem, mint Izrael számára is, az egész sorsunkat új irányba 
terelő erőt. Isten hív a Vele való örök kapcsolatba, terveinek és jóaka
ratának szolgálatába. Ez az elhívás kihívás is. El kell hagynunk, ki kell 
indulnunk mindabból, ami Isten ellenére volt életünkben. Emberi biz
tosítékainkat, önigazságunkat, önzésünket, hazug megoldásokat és kap
csolatokat, megoldatlan kérdéseket, a múltba visszahúzó erőket, meg
rögzött elveket és életmódot kell a szemétbe dobnunk. Izrael sorsa 
figyelmeztet bennünket arra, hogy h iv ő  é le t  l e h e te tle n  e n g e d e lm e s s é g  
n élk ü l. Csak az Istennek való engedelmesség útján járva nyerhetünk 
tapasztalatokat Isten szeretetéről és hatalmáról. H a  a z e g y h á z  n e m  v á l 
lalja  az e g é s z  vilá g ra , a te l je s  é le tr e  v o n a tk o z ó  k ü ld e té s é t , b ezá ru l e lő tte  
I s te n  vilá g a  is. Viszont, ha vállalja, akkor még a legreménytelenebb 
helyzetben is számíthat Ura erejére.

Az Isten küldetésében járó egyház legelemibb gondjaiban is számít
hat Ura segítségére. Ez a segítség azonban mindig csak ráadás mindarra, 
amit Krisztusban kaptunk. Amikor Jézus Jn. 6, 49-ben azt mondja, hogy 
a zsidók a pusztában a manna ellenére is meghaltak, nemcsak a testi 
halálra gondol, hanem a lélek halott állapotáról beszél. A manna nem 
adott örök életet. Bűnből való megelevenedést, Istennel való közösséget, 
új életet csak Krisztusban nyerhetünk. Elkezdője, éltetője és befejezője 
egyedül ö  lehet keresztyén existentiánknak. Vele élni kell, mint a napon
kénti kenyérrel. Ha Isten népe azt hiszi, hogy valamit is tehet a,nélkül, 
hogy egész magatartását színe előtt újra ne gondolná, s kegyelmére nem 
szorulna, elvágta magát az élet forrásától.

Cserháti Sándor
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BÖJT 5. VASÁRNAPJA

(Judica)

Genesis 14, 17—20.

17. S amikor (Ábrám) hazafelé tartott Ködórláómer és a vele szö
vetséges királyok leverése után, kivonult elébe Sodorna királya a Sávéh- 
völgybe, vagyis a Királyvölgybe. 18. Melkicedek pedig, Sálém királya 
kenyeret és bort hozott; a Felséges Isten papja volt, 19. s így mondott rá 
áldást:

Megáldja Abrámot a Magasságos Isten, 
aki teremtette a mennyet és a földet,

 20. s áldott legyen a Magasságos Isten,
aki kezedbe adta ellenségeidet!

S (Ábrám) tizedet adott neki mindenből.

EXEGÉZIS

Aligha véletlen, hogy ez a különös, rövid történet fennmaradt. Tömör 
is, számunkra kissé homályos is — hangsúlyozásával nyilván célja volt 
a Jahvistának. Nemigen kopogtatunk rossz helyen, ha megértését Zsolt. 
110, 4. felől kíséreljük meg: „Megesküdött az ÚR és meg nem bánja: 
Te pap vagy örökké Melkicedek módjára” . Ez a zsoltár a messiási pap
királyról szól, s arra utal, hogy Isten rendelkezése folytán a nem Lévi 
törzséből származó király is lehet pap, akár annak idején Melkicedek, 
s az ő tiszte is „örök” . (Az ad ’ólám kifejezés nem időbeli, vagy idő
fölötti végtelenséget, tehát örökkévalóságot jelent, hanem egy bizonyos 
emberileg beláthatatlan, nagy időegységet, aiónt.) A zsoltáríró, s vele 
talán a Jahvista, vagy a Redaktor is a dávidi birodalom történeti adott
ságából tekint vissza is, előre is. A múlt ködéből Ábrahám, az ígéretek 
várományosa s az eljövendő dávidi aranykor magvának titkos hordo
zója fénylik szeme elé, s melléje vonul a sejtelmes inkognitóból kilépő 
papkirály, Melkicedek, aki valami módon az Él Eljön elismert papja, 
aki előtt Abrahám hódol: tizedet ad neki, ami méltóságának akceptálá
sát jelenti, s ez nem lehet egyszerű viszonzó gesztus, válaszként annak 
megtisztelő kivonulására s a kenyér és bor átadásának sokatmondó 
aktusára. Ezt a Melkicedeket nyilván maga az Űr tette papjává, s az sem 
közömbös, hogy a Jeruzsálem közelében fekvő Királyvölgyben találko
zott Isten barátjával. Ábrahám sem tévedhetett, amikor^így reflektált 
a titokzatos főpap közeledésére, szavában Jahve igéjének reprezentánsát 
látván. Lám, ez a ködből szőtt talárt viselő nagyság (a pap-király kettős 
tisztsége nem ismeretlen fogalom a környező népek között) Sálem ki
rálya: nyilván felismerte Ábrahámban a leendő jeruzsálemi királyok 
atyját, s ezt prófétikus, jelképes aktussal tanúsítja. (Sálem kétségtelenül 
Jeruzsálem — Zsolt. 76, 3! — mely már a honfoglalás előtt városállam
ként fennállt, amint az a ras-samrai szövegekből kitűnt.) Íme, a múlt: 
Isten megköthetetlen, kiválasztó kegyelmének ragyogó illusztrációja, akár 
Ábrahámra, akár Melkicedekre nézünk!

De a Szerző előre is néz, a Napok Vége felé, ahol az „ ’ólám” végső 
határa dereng, s a csodálatos Űj Birodalom, a megújult Sálem hajnalán
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száll föl az alig sejthető Kezdet párája az égre. Még Ábráhám utódai 
sem mérhetik fel egészen, mi mindent rejtett magában a hatalmas ígé
ret: Tebenned nyer áldást a föld minden nemzetsége! S mi következik 
majd még erre! Nyilván: az Űr királyi hatalmának olyan mérvű diadala, 
amelybe a hit szeme is belekáprázik!

Tovább már az  Újszövetség vezet: Zsid. 7, 1—4. Aligha tekinthető 
e rövid szakasz lényegének az a feltételezett szándék, amely azt célozta 
volna a Szerkesztő részéről, hogy egyes túl konzervatív és renitenskedő 
törzseket megbarátkoztasson a Jeruzsálemben székelő, tehát „új módit” 
behozó dávididákkal, mert ha nem így értelmezzük az olvasottakat, 
akkor inkább valami régi izráeli—pogány szerződésféle legitimizálásának 
óhaját kellene fölfedeznünk a háttérben (G. von Rad). Dehát sokkal na
gyobb horderejű dolgokról van itt szó: I s te n  ü d v te r v é n e k  elő fu tá ra i  
ta lá lk ozn a k , s  az á ldás p r eg n á n s  sza v a in a k  m e g h ir d e té s e  n y ilv á n ít ja  ki, 
h o g y  h a tá rk ő h öz  é r k e z tü n k , a m e ly n é l  a B é k e s s é g  e l jö v e n d ő  b iro d a lm á n a k  
su ga ra i fé n y le n e k  fö l  h e ro ld ja in a k  h o m lo k á n .

Bodrog Miklós

A FŐPAP JÉZUS MUNKÁLKODIK ÉRTÜNK!

Böjt ötödik vasárnapjának kijelölt Ó. T. igéje a Főpap Jézust állítja 
elénk. Melkisédeknek, a papkirálynak megjelenése egészen titokzatos. 
De már az ótestamentumi gyülekezet is Jézus előképét látta benne. Erről 
tanúskodik a 110. Zsoltár. A Zsidókhoz írt levél 7. fejezete pedig egész 
határozottan Jézus Krisztus előképét látja a papkirályban.

Ez a főpap nem tartozik bele az Áron rendje szerint való papságba. 
Ott a főpapnak feltétlenül igazolnia kellett Árontól való származását. 
Akivel Ábrahám találkozik, nem tartozik az Áron rendje szerint valók 
közé. „Apa nélkül, anya" nélkül, nemzetség nélkül való, sem napjainak 
kezdete, sem életének vége nincs.” A szolgálata és munkája is más. 
Öröktől való és örökké tartó a szolgálata. Az elveszett ember megtarta- 
tását munkálja papi szolgálata. Isten népe állandóan elbukásoknak van 
kitéve, s éppen ezért állandóan a Főpap szolgálatára szorul. Jézus „él, 
hogy esedezzék érettünk” . Mi itt a földön nem járhatnánk Isten gyerme
keiként, ha Ő ott fenn, Isten előtt nem végezné szüntelenül közbenjáró 
szolgálatát. Ebben a szolgálatban nyilvánvalóvá lesz Jézus embert mentő 
szeretete, amellyel mindent elkövet, hogy egy sem legyen, aki elvesszen, 
hanem üdve a föld végéig terjedjen.

1. K ö r ü l v é v e  I s te n  ü d v ö z ítő  s z e r e te té v e l .
A  történelem Isten szeretetének és kegyelmének a színtere, ahol az 

ismételten elbukó ember megmentéséért és megtartásáért harcol az Isten. 
Istennek embereket megmentő, örökéletre vezérlő munkája nem valami 
„szellemi kolostorban” , nem is „történelem-felettiségben” megy végbe, 
hanem a történelemben. Azoknak az embereknek is, akik Isten szerete
tének a tárgyai, tele van az életük bűnnel.

Ábrahámot Isten szeretete hívta el és tette sajátjává. Nem azért, 
mert Ábrahám mindenkinél igazabb, kegyesebb, kiválóbb lett volna, ha
nem Isten kifürkészhetetlen szeretete tette őt sajátjává. Rajta keresztül 
lesz nyilvánvalóvá, hogy Isten szeretete tesz bennünket gyermekeivé és 
hív el akarata szerinti életre.

Az a tény, hogy valaki Isten elhívott és kiválasztott gyermeke lehet, 
nem teheti elbizakodottá és gőgössé az embert. Tudnia kell, hogy az a
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feladata, hogy URának „munkatársaként” beállítsa hitét és szeretetét 
mások szolgálatába.

Mert a hit nem valami erkölcsi képesség, hanem olyan erő, dynamis, 
aminek akkor vagyunk birtokában, amikor Istennel élő és személyes 
viszonyban vagyunk.

Isten gyermekének lenni azt jelenti: engedelmességben élni. Nem a 
saját akaratát, elgondolását, indulatát és terveit követni, hanem igent 
mondani mindenben Isten akaratára. Meg kell tanulni ismételten el
mondani: Utaidra taníts meg engem!

Amikor Ábrahám nem az Istennek való engedelmesség útján járt, 
hanem döntését, életútját saját indulatai határozták meg, akkor Ábra
hám háttal fordult az Istennek, s arccal a bűnnek.

2. Áldást árasztás helyett, a békétlenség útján.
Előttünk áll Ábrahám, aki „emberi módszereket” akar igénybe venni 

Isten ügyével kapcsolatban. Amíg Isten akaratát követi Ábrahám, addig 
a békesség és szeretet útját járja. Hajlandó választási lehetőséget adni 
Lótnák, amikor anyagi érdekeltségek miatt ellentét támad közöttük. 
A kijelölt igében Ábrahám a békétlenség útjára lép. Látszólag nagyon 
is „szép cél” érdekében választja ezt az utat. A rokonát akarja meg
szabadítani.

A mohó vágy és kívánság, a hódítási vágy ejti rabjává Ábrahámot. 
Isten a békesség Istene. Az ö  királyságában nincs fegyver. A bűn, a dé- 
moniság ad fegyvert az ember kezébe. Ábrahám arra hivatott el 
— s hozzá hasonlóan minden keresztyén ember —, hogy „benne meg- 
áldassék a föld minden nemzetsége” , hogy sok népek atyjává legyen. 
Akik felé fegyverrel közeledett Ábrahám, azok felé nem áldás lett. Ott 
nem figyeltek fel emberek a szeretet és üdvösség Istenére, akinek követ
ségében kellett volna eljárnia.

A történelem során olyan sokszor választotta az egyház népe is ezt 
az utat. Jézus nevével az ajkán keresztes háborúra kelt. A „szent inkvi
zíció” nevében városokat és falvakat koneoltak fel, ezrek ajkán némí- 
tották el az Istent magasztaló éneket és imádságot. Jézus nevében meg
áldottak fegyvereket és bombákat, amelyek kioltottak emberi életeket, 
széjjelzúztak békés családi fészkeket, rombadöntöttek templomokat, ahol 
Isten üdvözítő szeretetének evangéliuma kellett volna, hogy hangozzék 
minden ember felé. És mindez nem a „múlté” . Nem Krisztus útja az, 
amikor nyugati országokban tömegpusztító fegyvereket áldanak meg 
Isten nevében. Szentesítenek népek és nemzetek közti feszültséget fokozó 
hidegháborús törekvéseket, s mindezt azzal az indokkal, hogy a „keleti 
féltekén élő keresztyéneket meg kell menteni valami szent háborúval” . 
Ez az út a Sátán-isten útja. Nem annak az Istennek útja, aki Jézus 
Krisztusban megbékélt az emberrel a Golgotán és nékünk adta az Isten
nel és emberrel való megbékéltetés szolgálatát.

3. Isten népe a nagy Főpap szolgálatából él.
Ábrahámmal szembe jött Melkisédek, a papkirály.
Isten nem hagyja Ábrahámot, szeretetének objektumát a maga útján 

járni, szeretetével közeledik hozzá. Ez a szeretet nagyobb a tévelygés
nél, bűnnél. Nem ítéletet hirdet, hanem azt: bűnös ember, érted jelent 
meg az üdvözítő szeretet.

A gyülekezetnek azzal a Főpappal van találkozása. Irgalmas és kö
nyörülő Főpap, könyörül azokon, akik megkísértetnek. Erőt ad arra, hogy 
népe kövesse az Atya akaratát. Szíve van, aki észreveszi az éhezőket,
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a betegeket, a kisemmizetteket az elhagyottakat, s hozzájuk hajol segít
ségével. A Főpap Jézus az üdvözítő munkája mellett is észreveszi, hogy 
a íöldön ma is, még a civilizáció és technika óriási fejlődésének korá
ban is ezrek halnak meg éhen, pusztulnak el betegségekben gyógyszer 
hiányában stb. Nem közömbös Ö, az „Élet” a harmadik világháború 
világ-égési lehetőségének félelmében járó embervilággal szemben sem! 
A Főpap Jézus megtanítja a keresztyéneket, a világ bármely táján élje
nek is, olyan emberekké lenni, akiknek van „szíve és szeretete” mun
kálkodni azon, hogy az élet szebbé, boldogabbá legyen.

A Főpap önmagát áldozta föl a kereszten, hogy életét adja váltságul 
sokakért. Életét adta életünkért. Nem vádolhat a bűn, mert a Főpap 
önmagának halálra adása által áthúzta az ellenünk szóló bűnlajstromot 
és eltörölte a halál hatalmát.

Jézus olyan Főpap, aki iga z i s te n is m e r e tr e  v e z e t . Nem tant, tanítást, 
dogmát ad Istenről, hanem értünk földre jött, értünk halálra ment éle
tén, feltámadásán keresztül nyilvánította ki az Istent. Azt, Aki a bűnt 
gyűlöli és a bűnöst magához öleli. Aki a bukott embert is megtartani 
kész, a tékozló fiút .is atyai szívére zárja. Akinek akarata, hogy minden 
ember üdvözüljön. A Krisztusban adott kinyilatkoztatás nem eszme, ha
nem esemény, történés. És ha a gyülekezet újra és újra visszatekint a 
Krisztusban való történésre, az soha nem puszta emlékezés ma sem, ha
nem „történés is” . Mert ami akkor történt, az az isteni jelen erejét is 
sugározza. Ami megtörtént, az még egyre történik és történni fog.

Jézus főpapi szolgálata abban áll: eljuttatni hozzánk Istennek ér
tünk végzett cselekedetét. Ö él érettünk! Elrejtettségében munkálkodik 
javunkra. Végzi a szolgálatát: le lep lez . Nemcsak Istennel ismerteti meg 
az embert, hanem önmagával is. Nyilvánvalóvá teszi az ember elveszett 
voltát, s azután magához vonja, hogy átvegye tőle azt, ami az övé, s neki 
ajándékozza az életet, szentséget, istenfiúságot.

A Főpap s z é le s r e  tá rta  az I s te n h e z  v e z e t ő  a jtó t. A bűn elzárta az 
Istennel való közösség lehetőségét az ember elől, Jézus lehetővé tette. 
Van út az Istenhez! örvendezhetünk! Mehetünk boldogan Isten felé. 
A bűnbe esett Ádám eljátszotta az Isten előtti megállás lehetőségét — 
a második Ádám főpapi szolgálata lehetővé tette.

A Főpap m eg á ld . Nem eltaszít, hanem magához von. Nem elítél, 
hanem megbocsát. A Főpap k ö n y ö r ö g  n é p é é r t . Erőt, békességet, bizo
nyosságot és reménységet jelent az a tudat, hogy Jézus így könyörög 
szüntelenül: Atyám, akiket nekem adtál, akarom, hogy ott legyenek, ahol 
én vagyok.

Szolgálata teszi lehetővé, hogy népe akaratának megfelelően áldássá 
legyen minden nép számára.

Nagy István
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Zofóniás 3, 14—17.

EXEGEZIS

A perikópa első fele trónralépési ének. Az Űr elfoglalta királyi szé
két a Sionon, s népének ellenségei fejvesztetten hátrálnak. Aligha derít
hető ki, milyen történeti. helyzet szolgáltathatott hátteret a 7. sz. 2. felé
ben a nagy xleutcronomista kultuszreform előkészítőjének, Zofóniásnak 
e soraihoz, melyeknek középponti tartalma az, hogy I s te n  n é p é n e k  b iz 
ton sá gá t e g y e d ü l  U rá n a k  je le n lé te  ga ran tá lh atja . Ez természetesen nem 
sztatikusan értendő, ahogy például Jeremiás ellenfelei éppen „Az Űr 
temploma ez!” jelszóval ringatták magukat hamis biztonságba, hanem; 
a S z e n t k ö z e llé té b e n , s z e n ts é g é n e k  a tm o s z fé r á já b a n  van a mi éltető ele
münk, ő maga a mi egyetlen létfeltételünk, egyházi életünk valóságos 
élet-jellegének biztosítéka. (V. ö. „Isten ő közepette van, nem rendül 
meg.” Zs. 46,6.) Az Űr felfüggeszti méltó ítéletének további foganatosí
tását, hogy szolgálatra nyisson kaput népének.

Ügy tűnik: a második rész egészen más szituációt tételez fel, mivel 
éppen elkedvetlenítő körülmények miatt szorul vigasztalásra Sión. Isten 
biztonságot adó jelenléte'itt is vezérmotívum, de a továbbfejtés azt hang
súlyozza: mennyire szereti s milyen örömmel veszi körül Isten az ő né
pét, melynek azért szerzett szabadulást, hogy s z e n t  tu la jd o n á n a k  b iz o 
n y u ljo n .

A kontrasztszerűen ható két rész gyújtópontjai: a g y ü le k e z e t  örü l  
I s te n n e k ; I s te n  örü l a g y ü le k e z e tn e k . (Egybevéve: e kettős öröm gyü
mölcsei.)

Bodrog Miklós

VIRÁGVASÁRNAP

GONDOLATOK AZ IGEHIRDETÉSHEZ

        A hagyományos virágvasárnapi textus (Mt. 21, 1—11) — Jézus jeru- 
zsálemi bevonulása — és a fent idézett textus között nincs más formai ösz- 
szefüggés, minthogy ugyanez az öröm, mely az Úr jelenlétének az öröme 
cseng ki mindegyikből. A nagyhétre bevonuló, töviskpszorús koronát vál
laló golgotái királyt fogadó örömének a 118 zsoltár 25-26 verseivel ad hálát 
az Isten szabadításáért Krisztusban, aki az Úrnak nevében jő. Ez a pró
fétai megnyilatkozás a trónralépési énekek ünnepélyes külsőségeivel szó
laltatja meg az öröm hangját. Van ok az örömre, hiszen az ige kétszer 
is hangsúlyozza: „Az Űr közötted van” . . .

Ke. a VII. században élt próféta fennkölt szavai a Krisztusban be
teljesedett isteni ígéret folytán a valóságban egészen új színt, új értel
met nyernek. A prófétánál a megváltás még csak ígéret, ma már törté
netté vált valóság. Ma előttünk már ködlő múlt az a konkrét helyzet, 
mely ezeket a sorokat ebben a formában megírattatta a prófétával, de 
az egykor esetleg eschatológiai jellegű írás így kiemelve kora körülmé
nyeiből és az igei összefüggésből — egy olyan ünnepen, mint a mostani 
virágvasárnap is —, alkalmas arra, hogy kifejezze azt az örömöt, melyet 
a mai gyülekezet is érez a Krisztusban adott szabadításért. Ha a régi 
jeruzsálemi templomi városrész falai az Úr közelségének az örömétől
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zengtek egykoron, annak bizonyára megvolt az akkori életkörülményeik
ben megtapasztalható oka. Érezték a közöttük levő TJr megsegítését. A 
mai gyülekezetnek is csak az lehet az öröme, ha az Úr ő közepette van 
(Ps. 46:6), életében jelen van, közellétében élhet, dolgozhat, imádkozhat.

Miért ne örülne és örvendezne sok mindenért igaz örömmel a mai 
templomos gyülekezet? Hiszen Isten megváltoztatta (elejtette, hatályon 
kívül helyezte, felfüggesztette) Krisztusban az ítéletét. Igazsága Jézus 
Krisztusban a kegyelem igazsága lett. Őbenne az Isten „elsöpörte” , „el
törölte” , „elfordította” a bűnt (romlást, gonoszt). Az ő közelségében a 
hívőknek semmi rossztól (bűn) nem kell tartania.

A bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örökélet 
a mi Urunk Jézus Krisztusban. (Róm. 6:23.) Ki a mi bűneinkért halálra 
adatott és feltámasztatott a mi megigazulásunkért. (Róm. 4:25.) Pál már 
erről tehet bizonyságot, míg a textusban csak felködlő reménység él a 
megváltottság után. Ez a reménység már a miénk!

Ezért volt és van oka, különösen virágvasárnap, nagyhét küszöbén 
a gyülekezetnek örömteli felszabadultsággal ujjongani, örülni. . .  És mégis 
mennyi megalkuvás, félelem, kishitűség, örömtelen,- vértelen, passzív 
visszahúzódás van sokszor bennünk, pásztorokban, is és a gyülekezeteink
ben is egyaránt.

A 16-17. vers más helyzetet .tükröz. Isten népe vigasztalásra szorul. 
Mintha a szárnyaló lendület után érezné a próféta, hogy a fent vázolt 
örömre sem vagyunk mindenkor képesek. Nyilvánvaló, hogy a félelem
ben élő és a lelankadt kezű Sión felé az Úr jelenléte (köztük létele) meg
újító erő a szeretetben. (Korrigált szöveg alapján.)

Az Űr a mai gyülekezet között az igével és a szentségekben van jelen. 
(Itt ki lehet fejteni a szeretet mai, tág horizontú, felebarátig eltaláló ér
telmezését is.) Mindez ma fokozott erővel kell, hogy hasson reánk. Ez a 
megújító szeretet ma már nem csupán ígéret, hanem a Krisztus által ben
nünk is élhet. Ezzel a szeretettel az Isten veszi körül, újítja, erősíti azt 
a népet, melynek a lankadtsága, félelme ellenére is „közepette van” ma 
is. Így neki is öröme van benne.

Benkő István

HÉTRŐL — HÉTRE

címen kapható az evangélikus áhítatos 
könyv, amelyik 53 hétre tartalmaz igét, 

igemagyarázatot és imádságot

Az áhítatos könyv ára 12,— Ft

Megrendelhető a Sajtóosztályon
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NAGYPÉNTEK

Zsolt. 22, 2; 17—20.

A 17/a verssel kapcsolatban: a „gonoszok serege” helyett közössége 
vagy „gyülekezete” fordítást ajánlom, mert az édá héber szónak nincsen 
serege vagy csapata jelentése, ahogyan Wiczián állítja (vö. Lelkipásztor, 
1955. 181. 1.). Még akkor sincs ilyen jelentése, ha a német szövegek itt 
mindenütt a „Rőtté” szót használják! A Szakbizottság is az egyedül he
lyes nyelvi és exegetikai úton haladt tehát, amikor a „közösség” szót 
használja ezen a helyen, a „gonoszok” helyett pedig a kifejezőbb „rossz 
emberek” fordítást választotta, mert az itt szereplő hif. participium töb
besszáma azokat az embereket jelenti, akik a „rosszat cselekszik, vég- 
hezviszik” . Ha ellentétpárjára, a jó-ra (tób) gondolunk, akkor azonnal 
megértjük mélyebb teológiai vonatkozását is (a jó és rossz tudásának 
a fája stb. stb.). — A 17 c. vers fordítása még több problémát okoz. A mi 
bizottságunk a hagyományos fordítást fogadta el, amely hasonlóan 
Nötscherhez egy ka’r igét tételez föl a ca’ri alakban s ennek a jelentése 
valóban „átszűrni”, „kilyukasztani” . De van egy kárá ige is, amelynek 
szintén hasonló jelentése van (vö. Köhler, Lexikon, 454), pl. Gén. 26, 25; 
fület kinyitni, kilyukasztani: Zsolt. 40, 7. Hogy ezt a helyet nem vették 
föl az újtestámentomi szenvedéstörténetbe, az még nem bizonyít a for
dítás helyessége ellen. Rendkívül jellemző, amit Luther mond ezzel a 
hellyel kapcsolatban: „Meg kell tárgyalnunk ezt a vitás helyet is -keze
met és lábamat átfúrták-", hogy az a látszat ne támadjon, hogy nem vesz- 
szük figyelembe. A zsidók csökönyösen kitartanak amellett, hogy nem 
lehet így olvasni -átfúrták-, hanem -mint valami oroszlán- . . .  Külsőleg, 
a grammatika szerint, erősen az a látszat, hogy nekik van igazuk és nem 
nekünk. Azt is nehezen lehet mondanunk, hogy ezen a helyen minden 
elromlott a könyveikben. És hogy a punktáció megváltoztatása esetén 
-caari- helyett »caaru«-t olvasva, szintén nem segít semmit. Hiszen 
eléggé köztudomású, hogy a punktációnak nem lehet hitelt adnunk, mert 
csak később találták ki. Nekünk azonban, akik Krisztusban hiszünk és 
Krisztus nyomán ezt az egész zsoltárt Krisztusra vonatkoztatjuk, nem 
esik nehezünkre ezt a verset így olvasnunk -átfúrták- a másik helyett, 
-mint valami oroszlán-. Mert mi nem az írás misztériumai alapján 
világítjuk meg a valóságosan megtörténtet, hanem a valóságosan meg
történt alapján az Írás misztériumait, vagyis az Ötestámentumot az 
evangéliumból magyarázzuk meg és nem megfordítva . . .  S miután tény, 
hogy Krisztus kezét és lábát átfúrták a kereszten, és az is tény, hogy 
ez a zsoltár ráillik Krisztusra, hiszen tartalma csodálatosan megegyezik 
vele és a grammatika sem mond neki ellent szigorúan, azért vita és aggo
dalom nélkül olvassuk így: átfúrták. . .  Különben is mi értelme lenne 
ennek: a gonoszok csapata körülvett engem mint valami oroszlán kezei
met és lábaimat?” (WA. 5, 632, 37—39; 633, 10—19. 22—28.)
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Egy másik helyen ezt mondja: „Kezemet és lábamat átfúrták” . 
Krisztus keresztre feszítésének ezen a helyén nevetnek a zsidók, sőt azt 
mondják, Krisztust egyáltalán nem feszítették keresztre, mert sem 
Mózes, sem a próféták nem tudnak a zsidóknál a büntetésnek erről a 
módjáról, hanem csak megkövezésről és megégetésről. Nekik válaszolom, 
hogy a rómaiak nem a zsidó törvények alapján végeztek ki embereket, 
hanem mindig az illető nép szokásának megfelelően. Még ma is fel
akasztják Szíriában az embereket. Nem helytálló tehát a zsidóknak az 
a végkövetkeztetése, hogy Krisztust nem feszítették keresztre, mert 
Mózesnél nem olvasható a büntetésnek ez a módja, csak a fára akasztás 
(de már a halál beállta után: Deut. 21, 22), viszont a kezek és lábak át
fúrásáról nincsen szó.” (WA. 4, 170, 28—37.).

A textus kiválasztása

Az 1954-es gyenesdiási lelkésztovábbképző konferencián sokat vitat
koztak a jelenlevők azon, hogy vajon elég-e az eredetileg kijelölt textust 
felolvasni (17—20), vagy az egész zsoltárt kellene Nagypénteken az ige
hirdetés alapjául venni, még ha nem minden egyes részletére térne is 
ki a prédikáció, vagy pedig a 2. verssel kezdeni és ahhoz venni a kijelölt 
textust. Én emellett döntenék. — Javaslom tehát, hogy a textust a 2. vers
sel kezdjük (annak idején azért nem így történt, mert az utasítás úgy 
szólt, hogy ismert perikóparendek textusait ne válasszuk, hanem pró
báljunk teljesen új textusokat összegyűjteni az ún. magyar perikópa- 
rendben! Ezen a szemponton ma már túl vagyunk.)

Exegézis

A 22. zsoltár irodalmi műfaj szempontjából panaszdal. Etekintetben 
- sok más panaszdallal rokon, amelyekben Isten Szolgája szabadító Istené
nek a segítségéért sóhajtozik és kiált. Annyiban más ez a zsoltár azok
hoz képest, hogy megduplázza segélykiáltását, tehát szenvedésének a 
nagyságát, a mélységét, szinte reménytelen helyzetét akarja érzékeltetni.

Meglepő mégis, hogy „én Istenem”-nek nevezi Istenét, tehát végső 
reménységét nem veszítette el Isten szabadító művében (vö. O. Eissfeldt, 
„Mein Gott” im Altén Testament, ZAW 61, 1945/46, 3—16). Isten Szolgája 
tehát saját személyére is vonatkoztatja Istennek az üdvösségre vonatkozó 
ígéreteit, amiket Izraelnek adott.

Istentől távol, Istentől elhagyatva Isten Szolgája csak azt a kérdést 
teheti föl, hogy „miért” történik mindez, ahogyan az Ótestámentomban, 
az Üjtestámentomban és azután az egyháztörténetben számtalan hivő 
ember tette és feszi föl ma is ezt a kérdést. Akkor következik be ez az 
eset, ez a pillanat, amikor az elrejtőzködő (És. 45, 15) és távoli Isten (Jer. 
23, 23.) jelenik meg a hívek előtt, akitől pedig segítséget és üdvösséget 
várnak! De még az Isten által elhagyatottság pillanatában is „Istenébe”
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kapaszkodik a panaszdal írója.1 A „jajgatás” szóban egyébként benne 
van a szenvedő minden nyomorúsága, hogy Jahve távol van, nem hallja 
panaszát és jajgatását, amely szót az Ótestámentom különben az oroszlán 
ordítására használ (És. 5, 29.).

Ezt a mondatot vette ajkára Krisztus, amikor már a halál küszöbén 
volt. „Ember nem tudja megérteni, hogy mit jelent, elhagyva lenni 
Istentől. Zsoltáromban (azaz a 118. zsoltárban) sokat írtam erről, de csak 
Isten tudja, hogy mennyire találtam fején a szöget. . .  Csak akkor tudjuk 
megérteni, mit jelent Istentől elhagyva lenni, ha tudják, mi az Isten. 
Isten pedig Élet, Világosság, Igazság, Bölcsesség, Igazságosság, Jóság, 
Hatalom, Öröm, Békesség, Boldogság és Minden Jó . . .  Krisztus a saját 
szemében is hasonló volt az elhagyott, elátkozott bűnöshöz, isten
káromlóhoz és elátkozotthoz, mégha bűn és vétek nem is volt benne. 
Hiszen sem játék, sem tréfa, sem szélhámosság, ha azt mondja, »elhagy- 
tál engemet«. Valóban elhagyatott volt minden dologban, ahogyan el
hagyatott a bűnös, ha vétkezett...” (WA. 5, 602, 14—28; 605, 34—606, 9).

Akármilyen szokatlanul is hangzik, itt (17. v.) én azt a jellegzetesen 
bibliai gondolkodást vélem fölfedezni, amiről József beszél Gén. 50, 
20-ban, hogy a m it a z e m b e r e k  ro ssz u l, a r o s s z  é r v é n y e s ü lé s é r e  g o n d o lta k  
el, azt az I s te n  jó ra  fo r d íto tta . A m i t  az a ro ssza t a k a ró  g y ü le k e z e t  akart  
a s z e n v e d é s e ib e n  v é r t  izza d ó  S zo lg a  láttá n , a zt az I s te n  jó ra , a z e m b e r i 
s é g , a v ilá g  ja vá ra  fo r d íto tta ! J óra  fo r d u lt  a ro ssz , ü d v ö s s é g  lett a k á r
h o za tb ó l, b ű n b o csá n a t le tt  az „ e lh a g y á s b ó l” ! A  rosszat akaró emberek 
száj táti közössége és gyülekezete kárhozatos kört vont a Szolga körük 
hogy ne engedje érvényesülni a jót.

A 19/b-ben van valami, amin nem szabad elsiklanunk. Ök úgy gon
dolták, hogy Isten ítélete, jogos ítélete érte utol a Szolgát. És most el
veszik tőle a köntösét, az utolsó e földi tulajdont, ami ehhez a földi élet
hez köti. Viszont a sorsvetésben meghúzódik az az ősrégi képzet (így van 
ez az Ötestamentorpban is!), hogy a k in ek  a ru h ájá ra  s o r so t  v e tn e k , az  
m á s o k é r t , a s o r s v e tő k é r t  halt m e g . A z o k é r t , a k ik  o tt  ü ln e k  a halálra  
íté lt  és  k e r e sz tr e  fe s z í te t t  lábainál és  ú g y  g o n d o ljá k , h o g y  az Ö  halálával  
b e fe je z ő d ö tt , lezá ru lt m in d a z , a m ié r t  ez  a S zolga  élt, k ü z d ö tt, h a rcolt, 
s z e n v e d e t t , a m it ta n íto tt  és  é l t !

A  20. versben valami egészen új kezdődik. A szenvedéstörténetnek 
vége van. A Szolga véget vet saját panaszdalának és az egyedül JÓ-hoz, 
Istenhez fordul megint, mert tudja, hogy beköszöntött a győzelem haj
nala. Luther azt mondja ehhez a mondathoz: „A  föltámadás és Krisztus 
országának az eljöveteléről szóló jövendölést fűzi hozzá. Csodálatos zsol

i  „Itaque nos longe sumuö a salute, dum  patimur, séd ille est prope, ut- 
auxilietur, quia quod nobis im possibile et desperatum  est, illi possibile et facile 
est, ut universa longinquitas sit ex  parte infirmitatis nostrae patientis, ides dere- 
lictae, quae aliud non est quam ipse sensus cruciatuum .”  Luther, W A 3; 607.5kk.
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tár ez, amely arról tanúskodik, hogy így kellett Krisztusnak szenvednie 
és megdicsőülnie. Uram, ne légy távol, vagyis ne menj el tőlem olyan 
messzire, hanem legyél mellettem, hogy feltámadjak a halottak közül” . 
Mert Isten „közelsége”, kézzelfogható segítsége nélkül, nem tud újból 
az élők közé jutni.

Az igehirdetéshez

A már említett gyenesdiási konferencián sokat (talán a legtöbbet) 
vitatkoztak azon, hogy nemcsak ennek a textusnak az alapján, hanem 
általában Nagypénteken hogyan prédikáljunk azoknak az embereknek, 
akik talán csak éppen ezen a napon jönnek el a templomba. Valóban 
óriási felelősség hárul minden evangélikus lelkészre, amikor Nagypénte
ken akar úgy prédikálni, hogy abban benne legyen a Szentírás örök 
érvényű tanítása, benne legyen a lutheri reformáció nem nélkülözhető 
fölfedezése, amely a Keresztet, Krisztus halálát helyezte a keresztyén 
igehirdetés centrumába és benne legyen igehirdetésünknek az a mai legi
timitása, amely hitelt, érvényt, meghallgatást és engedelmességet ered
ményez a jelenlevők szívében és eszében! Grünvalszky Károly akkor azt 
mondotta: „Azt éreztem ki előterjesztésedből (Wicziánéból), mintha
Nagypénteken Nagypéntek liturgiája és misztikája kellene, hogy meg
ragadja az embert. Ez szerintem nem elegendő, mert Nagypénteken ka
punk kézbe egy olyan gyülekezetét, amilyen máskor nincs a templomban. 
Sokan csak a hagyomány miatt jönnek el. Ezeknek egy nagyon vaskos 
prédikációt kell mondani.” Hogyan alakítsuk ezt ki?

I .

Semmiképpen sem szabad belefulladnia nagypénteki igehirdetésünk
nek a szenvedő Krisztus képének az ecsetelésébe, ahogyan ezt nagy
pénteki énekeink jó részében — sajnos — találjuk. Ellenben arra essék 
a hangsúly, hogy mindaz, ami ebben a zsoltárban a szenvedő Szolgával 
történik, az az I s te n  akarata  v o lt . Itt látjuk meg annak a ténynek a gyö
kerét, amiről azután az Üjtestámentom (Mt. 16, 21. kk. és többször) olyan 
magátólértetődően beszél: A Messiás szenvedésének a szükségességéről. 
Erről kell elsősorban beszélnünk nagypénteken: K r is z tu s n a k  s z e n v e d n ie  
k e lle tt  és  m e g  k e lle tt  halnia  — é r tü n k  és  a v ilá g é r t!

Ehhez a gondolathoz kapcsolódik az a másik központi téma, hogy 
m in d e z  é r tü n k  tö r té n t. Vegyük ide mindazt, amit az exegézisben ezzel 
kapcsolatban elmondtam. Ez a „pro nobis” azonban azt jelenti az ige
hirdetés tartalma szempontjából, hogy nagypénteken sem lehet prédikál
nunk anélkül, hogy Krisztus feltámadásáról és mennybemeneteléről ne 
szólnánk! Krisztus szenvedésében ismerjük meg igazán Isten akaratát: 
Ez az akarat teremti meg szá m u n k ra  a reménységet, hiszen a minden 
emberi közösséget megrontó és szétbomlasztó bűnt győzi le. Á ld o z a ta
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szabadít meg bennünket a bűn hatalmától, szenvedése tesz igazzá ben
nünket, halálával engesztelt ki bennünket az Istennel.

II.
A nagypénteki igehirdetés második részében azután arról is kell fel

tétlenül beszélnünk, hogy milyen konzekvenciái vannak a megváltásnak 
reánk nézve. Röviden így fogalmaznám meg ezt: Krisztus azért halt meg 
értünk, hogy mi keresztyének, gyülekezetek és egyház is a másokért 
legyünk ebben a világban. S akkor ebbe a gondolatkörbe beletartozik 
magától értetődően mindaz, ami diakóniai küldetésünkkel van kap
csolatban.

Dr. Pálfy Miklós

Sajtóosztályi kiadvá n yok:

Biblia — — — — — — — — — — — — 60,— Ft
Biblia (pegam oid kötésben) — — — — — — 80,— Ft
Im akönyv — — — — — — — — — 12,— Ft
Énekeskönyv — — — — — — — — — — 40,— Ft
Keresztelési em léklap — — — — — — — —,50 Ft
Esketési em léklap — — — — — — — — —,50 Ft
A nyakönyvi k iv o n a to k ----------------------------------— —,50 Ft
Záróm érleg nyom tatvány — — — — — — 1,— Ft
Költségvetési nyom tatvány — — — — — 1,30 Ft
Istentiszteleti rend — — — — — — — — 4,— Ft
Kis Káté — — — — — — — — — — — 3,— Ft
K onfirm ációi Káté — — — — — — — — 10,— Ft
Igés falitábla — — — — — — — — — 8,— Ft
Szolgálati napló — — — — — — — — — 11,— Ft
Anyakönyvi ívek — — — — — — — — 1,60 Ft
Egyházfenntartási lap — — — — — — — —,30 Ft
Korái I. — — — — — — — — — — — 55,— Ft
Koráliskola — — — — — — — — — — 52,— Ft
Konfirm ációi em léklap — — — — — — — 2,— Ft
Karner: Isten, világ, felebarát — — — — — 4,— Ft
istentiszteleti m eghívó — — — — — — — —,10 Ft
Egyházfenntartási nyugtatöm b — — — — — 2,80 Ft
Passió füzet — — — — — — — — — — 3,— Ft
Imás lapok — — — — — — — — — — —>40 Ft
K áldy: Bevezetés az Ü jszövetségbe — — — — 30,— Ft 
Hitvallási iratok I. — — — — — — — — 45,— Ft
Hitvallási iratok II. — — — — — — — — 45,— Ft
Pálfy : Krisztus tanúja — — — — — — — 5,— Ft
G roó: A z élet kenyere — — — — — — — 5,— Ft
Prőhle: ökum enikus im ádságok — — — — 2,— Ft 
Karner: Testté lett Ige — — — — — — — 45,— Ft
Lelkészt szolgálat — — — — — — — — 18,— Ft
Karner: Bevezetés a teológiába — — — — 35,— Ft 
Ürvacsorai ostya — — — — — — — — 3,50 Ft
Hétről Hétre (áhítatoskönyv) — — — — — 12.— Ft
Ottlyk: Istenszeretet—Emberszeretet — — — 17,50 Ft
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HÚSVÉT 1. ÜNNEPE

Zsolt. 118, 14—24.

A 118. zsoltárt, melyből ünnepi szentigénk való, a nagy hálaadó 
ünnep liturgiájának egyik alkotóelemeként szoktuk számontartani.

A gyülekezet — a váltakozóan énekelt strófákban — megemlékezik 
mindarról a veszedelemről, mely őt egyenként és közösségében érte s 
mindezt így számbavéve, a fájdalom, a bánat legmélyebb pontján szó
laltatja meg a hálaadás mindent átfogó, mindent legyőző himnuszát. 
A himnuszt Isten kegyelmének, könyörületességének, mentő szereteté- 
nek nagyságáról, mérhetetlen voltáról.

Épp ez utóbbi miatt, elsősorban nem a szó szerinti értelnie (Nem 
halok meg, hanem élek), hanem az egész zsoltáron átzengő örömteli 
hálaadás teszi szentírási szakaszunkat a húsvét lényegét olyan nagy
szerűen kifejező s éppen ezért könnyen formálható igehirdetési alap
igévé.

I.

A nagypénteki kereszthalál után, húsvét hajnalán diadalmasan fel
táruló sír mindent túláradó örömre készteti az egyház, a gyülekezetek 
népét. Az öröm óka — felfokozott nagyságban — ugyanaz, mint ami 
elfogta a zsoltárt éneklő régi gyülekezet szívét, erősítette hitét: meg
menekült a veszedelemtől, mégpedig a legnagyobb veszedelemtől, az 
emberi életet kioltó, megsemmisítő haláltól. így az öröm szerzője sem 
más, mint aki hatalmasan cselekedve, minden ember javára feltámasz
totta a halálnak átadott Egyszülött Fiát.

Igen, ez az öröm ragyogja be azóta minden naptári húsvét reggelét, 
de ugyanakkor ez az öröm táplálja túl a húsvéti ünnepek néhány órá
ján, az egyház népének bizakodó hitét, teszi még szebbé, örömtelibbé 
mindennapi életét.

II.

A húsvéti nyitott sír, a túláradó húsvéti öröm hálaadásra készteti 
a hívek közösségét. Hálaadásra az életért, a mindennapok apró szép 
ségeiért, hálaadásra a békességért, az örökkévaló életet ajándékozó bűn- 
bocsánatért.

Valóban, van miért hálát adnunk, van miért újból és újból a 
szánkra vennünk a régi gyülekezet énekét: Magasztallak téged! Való
ban, van miért hálát adnunk és hogy ez így igaz, azt nekünk, Krisztus 
feltámadásából élő keresztyéneknek kell a legjobban tudnunk és kell 
mindeneket átfogóan, áthatóan hirdetnünk.

III.

A húsvéti nyitott sír, a túláradó húsvéti öröm nemcsak hálaadásra 
késztet bennünket, hanem egyben tanítást is ad. Tanítást arról, hogy 
Istennek milyen drága az élet. Az élet, amit magunkénak mondhatunk 
s az élet, ami mindnyájunk legdrágább földi kincse. Igen, erre is tanít 
a húsvéti nyitott sír és ennek a meglátására is indít a mindent átfogó 
öröm: Istennek olyannyira drága az ember élete — e földi és örök
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élete —, hogy a legdrágábbat, Jézus Krisztust adta érte, hogy a leg
hatalmasabbat cselekedte érte: kihozta őt a halál hatalmából.

S ha Istennek ennyire drága az élet, a mi, a mindnyájunk élete, 
akkor nekünk meg kell becsülnünk azt. Meg kell becsülnünk, úgy, hogy 
jó szolgálatokban töltjük a magunk múló napjait és meg kell becsül
nünk úgy, hogy minden akarásunkkal és törekvésünkkel biztosítjuk 
minden ember életének méltóságát, békességét, békéjét. S ha ezt tesszük, 
akkor lesz igazán teljessé a húsvét igaz öröme, „melyet az Űr rendelt

Vámos József

H Ú SV ÉT 2. ÜNNEPE

Zsoltárok 116,8—10/a.

Amit húsvét első ünnepének zsoltártextusában a bevezető szakasz
elmondottuk, az mostani — húsvét másodnapi — alapigénkre is pontosan 
ráillik. Ráillik, mert ez a zsoltár is hálaadó zsoltárok sorába tartozik és
— gyaníthatóan — ezt is a nagy hálaadó ünnepen énekelték, ennek az ün
nepnek egyik liturgikus éneke lehetett.

A 116. zsoltár tartalmi mondanivalója is hasonló a 118. zsoltáréhoz. 
Hasonló, mert itt is ugyanaz a szavakból kitapintható helyzet, mint az 
utóbbiban: a gyülekezet, annak valamely tagja, valamilyen veszedelemből 
(betegség, az akkoriban oly sokszor előforduló anyagi romlás) megsza
badulva visszatekint az elmúltakra. Visszatekint és a megtapasztaltakat
— Isten segítségét, kegyelmét — látva hálára fakad az emberi szív, a száj 
s nemcsak szavakban, hanem igaz, ragaszkodó hittel viszonozza, azt, 
amit ajándékul kapott.

Ez a tartalmi és — némileg — formai hasonlóság — valljuk be — 
még nehezebbé teszi az amúgy sem valami könnyű húsvét másodnapi ige
hirdetési szolgálatunkat. Nehezebbé, mert az ismétlés, az újat mondani 
nem tudás amúgyis kísért a „sátoros” ünnepek másodnapjainak igehir
detésében. S ha ez még a textusok egyezésében is megnyilatkozik, akkor 
még nehezebb a helyzetünk.

I.

A két ünnepnap textusának hasonlósága mégis segítségünkre lehet 
az igehirdetés elkészítésében és elmondásában. Segítségünkre, mert — 
ezen nincs mit restelkednünk — húsvét másodnapján sem tudunk mást, 
„újabbat”, „érdekesebbet” mondani, mint az ünnep első napján'vagy 
bármely más alkalommal mondani tudtunk, mondani tudunk.

A „hittem, azért szóltam” , azért szólok, magában foglalja azt az egy
szerű tényt, hogy a keresztyén ember örökké hálás Istenének mindazért, 
amit Az húsvét hajnalán cselekedett és ez a hála indítja el arra, hogy 
akár hangos, akár csöndes szóval dicséretet mondjon a Mindenhatónak, 
hogy cserébe a kapott életért, az életet szolgálja. Ez a hála pedig nem egy 
bizonyos nap huszonnégy órájára korlátozódhat csak, hanem időről- 
időre, napról-napra megújul, ha más szavakkal is, de ugyanolyan tisztán, 
igazán cseng, mint bármi máskor.

II.

De segítséget ad az igehirdetéshez magának az ünnepnek a „máso
dik” napi volta is. Az a tény, hogy az ünnepek másodnapjai egy kicsit
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már mindig a hétköznapok sorába tartoznak. A hétköznapok sorába, 
mert kivezetnek, átvezetnek az ünnepi órákból a megszokottabb hétköz
napiakba. Ez a körülmény pedig már magában is jó segítséget adhat az 
igehirdetőnek, az igehallgatónak ahhoz, hogy megértesse, megértse: az 
ünnepi órák igeihirdetéseinek, igehallgatásainak csak akkor van és lehet 
haszna, Iha azoknak nemcsak az ünnepi órák csöndes áhítatában, hanem 
a hétköznapok, a mindennapok óráiban is láthatók a gyümölcsei. A gyü
mölcsök: Isten, az Istentől kapott élet, a felebarát, az egész teremtett vi
lág szeretete.

így, az ünnep csak akkor lehet igazán Istennek megszentelt napja, 
ajándék a gyülekezet számára, ha az ajándékot viszonozva tud, akar élni.

III.
Az ünnep evangéliuma (János 11,21—27) is ugyanazt a tényt akarja 

aláhúzni, mint az idézett 116. zsoltár néhány verse: Isten húsvéti cselek
vése hatásában, eredményében sohasem „újdonság”, de mindig, minden
képpen megújul és megújit. Megújul, hogy a ma gyülekezetét is — örök
ké — élteti és megújít abban, hogy a ma gyülekezete, egyháza megújí
tott hittel és cselekvéssel tudja elfogadni és — embertársaiban —  szol
gálni Öt, Aki a „feltámadás és az élet” .

Ezt a tényt újból és újból hirdetni, elmondani pedig soha el nem fá
radhatunk, soha el nem lankadhatunk. Se húsvét első, se másodnapján, 
de az év egyetlen napján sem. így is mondhatnók: a „textus” ugyan ma
rad a régi, de az élet — s vele együtt minden hálánk, kötelességünk, az 
élet iránti szeretetünk — naponta megújul.

Vámos József
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H Ú S V ÉT U T Á N I 1. V A S Á R N A P

Ezékiel 11, 19—21.

NÉHÁNY m e g j e g y z é s  a z  a l a p ig é h e z

1. A kijelölt ige jóval Jézus Krisztus születése előtt hangzott el. Erre 
a tényre figyelemmel kell lennünk az igehirdetésnél.

2. Ami egykor Ezékiel által próféciaként hangzott el, az valósággá 
lett Isten munkájában, különösképpen is Jézus Krisztusnak a földre kül
désében, a nagypénteki kereszt váltságában és a húsvéti feltámadás diada
lában.

3. Az Ezékiel által hirdetett próféciáról az első nagypéntek és az első 
húsvét után kell prédikálnunk a húsvét utáni első vasárnap, a ma em
berének.

ig e h ir d e t é s i v Az l a t

Új szívvel — új életben

Az ige elolvasása nyomán egy tíz évvel ezelőtt látott mesefilm jut az 
eszembe. A mese egy szegény erdei szénégető fiúról szólt, aki fáradságos 
munkával szerezte meg édesanyjának és önmagának a kenyeret. Boldog 
volt a szegénységben is, szépnek találta az életet és szíve választottjával 
boldogan szőtte a szebbnél-szebb terveket. Egyszer csak valaki furcsa hírt 
hozott: az erdőben hatalmas kincs, temérdek arany van elrejtve. A sze
gény fiú szívét megragadta a kincs utáni vágy, otthagyta mindenét, s el
indult az erdei gonosz óriás birodalmába, hogy gazdaggá legyen. Az erdő
be érve, szembe találkozott a jó törpével, aki figyelmeztette a kincs ve
szedelmére s óvni próbálta a gonosz óriással való találkozástól. A fiú 
nem hallgatott a jó szóra s tovább folytatta útját. Egyszer csak szembe 
találta magát az erdei óriással. Első pillanatra megdöbbent, megdermedt 
ereiben a vér, de azután elmondta, hogy az aranyért, a temérdek kincsért 
jött. Jól van — mondta az óriás — tied lehet a kincs, de előbb kicseré
lem a szívedet kőszívvel. Először rémület fogta el a szörnyű csere halla
tára, de azután a kincsért odaadta a szívét. Ettől kezdve mintha kicserél
ték volna. Gazdag lett, a gazdagokkal együtt dőzsölt, ivott, kártyázott, 
nem érdekelte a szegény emberek sorsa, s megfeledkezett édesanyjáról 
is. Mindene lett a pénz. Kőszívvel vette feleségül szíve választottját s 
ezért nem tudott örülni szépségének, kedvességének. Amikor egy szegény 
ember kopogtatott be hozzá alamizsnáért, durván elzavarta. S ekkor a 
szegény ember hirtelen átváltozott a jó törpévé, aki ismét figyelmeztette: 
kőszívvel nem élhet az ember, soha nem lehet boldog. Lassan eszmélni 
kezdett, hogy rossz cserét csinált az óriással. Megkereste az óriást, aki 
el akarta őt veszíteni, de végül is sikerült megölnie az óriást. Elvesztette 
ugyan minden vagyonát, de visszanyerte szerető szívű édesanyját s bol
dogságra vágyó feleségét. Nem szégyelte a munkát, piszkos, szegényes 
ruháját, mert megtalálta a boldogságot.

Valami ilyesmi szólal meg a felolvasott igében is. Ezékielen keresztül 
Isten kőszívről és hússzívről beszél. Isten azonban sokkal többet akar 
mondani egyszerű mesénél, sőt a mesék egyoldalúságát, hibáit is kiiga
zítja. Az ige első tételét így fogalmazhatjuk meg:
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1. Új szívre van szükségünk. Az előbbi kis mesében mindössze egy 
ember keresi a boldogságát s egy ember számára probléma az, hogy kő
szíve van. Ez a probléma azonban több, mint egy ember kérdése. Lapoz
zunk csak vissza a biblia első lapjaira. A szépnek és jónak teremtett em
ber a többre vágyás következtében engedetlenné, bűnössé lesz. A jó szí
vét kőszívvel cseréli fel. Ezzel a kőszívvel öli meg Kain Ábelt, s ez a 
kőszív követi el az egyik bűnt a másik után. Ami egy ember bűnéből 
elindult, az néhány lappal később már világprobléma. Isten özönvizet 
küld a bűnössé lett világra. A kőszív tovább plántálódik. Ezért kell bi
zonyságot tennie Ezékielnek is a bűnről s kell hirdetnie Isten újat te
remtő akaratát.

A láncolat — ahelyett, hogy megszakadna — tovább vezet. Ezért 
mondja Pál apostol: „Mindnyájan bűn alatt vannak, mindnyájan elhaj
lottak, egyetemben haszontalanokká lettek, ninés, aki jót cselekedjék, 
nincsen csak egy is.”

Üj szívre van szükségünk nekünk is, hiszen a bűn megrontotta a mi 
szívünket is, kemény kőszívvé tette. Ez a kőszív nem képes másra, csak 
bűnre és gonoszságra.

Űj szívre van szükségünk akkor, amikor itt élünk ezen a földön az 
emberek között. Űj szívre van szükségünk, mert a mi szívünk szeretet 
nélküli szív. Nem tudunk úgy szeretni, ahogy Isten akarja, de még úgy 
sem, ahogy mi szeretnénk nagyon sokszor. Nem tudjuk megérteni a má
sik embert. Nem tudjuk felemelni az elesettet. Nem tudjuk bátorítani a 
bátorításra szorulót. Nem tudjuk vezetni azt, aki biztos vezetésre vágyik.

De új szívre van szükségünk akkor is, amikor Istent keressük. Kő
szívvel, bűnökkel nem lehet Isten elé állni. De nem lehet Isten elé 
állni úgy sem, mint tették azt a farizeusok, akik csak magukról akartak 
tudni, akik csak magukról akartak beszélni, akik csak magukat tartották 
fontosnak s nem akarták meghallgatni azt, amit mond, nem akartak tudo
mást venni arról, amit Isten tesz.

Nyugodtan megállapíthatjuk tehát azt, amit az ige megállapít: új 
szívre van szükségünk. — De meg kell hallanunk az ige második üzene
tét is:

2. Az új szívet Isten adja. A kis mesében szereplő szénégető-fiúnak 
önmagának kellett elindulnia, hogy visszaszerezze magának a jó szívet.

Isten üzenete azonban egészen más. Nem arról beszél, hogy nekünk 
kell elindulnunk, hogy nekünk kell győznünk, hanem arról, hogy Isten 
indult el, Isten vívta meg a küzdelmet, Isten győzött és Isten adja az új 
szívet.

A húsvét utáni első vasárnapon semmiképpen sem halványodhat el 
az, ami nagypénteken és húsvétkor történt. Jézus Krisztus keresztáldozata 
legyőzte az óriást, a sátánt, a bűnt, és a húsvéti feltámadás megterem
tette számunkra az új szívet és új élet lehetőségét.

Isten megszakította a kőszív láncolatát, amit az ember soha nem tu
dott volna szétszakítani. Isten Jézus Krisztusban új teremtést kezdett el,, 
ezért mondhatja boldogan Pál apostol: „Ha valaki Krisztusban van, új 
teremtés az.”

Isten az új szívet kínálja nekünk is akkor, amikor összegyűjt min
ket igéje köré. Isten az új szívet kínálja akkor, amikor megszólít minket, 
amikor megfedd minket törvényének kemény szava által. Az új szívet 
kínálja akkor, amikor elénk állítja a keresztet. Az új szívet kínálja ak
kor, amikor megteríti számunkra a bűnbocsánat asztalát, és bűnbocsá

127



natot ad. Az új szívet kínálja akkor, amikor kitölti ránk Szentleikét, s 
amikor boldogsággal ajándékoz meg. Az új szívet Isten adja nekünk. S 
így lesz valósággá az ige a mi életünkben is: „Élek többé, de nem én, ha
nem a Krisztus él énbennem.” — De meg kell hallanunk az ige harmadik 
üzenetét is:

3. Az új szív jó cselekedetekre indít. Akkor, amikor Isten új szívet 
ad nekünk, amikor átformál minket belül, akkor azért teszi, hogy képe
sek legyünk a jó cselekvésére. Az a munka, amelyet Isten megújító ke
gyelme véghez visz bennünk, kifelé is megmutatkozik. A jó cselekvése, 
amelyet Isten munkál bennünk: a szeretet cselekedete az emberek között. 
A szeretet cselekedete az, ha közelebb tudok lépni a másik emberhez, ha 
próbálom megérteni örömét és gondját. A szeretet cselekedete az, hogy 
tudok jó szót mondani, hogy tudok simogatni.

De az új szív jócselekedete az is, hogy* a háborúság, a gyűlölség he
lyett következetesen járom a béke útját. S "nemcsak imádkozom azért, 
hogy a földön béke legyen, hanem harcolok is érte.

Akkor lesz igazán élővé bennünk Ezékiel próféta szava, ha rádöb
benünk arra, hogy új szívre van szükségünk. És ahelyett, hogy kétség
beesnénk szívünk keménysége láttára, halljuk meg boldogan azt is, hogy 
az új szívet Isten adja. E megújított szívünkkel pedig induljunk el a jó 
cselekvésére.

Harkányi László

HÚSVÉT UTÁNI 2. VASÁRNAP
Ezékiel 34, 1—46.

Ezékiel pap (nevének jelentése: Isten megerősít) Jeremiásnak hiva
tásbeli társa s ifjabb kortársa, Jeruzsálem pusztulása előtt 11 esztendő
vel került Joákim királlyal, az ország előkelőivel és sok más pappal 
együtt babiloni fogságba, vagyis ahogy könyvében olvassuk, Káldeába. 
Fogságba kerülésekor már kétségtelenül érett férfi volt. A foglyok életé
ben nagy a szerepe. A templomtól és a mindennapi kultusztól, áldozattól 
megfosztva, az idegen földön, más kulturtalajon a zsidóság minden bi
zonnyal elolvadt volna a környezet hatására, ha Ezékiel nem erősíti őket. 
Istentől való elhivatását a 3. fejezetben olvassuk. Ez 593-ban történt. Ezé
kiel házasember volt, de feleségét 588 körül hirtelen halállal elvesztette. 
Későbbi sorsáról nem igen tudunk. Könyve meglehetősen nehéz olvas
mány, mert sok benne a jelképes cselekedet. Vannak helyek könyvében 
ahol egészen speciális, a maga útján jár, habár nagy respektussal visel
tetik a törvény és a kultusz iránt. Mivel ezek nem gátolják őt abban, hogy 
bizonyos dolgokban túl tegye magát a törvényen (40—48. fej.) ezért a zsi
dók könyvét a tiltottak közé tették és csak a 30 éven felüliek olvashatták. 
Ugyanezért sokáig habozott a zsidó főtanács, hogy Ezékielt felvegye-e a 
próféták közé, kiknek munkáit a nyilvános- istentiszteleten felolvassák. 
Kánoni tekintélye ellen azonban komolyabb érvet nem tudtak felhozni 
s így tekintélyét soha senki kétségbe nem vonta. Ezékiel személye, prófé
ciái határkövet jelent a zsidó vallás történetében. Sokan őt tartják a zsi
dóság szellemi atyjának, akinek Ezsdrással együtt a legnagyobb szerepe 
volt abban, hogy a kevés zsidóság, történelmének nehéz helyzeteiben el 
ne pusztuljon.

Jelen igeszakaszunkat nagyon komolyan magunk elé kell helyeznünk, 
mielőtt ezzel az igével a gyülekezet elé lépünk. Egyenesen felénk, lelki-
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pásztorokra mutat. Még pedig nem is úgy, mintha valami fanatikus szek
tás felhevültségében felháborodva a lekipásztorok ellen támadna, azon 
a hangon s azzal az eréllyel, mely ebben az igeszakaszban nyilvánvaló. 
Isten parancsolja Ezékielnek: profétál j Izrael pásztorai fe lő l. . .  Talán 
nem túlzás azt olvasni ki — magunk felé is — ebből az igéből, hogy a 
hűtlen pásztorok miatt szenved a nép, a nyáj. „A nyájat nem legeltetté
tek a tejet megettétek és a gyapjúval ruházkodtatok, a gyöngéket nem 
erősítettétek és a betegeket nem gyógyítottátok . . .  hanem kegyetlenül 
uralkodtatok rajtok.” A 3—4 vers csupa olyan dolgokat vet a lelkipász
torok szemére, amelyekből nyilvánvaló, hogy Izráel papsága nem törő
dött a nyáj, a nép anyagi jólétével, társadalmi dolgaival, felemelkedésé
vel, de inkább keményen kizsákmányolták őket, hogy a maguk haszna 
annál nagyobb legyen. Nem volt bennük szeretet a nyáj iránt, önzőek s 
„legeltették a pásztorok önmagukat. . . ” (8. v.) Hűtlenségről van itt szó. 
Nem azt tették amivel Isten megbízta őket. A maguk hasznát, maguk te
kintélyét, dicsőségét, a maguk hatalmát keresték és szolgálták s nem az 
Urat aki pásztorként rendelte őket a nép közé. Ezekért „megyek a pász
torok ellen” mondja az Ür. (10. v.) A hűtlenség miatt elveszem még a 
szolgálat lehetőségét is s én magam keresem meg nyájamat (11. v.), és 
jó legelőkön legeltetem őket. . .  (14. v.) Igen komolyan meg kell kérdez
nünk önmagunktól, vajon mindent megtettünk-e, amit Isten ez igében 
is elénk állít. Nyugodt lelkiismerettel tudunk ilyen kérdések alatt Isten 
s az Ő gyülekezete elé lépni? Vagy úgy gondoljuk, hogy csak Izrael 
papságát terhelik e bűnök? Nem tudom a legkomolyabb bűnbánat nél
kül olvasni ezt az igét. Nem tudom a gyülekezet elé vinni addig, amíg 
a fuldokló kétségbeesésével nem kérem Istenünket: Atyám még ne, 
még ne indulj meg ellenem, könyörülj rajtam, kegyelmezz a Krisztusért 
s szabadíts meg a szűklátókörűségtől, szűkszívűségtől, hogy mindazokat 
lássam, akiket Te látsz, mindazokat szívembe fogadjam, akiket Te sze
retsz. Az egész világot, minden embert. Hogy ne legyek az irgalmas 
samaritánus példázatbeli pap, lévita, de hordozzam a Te segítő szere- 
tetedet.

Bizony, ez az ige igen komolyan kényszerít bennünket lelkészeket 
arra, hogy újra meg újra rendezzük dolgainkat Istennel. Helyesebben, 
engedjük, hogy Ö vegyen kézbe bennünket s rendezze életünk minden 
viszonyát a Krisztusban megmutatott szeretetével és kegyelmével. S ve
gyük nagyon komolyan azt, hogy az egykori papok ellen nem azért indul 
Isten fenyegető haragjával, mert nem hirdették az igét, nem végezték 
a kultuszt (erről szó sincs jelen igénkben), hanem mert nem törődtek a 
reájuk bízottak, a nyáj, a nép anyagi vonatkozású dolgaival, mond
hatnám jólétével, szociális helyzetével, de annál inkább volt fontos a 
saját jólétük s ezért elvettek a néptől sok mindent, „kegyetlenül ural
kodtak rajtuk” ..

Senki se gondolja azonban, hogy most akkor cselekszünk helyesen, 
ha a bűnbánat zsákruhájába öltözve s „mea culpá”-zva lépünk ez igé- 
vel a gyülekezet elé. Ezt elhibázott igeértelmezésnek tartom. Istennel 
van elintézni való ügyünk, mert egyedül Ö ellene vétkeztünk. Előtte 
kell tehát bűnbánatot tartanunk. Ö azután felszabadít kegyelmesen a 
szolgálatra a Krisztusért. Így mehetünk azután a szószékre s így mun
kálkodhatunk a nyájban, a nyájért.



Isten állandóan szemmel tartja az Ő népét, a nyájat, egész Izraelt. 
A legkisebbet éppúgy, mint a leghatalmasabbat. Mert övé a föld s an
nak teljessége. Mert az egész világot szereti s Jézust az egész világnak 
adta s nem egy csoportnak, egy kis közösségnek. „Sőt népeknek is vilá
gosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen.” (Ézs. 49, 6.) Mi 
tehát, mint gyülekezet, lelkipásztor és a hívek együtt vagyunk Isten 
nyája

Ebből következik:
1. Nincs privilégium, kivételezettség Isten előtt. Semmilyen. Lelkész, 

egyházi munkás, ősi evangélikus családból származó, templom vagy 
gyülekezet építésében „érdemeket szerzett” egyaránt és egyformán Isten 
nyájába tartozik. Legfeljebb más a munkaterülete, más a feladata 
aszerint, amint Isten valamire elhívta. Aki öt talentumot kapott, épp
úgy kapta, mint aki egyet kapott s aki egyet kapott éppúgy tartozik 
azzal felelősséggel szolgálni, mint aki többet kapott. Valamennyien 
sáfárságra hívattattunk el.

2. Ő hívott el bennünket a Jézus Krisztus által. Tehát Ő szabja 
meg feladatainkat (a 3—4. versben foglaltak is feladatok, persze pozi- 
tíve). Nem egyéni céljaink dédelgetésére és munkálására, de az Ö orszá
gában való munkára hívott el, hogy üdve a föld végéig terjedjen. Az ő 
üdvébe beletartozik — éppen a mai ige szerint is — az, hogy a nyáj „jó 
legelőt” találjon. Az ember anyagi vonatkozásai nem eshetnek látó
körünkön kívül. E feladatok elvégzésében minden nap az Ö pásztoroló 
eligazítására szorulunk, sőt arra, hogy újra meg újra, mint kegyelmes 
korrektor kiigazítson bennünket.

3. Amikor tehát mint keresztyén emberek élünk embertársaink 
között, sohasem feledkezhetünk meg arról, hogy általunk és rajtunk ke
resztül Isten pásztoroló, legeltető, üdvösségre vivő szeretete akar be
lépni a világba. Talán szabad úgy mondanom s nem értik félre, Krisztus 
általunk akar testet ölteni ma is, a ma számára, hogy pásztorolhasson, 
legeltethessen. S ebben benne van a lelki táplálék, az élet kenyere és 
itala mellett, emberi természetünknek szükséges anyagi javak, jólét 
stb. is. Éppen igénk mutatja, mennyire Isten ügye ez. Tehát kell, hogy 
miénk is legyen.

Hála legyen Istennek, amiért az Ö népe vagyunk amiért munka
társai lehetünk s Pásztorunknak tekinthetjük Jézus Krisztust, aki 
mindvégig elénk adja feladatainkat s erősít ezek elvégzésére Szent
leikével.

Boros Károly
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