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Csendben Isten előtt

K özösség a  m u n k á b a n
Az utolsó másfél évtizedben sok olyan munkát végeztünk el 

magyarországi evangélikus egyházunkban, melyért méltán áldhatják 
 gyülekezeteink és lelkészeink az egyház Urát és joggal emlegethetik 
egyházunk munkaerejét. A sok közül külön is ki kell emelnünk az 
állam és az egyház közötti Egyezmény megalkotását, az új zsinati 
törvények elkészítését, a Központi Alap megszervezését, a Keresz
tyén Énekeskönyv teológiai és zenei felülvizsgálását és az Űj Rész
szel együtt való kiadását, a Hitvallási Iratok lefordítását és két 
kötetüknek megjelentetését, a teljes Szentírás lefordítását és jelen
tős részének próbafüzetekben való kézbe adását, az új, egyetemes 
Agenda kiadását, az egységes Konfirmációi Káté és az evangélikus 
Áhítatos Könyv megjelentetését, a lelkészi munkaközösségek terv
szerű és átfogó munkájának kiépítését stb.

Nem pusztán az a nagy dolog, hogy ezeket a munkákat elvégez
tük, hanem az a mód is, ahogyan azok létrejöttek. A munka mód
szere, megszervezése és stílusa is figyelemreméltó. Ezek a munkák 
ugyanis szinte valamennyien közösségi fáradozás eredményei, kö
zösségben végzett munka gyümölcsei. Nem egy-egy professzorunk, 
vagy lelkészünk dolgozott és mutatott fel itt vagy ott valami nagy
szerű eredményt, hanem püspökök, professzorok és lelkészek együt
tesen végezték el a fent említett szolgálatokat. Ezt azért kell any- 
nyira hangsúlyoznunk, mert az elmúlt másfél évtizedben nemegy
szer találták ki egyes külföldi egyházi körökben — de még idehaza 
is — azt a mesét, hogy az egyházvezetőség „el van szigetelve” a 
lelkészektől és a gyülekezetektől és emiatt állítólag „nem megy jól 
a munka” . Máskor viszont „az egyházi demokratizmus csorbítása” 
volt odakint és idebent egyes körökben a kedvelt téma. E gyanú
sításokkal szemben az a való igazság, hogy alig volt még olyan kor
szak magyarországi evangélikus egyházunk történetében, amelyben  
a munka olyan széles bázison és olyan demokratikus módszerrel 
fo ly t volna, mint éppen az utolsó 15 évben.

Hogyan szerveztük meg például a Központi Alapot? Úgy, hogy 
annak megszervezése előtt az akkori egyetemes főtitkár felkeresett 
minden lelkészi munkaközösséget és részletekbe menően meg
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beszélte a lelkészekkel a problémákat. Ezek a megbeszélések nem- 
voltak csupán formaiak. Hiszen ezeknek az eszmecseréknek a kö
vetkezménye az lett, hogy az egyes egyházmegyékre más és más. 
kulcs alapján vetette ki az egyházvezetőség a járulékkulcsot, na
gyon figyelve az egyházmegyék gyülekezeteinek anyagi teherbíró
képességére. És amikor 1959 elején az előzetes vizsgálódások után 
bevezettük a Központi Alapot, még az egyes gyülekezeteknek kül
dendő segélyösszeg megállapítását is lényegében a lelkészi munka- 
közösségekre bíztuk. Ennél nagyobb fokú demokratizmust nehéz 
elképzelni.

És hogyan született meg az Agenda? Ügy, hogy annak minden 
tervezett részletét előzőleg valamennyi lelkész a Lelkipásztor hasáb
jain olvashatta és tanulmányozhatta. Majd a Lelkészi Munkaközös
ségekben 1961-ben, szinte egy egész esztendőt szántunk rá arra, 
hogy az idevonatkozó problémákat a lelkészek egész aprólékosan 
megtárgyalhassák, véleményüket kifejthessék, szempontjaikat érvé
nyesíthessék. Alig van lelkész a magyarországi evangélikus egyház
ban, aki ne mondta volna el álláspontját a készülő Agendára nézve. 
Csak azi írásban összefoglalt, lelkészektől beérkezett kritika, mint
egy 400 (!) oldalnyi szöveget tartalmaz. De ezen kívül is: az Agendá- 
ban található imádságok túlnyomó többségét nem külföldi agendák- 
ból „ollóztuk ki” , hanem azokat magyarországi evangélikus lelké
szek írták és bocsátották rendelkezésünkre. Majdnem 100 lelkész 
imádságát tartalmazza az Agenda. Nem feledkezhetünk el az Enek- 
és Liturgiaügyi Bizottság sok tagjának munkájáról sem. Általában 
nem jutott el hozzánk egyetlen olyan Agendára vonatkozó megjegy
zés sem, amelyet komolyan ne vettünk volna és ne latolgattuk volna 
annak lehetőségét, hogy annak szempontjait érvényesíthetjük-e. 
Nem tudom, van-e példa rá bármelyik külföldi evangélikus egyház
ban, hogy egy Agenda ilyen sok lelkész közreműködésével és kriti
kájának figyelembevételével készült volna?

És a Szentírás-fordítás? Maga a fordítás sem egyéni munka, 
hanem ez is közösségi fáradozás gyümölcse. Több mint 10 éven ke
resztül egy kisebb csoport szinte minden hónapban egy teljes hétre 
összejött, hogy együttesen végezzék el a fordítás minden szempont
ból igen nagy felkészültséget igénylő és sok alázatot kívánó munká
ját. De még tovább is léptünk: az 1962. évben az addig elkészült 
ótestámentomi próbafüzeteket kiadtuk a lelkészi munkaközösségek
nek. hogy azoknak egyik-másik, Ótestámentommal rendszeresen 
foglalkozó tagja, ezeket a füzeteket, illetőleg a fordítást, megbírálja 
és véleményét eljuttassa a fordítóbizottsághoz. Mindenesetre a szö
veg végső megállapításánál a fordítóbizottság tekintettel lesz ezekre 
a kritikai megjegyzésekre is és így végeredményben sok lelkészünk 
munkája is benne lesz majd a Szentírás úi fordításában.

És a Lelkészi Munkaközösségek? A mi egyházunkban nem úgy 
történik a lelkészek továbbképzése, hogy néhány professzor időn
ként különböző teológiai konferenciákon kifejti újabb kutatásainak 
eredményeit és azt tovább adja a lelkészeknek. Bár a professzorok
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munkáját a mi lelkészeink is igénylik, mégis sokkal nagyobb jelentő
ségű az, hogy maguk a lelkészek dolgozzák fel önállóan a kijelölt 
témákat, és a maguk körében azt részleteiben is megbeszélik. De 
még ehhez is hozzá kell tenni valamit: a témák kijelölése is a lel- 
készi közvélemény szem előtt tartásával történik. Az 1963. évre ki
jelölt témák úgy születtek, hogy előbb sok lelkészt kérdeztünk meg 
írásban, milyen témák felvételét javasolja a programba.

Nem tudom, van-e még olyan egyház külföldi viszonylatban is, 
amely a Lutheránus Világszövetség helsinki nagygyűlésének fő  
témáját előkészítő egzegetikai munkát az Efezusi levél 2. fejezete 
alapján olyan széles körben végezte volna el, mint éppen a mi 
magyarországi evangélikus egyházunk. Idevonatkozólag a lelkészi 
munkaközösségekből 23 dolgozat érkezett be!

És az Evangélikus Élet? Minden héten 15—20 lelkész ül össze, 
hogy a következő heti számot megszerkessze. Ezen az ülésen fel
olvasnak minden tervbe vett cikket és aprólékosan megbeszélik 
annak tartalmát, stílusát stb. Ez a lap is a közösségi munka gyü
mölcse! Az elmúlt évben az Evangélikus Életben 130 lelkész írása 
jelent meg! Tehát nemcsak a közvetlen szerkesztés történik közös
ségben,- hanem a cikkek összegyűjtése is igen széles körből szár
mazik. Egy olyanféle vélekedés, hogy az Evangélikus Életet „csak 
néhány ember írja” , a legendák világába tartozik.

De a közösségi munka gyümölcsei, az új zsinati törvények is, 
a Konfirmációi Káté, a revideált Énekeskönyv, az Áhítatos Könyv 
stb. Valamennyi munkaközösségben készült!

A fentiek azt mutatják, hogy az egyházvezetőség igényli a lelké
szek munkáját és a lelkészek szívesen vállalják a közös munkából 
a rájuk eső részt. De mindezek art is bizonyítják, hogy a munka 
egyházunkban valóban széles körű demokratizmus alapján folyik és 
éppen ezért eredményes és gyümölcsöző.

Fel kell vetnünk még egy kérdést: vajon kivétel nélkül minden 
lelkész munkáját igénybe vettük-e a közös munkában? A kérdésre 
így kell felelnünk: nem minden munkába vontunk bele minden 
lelkészt. Ez magától értetődő is. Elsősorban nem feledkezhetünk el 
arról, hogy nem kapta mindegyik lelkész ugyanazt a „karizmát” . 
A karizma a Lélek ajándéka és tetszése szerint osztogatja azt a mi 
egyházunkban és a mi lelkészeink között is. Ezen kívül nem egy
forma szorgalommal dolgozik valamennyi lelkész a maga helyén. 
Vannak, akik sokat olvasnak, írnak és dolgozzák bele magukat egy- 
egy munkakörbe, mások kevesebb szorgalommal és érdeklődéssel 
végzik szolgálatukat. Nem lehet „megkülönböztetéssel” vádolni ben
nünket akkor, ha elsősorban azoknak a lelkészeknek a munkájára 
támaszkodunk, akiknél azt tapasztaljuk, hogy olvasnak, tájékozód
nak és értik egyházunk szolgálatát az új magyar világban*Másokat 
tanítani csak az tud, aki maga is állandóan kész tanulni, meggyőző
dését és álláspontját újra felülvizsgálni és a szükséges következteté
seket levonni. Magától értetődő, hogy nem igényeljük néhány olyan
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lelkésznek a közegyházi szolgálatát, akik felett úgy múlt el az utolsó 
másfél évtized, hogy „ maradt a régi” . És itt megismételjük: a köz
egyházi szolgálat, beleértve a sajtómunkát is, mindig tanító munka 
is. És nem engedjük közegyházi szinten tanítani azokat, akik maguk 
taníthatatlannak bizonyultak az elmúlt másfél évtizedben. Mert mit 
tud tanítani a közegyházban az, aki például a világra csak úgy tud 
nézni, mint „megtérítendő masszá”-ra és nem úgy, mint amit az 
Isten szeret és amelynek gondjaiban neki, mint keresztyén embernek 
is osztozkodnia kell. Miben tudja előbbre vinni egyházunk szolgá
latát az a lelkész, aki meg van győződve arról, hogy a világ iránti 
szeretetet szinte kizárólag azzal mutathatja meg az egyház, ha „hir
deti számára az üdvözítő evangéliumot” és elfeledkezik arról, amit 
Niemöller Márton egyházelnök 1962-ben mondott Helsinkiben a 
Világifjúsági Találkozón: „Ha a világ éhező embereinek csak az élet 
kenyerét akarjuk adni, és nem adunk nekik kenyeret a testi éhség 
enyhítésére, akkor elárultuk az evangéliumot!”  Hogyan akar taní
tója lenni magyarországi evangélikus egyházunknak az a lelkész, 
aki az igazi egyházi élet normájának a Nyugaton kialakult élet
formát tekinti és: vagy ezt a nyugati életformát akarja hazánkban 
is megvalósítani, vagy azon méri le a mi egyházunk munkáját. 
És végül: mire tudja tanítani egyházunk népét az a lelkész, aki 
állandóan hátratekint és nem élőre néz és elfeledkezik arról, amit 
Beckmann professzor mondott nemrégiben: „Nem vezet út vissza
felé, sem a 16. századba, sem a keresztyén egyház kezdeti kor
szakába. Csak előre vivő út van s ez abban a tudatban, hogy az egy
ház Ura a régi.” Ha mi ilyen beállítottságú lelkészeket (akik már 
igazán kevesen vannak!) nem kérünk meg arra, hogy tanítsák lelké
szeinket és gyülekezeteinket a Lelkipásztor és az Evangélikus Élet 
hasábjain — de még elfogadjuk szolgálatukat kisebb körben —, az 
nem jelenti azt, hogy mi „testvérietlenek” vagyunk, „elfelejtjük azt, 
hogy Jézus Krisztusban mindannyian testvérek vagyunk” , hanem 
azt, hogy vannak, akik önmagukat „különböztetik meg” és azt is 
jelenti természetesen, hogy hamis teológiai nézeteknek nem adha
tunk magas fórumot. Ugyanakkor senkiről sem mondunk le és re
ménykedünk abban, hogy őszinte eszmecserékben tudjuk legyőzni a 
hamis nézeteket. Ez is közösségi fáradozást igényel!

Káldy Zoltán
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Tanulmányok

A  Prágai
Keresztyén Békekonferencia anyagából

Bizottsági ülések
A (konferencia elnökségi határozatának megfelelően február hónap

ban megkezdődtek a munkabizottsági ülések. Elsőnek a béke és a 
hidegháború kérdéseivel foglalkozó nemzetközi bizottság ülésezett 
február 11—13-ig Erfutban. A bizottságnak Csehszlovákiából, Nagy- 
Britanniából, Ghánából, Hollandiából, Libériából, Lengyelországból, a 
Szovjetunióból, Magyarországról (2), a két német államból és Nyugat- 
Berlinből toborzódnak a tagjai. Mélyreható teológiai vitát folytatott a 
Bizottság a hidegháborúról és annak különböző megjelenési formáiról.

Kialakította a bizottság a munkaprogramot is, amelynek kereté
ben a tagok a legközelebbi ülésig dolgozni fognak, amely előrelátható
lag ez év novemberében lesz. Az alábbi témákat fogják időközben 
a bizottság tagjai feldolgozni és a legközelebbi munkaülés elé terjesz
teni: 1. A hidegháború története; 2. A  hidegháború alternatívái; 3. 
Teológiai hitelrombolás (Unterstellungen), mint a hidegháború eszközei; 
4. Milyen kísértések fenyegetik az egyházakat a hidegháború terén, 
ha társadalmilag vagy politikailag megkötve tudják magukat? 5. A hi
degháború leküzdése az igehirdetésben, imádságban és lelkipásztori 
munkában, valamint a gyülekezet beszédében, cselekvésében és életében.

A mi tanulmányi bizottságunk az egész anyaggal fog foglalkozni, 
különös tekintettel a 4. témára, amelynek magyar részéről Jánossi Imre 
debreceni professzor a felelőse.

Közvetlenül ezután ülésezett Tabarzban a béke és az igazság kér
déseivel foglalkozó bizottság, amelynek magyar' részről szintén két 
tagja van. Ennék a bizottságnak 23 tagja van, s ebből 18 volt jelen 
Csehszlovákiából, Ghánából, a Szovjetunióból, a Német Demokratikus 
Köztársaságból, Magyarországról, Nyugat-Berlinből, Szenegálból és 
Svájcból.

A bizottság munkáját áthatotta az a meggyőződés, hogy az igazság 
helyes érvényesülése nélkül nem valósítható meg a tartós béke. A to
vábbi munka feladatait az alábbi témákban foglalta össze a munka
ülés: 1. Igazság és béke — a) Isten igazsága és az emberi jog, b) igazság 
és szolidaritás (a szolidaritás mint teológiai fogalom), c) igazság' és az 
egyház őrálló szolgálata; 2. Igazság és a nemzetközi kapcsolatok — a) 
koegzisztencia és kooperáció, b) kapcsolatok, csere és tárgyalások, c) 
szerződések, d) a kompromisszum mint a krízisek megoldási eszköze;
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3. Az igazság mint a társadalmi élet alapja — a) igazságot minden 
embernek (egyforma méltósága van minden embernek Isten és az em
berek előtt), b) igazság korunk kulturális, politikai, gazdasági, technikai 
és társadalmi átalakulásai közepette (az evolúció, revolúció és restau
ráció problémája). — A bizottság tagjai a fenti témákat dolgozzák fel 
a legközelebbi munkaülésig.

Magyar részről Békefi Benő refomátus püspök és dr. Czeglédy 
István budapesti református professzor tagjai ennek a bizottságnak.

Magyarországon tartotta ülését március 4—7-ig Mátraházán a béke 
és Németország kérdésével foglalkozó állandó nemzetközi bizottság. 
Ennek a bizottságnak 25 tagja van, akik közül szintén 18-an voltak 
jelen Csehszlovákiából, a Német Szövetségi Köztársaságból, a Német 
Demokratikus Köztársaságból, Hollandiából, Lengyelországból, Romániá
ból, a Szovjetunióból, Svájcból. Magyar részről dr. Pálfy Miklós és 
Tóth Károly mint tagok, dr. Bartha Tibor püspök, dr. Kádár Imre 
és dr. Pákozdy László professzorok mint vendégek vettek részt a 
bizottság tanácskozásain.

A bizottság abban a tudatban tárgyalta a béke és a német kér
dést, hogy a német kérdés megoldatlansága veszélyezteti a világ béké
jét, s ezért megoldása nemcsak a németek, hanem az egész világ 
békéjét mozdítja elő. S ebben a helyzetben nekünk keresztyéneknek 
különleges feladatunk van, hogy békés megoldásokat keressünk tárgya
lások útján. „Hálásak vagyunk azért, hogy nagy egyetértést kaptunk 
ajándékul a tekintetben, hogy

1. Isten Igéjére hallgatva kell tovább tisztáznunk a bűnbánat és 
bűnbocsánat kérdését, a félelem legyőzésének kérdését, valamint a 
történelem teológiájának problémáját,

2. szükségesek a német kérdésről folytatott tárgyalások valamennyi 
érdekelt fél részvételével. Ezek hozzájárulnak sok emberi probléma 
megoldásához is. Csak így lehet lépéseket tenni a német kérdés békés 
és szerződések útján való megoldása felé.”

A feladatok megoldására vonatkozólag a bizottság javaslatokat dol
gozott ki és terjesztett a Keresztyén Békekonferencia vezetősége elé.

Lapunk áprilisi számának a lezárása után ülésezett az NDK-beli 
Buckowban a Béke és a szabadság kérdéseivel foglalkozó bizottság 
március 11—15-ig. Magyar részről dr. Bodonhelyi József és dr. Varga 
Zsigmond professzorok vettek részt a bizottság megbeszélésein.

Megjelent a „ Christliche Friedenskonferenz”  2. száma január hó
napban. „Keresztyén életstílus a béke érdekében” címen Giorgio Girar- 
det írt cikket (olasz valdens lelkész). „Eljött az ideje” — mondja —, 
hogy Krisztushoz tartozásunknak az adjon értelmet és tartalmat, hogy 
a békéről szóló evangélium üzenetét a legapróbb részletekig meg
érjük. .. nem pacifizmusról van itt szó, hanem életstílusról: Krisztus
ban arra hívattunk el, hogy minden cselekedetünkben „megéljük” a 
békét. . .  A béke mint életstílus azt jelenti, hogy minden helyzetben 
és minden időben szolidárisak tudunk lenni az emberekkel, minden 
elnyomott, megvetett, szükséget szenvedő emberrel, mert mindegyikben 
Isten képére teremtettségének a méltóságát ismerjük fel, amelyet 
Krisztus állított helyre benne művével. . . ” A béke érdekében élt 
keresztyén életstílus azt jelenti, hogy a keresztyének között és az egy
házakban sem faji, sem a hagyomány szempontjából különbségek nem 
lehetnek. Ez az életstílus azt jelenti, hogy a keresztyén ember nem 
közömbös az igazság, a béke és a szabadság nagy kérdései iránt. Olyan 
elszánást jelent ez a keresztyén életstílus a béke érdekében, hogy
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,,nem korlátozódik elbizakodottan csak a „keresztyénekre” , hanem nyílt 
és őszinte kapcsolatban van mindazokkal, akik ugyanezekért a célokért
harcolnak.”

Rendkívül tanulságos J. J. Mends-Cole-nak, a libériái református 
egyház moderátorának a Tanácsadó Bizottság 1962. májusában Karlovy 
Varyban tartott ülésén elhangzott előadása: A szabadságmozgalom 
Ázsiában, Afrikában és Latin-Amerikában. Afrika népeire az európai 
kormányok gyarmati igát raktak. Kivétel csupán Libéria volt, amelyet 
keresztyén telepesek alapítottak és sohasem volt gyarmat, Viszont 
Afrika többi részét maguk a misszionáriusok is segítették kizsákmá
nyolni. Ennek a gyarmatosító szellemnek azonban a vége felé tartunk 
Afrikában is és a történelem kerekét nem lehet visszafelé forgatni. — 
A világ valamennyi vallásának — a keresztyénségnek is — Ázsia a 
bölcsője. Ennek ellenére a keresztyénség ma elenyésző kisebbség 
Ázsiában, mert nem a keresztyénség igazi tanításának a szellemében 
közeledtek Ázsia népeihez a keresztyének, hanem a kizsákmányolás 
szellemével. — Latin-Amerikában a lakosság túlnyomó többsége kato
likus és faji probléma alig van, miután az indián \ őslakosságot az 
európaiak szinte teljesen kiirtották korábban. Viszont az egykori rab
szolgák utódai ma szabadságharcot folytatnak függetlenségükért, első
sorban a Karib-tenger térségében. — A színesek rendkívül bizalmatla
nok lettek a múltban tapasztalt és átélt sok szenvedés folytán az 
európaiak iránt és a keresztyének csak akkor tudják megnyerni bizal
muknak, ha végre Krisztus tanítását és különbséget nem ismerő sze- 
retetét viszik magukkal közéjük.

Dr. Bartha Tibor püspök a prágai békemozgalom elvi tartalmát és 
irányát ismerteti A Keresztyén Békekonferencia feladatai és célkitű
zései címmel. Ez a cikk teljes terjedelmében megjelent a Theológiai 
Szemle 1962. 11—12. számában.

V. Hájek arról a rendkívül érdekes és fontos tanácskozásról számol 
be (Üj értelmet adni a felelősségnek címen), amelyet az Egyházak 
Világtanácsa Nemzetközi Ügyekkel Foglalkozó Bizottsága rendezett meg 
az egyházak képviselői és genfi leszerelési konferencia résztvevői között 
1962 júniusában Genfben.

G. Casalis, a párizsi teológiai fakultás professzora a keresztyé
nek feladatait foglalja össze tézisekben 1962. júliusában Grácban, a 

Keresztyén Diákok Világszövetsége konferenciáján. Kiengesztelés és 
politika címen ezeket a tételeket hozza a folyóirat, amelynek lényege, 
hogy a megbékélés útján akkor tesszük meg az első lépést, ha tudunk 
hallgatni a másik emberre, igyekszünk megérteni és megszabadulunk 
előítéleteinktől. Azután meg kell békélniök a keresztyéneknek magá
val a politikával, amelyet sem bálványnak sem tabunak nem tekint
hetnek.

A továbbiakban beszámolókat olvashatunk az Összjapán Keresz
tyén  Békegyűlésről (1962. szept. 4—-5), hozza annak közzé tett nyilat
kozatát; tájékoztat az európai regionális bizottságok üléseiről és a kubai 
‘válsággal kapcsolatos keresztyén megnyilatkozásokról.

Dr. Pálfy Miklós
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A katolicizmus útja az első és második vatikáni 
zsinat tükrében

Az első vatikáni zsinatról

Már jóval az 1869—70-es első vatikáni zsinat előtt égető kérdésként, 
hatotta át a katolikus egyház köreit a probléma: fel fog-e vetődni a zsi
naton a pápai csalatkozhatatlanság, vagy nem? A zsinat előtti utolsó 
évtizedben szenvedélyes vitáktól volt hangos a katolikus egyház, mivel 
ismeretes volt, hogy a püspökök jelentős része a pápai csalatkozhatat
lanság dogmává tétele mellett van. Annak is híre ment, hogy megvita
tás nélkül, formális szavazás nélkül, ünnepélyes nyilatkozattal, az egy
ház számára meglepetésszerűen akarják ezt a dogmát kierőszakolni. Ez: 
ellen azonban erős tiltakozás indult meg a katolikus egyházban.

1869 tavaszán Döllinger Ignácnak (1799>—1890), a müncheni egye
tem teológiai fakultása nagy nevű egyháztörténet és egyház jog profesz- 
szorának cikksorozata jelent meg, amelyben a pápaságról szóló kato
likus tanítást és hagyományt, nagy egyháztörténeti anyag feldolgozása 
alapján fejtette ki. Az év nyarára könyvalakban is megjelent kutatá
sának eredménye „A pápa és a zsinat” címmel. A szerző azonban a 
„Janus” fedőnév mögé rejtőzött. A könyv óriási feltűnést keltett. Nyom
ban lefordították más nyelvekre is. Első volt az angol fordítás, amely 
az év őszén jelfent meg. Döllinger nem támadta a pápa primátusát, sőt 
azt a római katolikus teológiának megfelelően, magától Krisztustól ere
deztette. De bírálta a pápasággal való visszaéléseket az egyháztörténe
lem folyamán, mint amilyen volt például: Nagy Konstantin hamisított 
adománylevele (Donatio Constantini) a pápák vagyonáról és politikai ha
talmáról; a középkori inkvizíciós módszerek; a méltatlan életű pápáké 
a jezsuiták mesterkedései; az akkor még fennállott pápai egyházi állam 
ténye és rendszere, stb.

Az 1864-ben megjelent hírhedt pápai „Syllabus”-t, amely kora min
den haladó eszméjét kárhoztatta, bornirtságának megfelelő megítélés
ben részesítették a kortársak. Ugyanakkor nyilvánvalóvá vált, hogy egy 
ilyen szellemű pápaságnak a csalatkozhatatlanság igényével való dog
matikai felruházása azzal a következménnyel jár, hogy szellemi szolga
ságra kárhoztatja a katolikus egyházban a gondolkodó fejeket is. Döl
linger könyvének olyan nagy hatása volt, hogy — a pápai nuncius jelen
tése szerint —, amikor a kölni érsek püspöktársaival a fuldai kolostorban 
rendezett püspöki konferenciára hajtatott, a tömeg megtámadta és fel
tartóztatta őket. A német püspökök által kiadott pásztorlevél kárhoztatja. 
„Janus” könyvének azt a feltételezését, hogy a pápa uralkodói hatal
mának erősítése a szabadság rovására történik.

Ennek ellenére a 20 püspökből 14 ugyanakkor levélben íordult IX. 
Pius pápához, hogy tekintettel az általános hangulatra, nem lenne taná
csos a pápai csalatkozhatatlanságot dogmává tétetni a zsinattal. Az alá
írók közt olyan kiemelkedő katolikus egyházi vezetők voltak, mint Ket- 
teler mainzi püspök (1811—1877), és Hefele rottenburgi püspök (1809— 
1893), aki a legtudósabb katolikus teológusnak számított az egyháztör
ténet és a patrisztika területén. A zsinatok történetét 7 kötetben írta-
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meg. Az ultramontán ellentábor sem volt jelentéktelen, ennek a vezére  
Paderborn püspök (1812—1879) volt.

Tény, hogy a csalatkozhatatlansági dogma kimondása eredetileg nem 
szerepelt a zsinat napirendjén. A pápa által megkérdezett teológusok 
egyhangúlag azt a tanácsot adták, hogy csak akkor vegye elő a pápa: 
a zsinaton ezt a kérdést, ha előzőleg a püspököket megnyerték ennek az 
ügynek.

Politikai vetülete is volt a kérdésnek. Maguk a katolikus országok 
— köztük az osztrák—magyar monarchia — sem örültek a pápai terv
nek, mert egy csalatkozhatatlan pápa nagyobb jogot formálhat magá
nak a kormányok ügyeibe való beleszólásra. Viszont a francia kor
mánnyal jóbari kellett lennie a pápának, mert egyedül a Rómában állo
másozó francia ezredek jelentettek védelmet az akkor még fennálló 
pápai egyházi állam számára az újonnan alakult olasz királyság ter
jeszkedési törekvéseivel szemben.

Mégis, a politikai nehézségek és az egyházi tiltakozó hangok elle
nére, IX. Pius arról volt közismert, hogy a pápai csalatkozhatatlansági 
dogma kimondása legkedvesebb gondolata, legforróbb ambíciója.

Ahogyan most a második vatikáni zsinat egybehívása XXIII. János 
pápa egyéni elhatározásán alapult, az 1869—70-es első vatikáni zsinat 
gondolata kizárólag IX. Pius pápa személyes ötlete volt, ezt először: 
1864-ben közölte a bíborosok körében..

Rómában és Olaszország más részein Pius nem volt népszerű, mert 
az 1848-as olasz (Garibaldi) szabadságharccal szemben a reakció ural
mát erősítette. A katolikus világ más országaiban a régi hitnek, a kon
zervatív beállítottságnak az emberét látták benne. Rendkívül hosszú 
időre, 32 évre terjedő pápasága alatt mindig is ezt az irányt követte. 
Beállítottságára jellemző, hogy amikor Guidi bíboros, Bologna érseke, a. 
zsinaton a csalatkozhatatlansági dogma egyes kifejezéseit kívánta javít
tatni, Pius pápa magához rendelte, s felelősségre vonta. A bíboros azzal. 
védekezett, hogy csak azt tette, ami a püspök hivatali kötelessége, hogy 
a katolikus hagyomány képviselője legyen. Erre Pius azt válaszolta: 
„A  hagyomány képviselője? Annak csak egy képviselője van, s az én 
vagyok!”

A zsinatra összesen 1000 személyt hívtak meg: ebből megjelent 750, 
580 megyéspüspök, 60 püspöki hatalommal felruházott apostoli helynök,. 
46 címzetes püspök, s a szerzetesrendek legfőbb vezetői. A pápa a maga 
udvari embereiből igen sokat emelt püspöki rangra, vagy címzetes püs
pökségre, s'ezek természetesen az ő embereiként szerepeltek a zsinaton. 
Nagyszámban voltak jelen püspökök a pápai udvarból, rajtuk kívül még 
250 olasz püspök is részt vett a Zsinaton. Ez persze egyáltalában nem 
felelt meg a lélekszám szerinti aránynak. De a pápa ezzel a módszer
rel jelentős szavazóra tehetett szert.

1869. dec. 8-án, az ismert Mária-ünnepen nyitották meg a zsinatot a 
Szent Péter templomban. A plenáris üléseket az óriási méretű templom 
jobb hajójában tártották, erre hetenként kétszer, háromszor került sor, 
összesen 86 plenáris ülést tartottak a zsinat berekesztéséig, 1870. júliu
sáig. Kevés kivétellel ezek az összejövetelek titkosak voltak, de a zsinat- 
tárgyalásainak főbb eseményei mégis kiszivárogtak.

A zsinat szabályai szerint minden püspöknek jogában állt az általa 
fontosnak tartott tárgysorozati pont külön bizottságban való megtárgya
lását kérni, a kérelem felett a pápának van döntési joga. A pápa tehát
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valójában a zsinat teljhatalmú ura volt. 24 magyar, osztrák, német, 
  észak-amerikai püspök aláírásával javaslatot terjesztettek elő, hogy min
den püspöknek szabad legyen olyan kérdést a zsinat elé hoznia, amely 
lelkiismerete szerint az egyház érdekét szolgálja. A pápa válasza lesújtó 
volt: írni lenne, ha mind a 750 résztvevő arról beszélne, ami neki tetszik. 
Pedig nem erről volt szó, hanem arról, hogy a zsinatnak is legyen joga 
a tárgysorozati pontok összeállításában.

Az 1869. dec. 10-én a pápai kúria által előterjesztett anyag tárgya
lása 1870. tavaszáig tartott. A katolikus hit dogmatikai alkotmányát 
(Constitutio dogmatica de fide catholica) határozta meg a zsinat, s 1870. 
ápr. 24-én egyhangúlag elfogadta a kúria által előterjesztett javaslatot.

Ennek az ülésszaknak a során igen jellemző eset történt. Stross- 
mayer, Bosznia püspöke, felszólalásában arról is beszélt, hogy a protes
tánsok közcjtt is igen sokan vannak, akik szeretik az Ür Jézust. Erre 
kb. 200 püspök ugrott fel helyéről s kiáltozott: „Itt van egy második 
Luther, ki kell űzni!” „Ez maga Luther, átkozott, átkozott!” Strossmayer- 
nek abba kellett hagynia felszólalását.

Közben állandóan készültek javaslatok és ellen javaslatok, amelyek 
a háttérben izzó kérdésnek, a pápai csalatkozhatatlanságnak a tárgya
lását, vagy a napirendről való levételét célozták. A pápa által kinevezett 
26 püspökből álló különbizottság az egész kérdést áttanulmányozta, 23 
tag volt amellett, hogy tárgyalják a zsinaton a kérdést. A  három nem
mel szavazó, az antióchiai érsek, a turini érsek és Rauscher bécsi bíbo
ros-érsek volt; közülük Rauscher volt leghatározottabban a dogma ki
mondása ellen.

Sem a csalatkozhatatlansági dogma pártolói, sem ellenzői nem ma
radtak tétlenek. Egyik emlékirat a másik után született, a püspökök való
sággal el voltak árasztva dolgozatokkal. Ketteler püspök 63 nagy ívoldal
nyi emlékiratát, amit püspöktársaihoz intézett, az akkor még fennállott 
pápai egyházi állam postahivatala 15 napig fektette, s csak a Vatikán 
államtitkárához, Antonelli bíboroshoz beadott panaszra kézbesítették ki.

Június 6-án kezdődött a dogma-javaslat tárgyalása. A szövegmódo
sításra irányuló javaslatokat írásban kellett beadni. A javaslat beveze
tése és első .három fejezete minden nehézség nélkül átment. Ezek a pápai 
primátussal, a pápák hivatalával és az abból adódó jogokkal foglalkoz
tak. A legnagyobb érdeklődést a 4. fejezet váltotta ki, amely a pápai 
csalatkozhatatlanságot tárgyalta. Jún. 15-én kezdődött ennek a pontnak 
a  tárgyalása. Nyomban 120-an Jelentkeztek felszólalásra, ebből 57-en ju
tottak szóhoz, mégpedig 35 a dogma kimondása mellett, 22 pedig ellene. 
Július 13-án próbaszavazást tartottak az egész javaslat felett. Igennel 
(piacet) szavazott 451 részvevő, nemmel (non piacet) 88, tartózkodott a 
szavazástól 62. Nemmel szavazott 24 francia, 15 magyar, 11' német, 10 
-osztrák, 9 észak-amerikai, 7 olasz, 5 angol, 7 görögkatolikus püspök.

Természetesen egyetlen püspök sem vonta kétségbe a pápa primá
tusáról szóló katolikus tant, de a csalatkozhatatlansági dogma próbasza
vazásának eredménye után méltán mondta egy részvevő: Olyanok va
gyunk, mintha fejbe vertek volna” , — ez az elkeseredés arra vonatkozott, 
hogy ezzel a lépéssel a püspökök joga került háttérbe, saját egyházme
gyéjükben sem voltak biztosítva jogaik a pápával, illetve a kúriával 
szemben, márpedig nem akartak egyházmegyéjükben egyszerűen a pápa 
vikáriusaivá, vagy megbízottjaivá válni.
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A dogma kimondása elleni tábor egyik vezéralakja, a tudós Hafele 
püspök volt, aki jól megalapozott beszédében arra mutatott rá, hogy ami
kor I. vagy Nagy Leó pápa levelet írt Flavianushoz, „ex cathedra” nyi
latkozott ugyan, de csalatkozhatatlanságra nem tartott igényt, sőt a chal- 
cedoni zsinati atyák határozatának a pápa alávetette magát; viszont 
I. Honorius pápa, annak ellenére, hogy hivatala szerint csalatkozhatat- 
lan volt, mégis az eretnekség bűnébe esett. „Senkinél sem állok hátrább 
az apostoli szent szék és a szent atya tiszteletében — mondotta Hefele 
püspök —, de nem tartom megengedhetőnek a csalatkozhatatlansági 
dogma kijelentését, mert a püspökök a hitnek bizonyságtevői, és nem 
uralkodói.”

Azokra, akik a próbaszavazáson nemmel szavaztak, nagy hatással volt 
Ketteler püspök érvelése is, aki azt emelte ki, először azt kell eldönteni, 
hogy a pápa egymagában, függetlenül és elvonatkoztatva az egyháztól, 
csalatkozhatatlan-e, vagy sem. Amint azonban az abszolút monarchiák
ban az állampolgári jogok elsorvadnak, nem fog-e az egyházi élet is 
kárt szenvedni, ha keresztülviszik a pápa csalatkozhatatlanságáról szóló 
dogmát? A püspökök nemcsak bizonyságtevői a hitnek, hanem bírák is 
a hit dolgaiban, de ha a pápa egymaga, a püspökök nélkül és tőlük füg
getlenül csalatkozhatatlan, akkor a püspökök többé nem bírák.

Hefele püspök közvetítő javaslattal állt elő, amely szerint a pápa 
abban az esetben lenne csalatkozhatatlan, ha vagy az egyházi tradíció, 
vagy a püspökök egészének tanácsa és támogatása áll mögötte.

Miután ezt az indítványt sem vették figyelembe, azaz a pápai csa- 
latkozhatatlanság kimondásához nem tartották szükségesnek a püspö
kök támogatását, mindazok, akik a próbaszavazásnál a dogma kimondása 
ellen szavaztak, vagy tartózkodtak a szavazástól, összesen 150-en, a to
vábbi ülésekről távol maradtak.

A próbaszavazás eredménye nem hagyott kétséget afelől, hogy a kö
vetkező nyilvános ülésen a dogma végleges meghozatalakor, nagy több
séggel fogják megszavazni a csalatkozhatatlansági dogmát. Csak a pápa 
személyes közbelépése segíthetett volna abban, hogy a kisebbség állás
pontja is érvényesüljön.

Július 15-én este a pápa fogadást tartott, s azon Ketteler püspök 
térdre esett előtte és könnyek között kérte a pápát álláspontja megvál
toztatására. De a pápa ragaszkodott eredeti elgondolásához, amely sze
rint a pápa önmagában, az egyháztól függetlenül, annak jóváhagyása 
nélkül csalatkozhatatlan (ex sese, non autem ex consensu ecclesiae).

Miután minden kísérlet eredménytelen maradt, azok a püspökök, 
akik nem akartak a zsinati ünnepélyes ülésen, a pápa jelenlétében „non 
placet” -tel szavazni, elhatározták, hogy elhagyják a zsinatot s elutaznak 
Rómából. Július 17-én 55 püspök közös, tiszteletteljes hangú levélben je
lentette ezt be a pápának, 8 püspök pedig hasonló értelemben, de más 
szövegű levelet nyújtott be a pápához.

Ilyen előzmények után jött el 1870. július 18-a. A zsinat ünnepélyes 
ülése a Szent Péter-templomban a „Veni, Greator Spiritus” eléneklésé- 
vel kezdődött, maga a pápa nyitotta meg az ülést. Majd egy püspök já
rult a pápai trón elé s átvette a pápától a „Pastor Aeternus” kezdetű bul
lát, amely a zsinaton hozott határozatokat és kánonokat tartalmazta. 
A püspök a szószékre ment, s onnan kérdezte: „Főtisztelendő atyák, ,el
fogadják-e mindazokat a dekrétumokat és kánonokat, amiket ez az al
kotmány tartalmaz?” Majd megkezdődött a szavazás.
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A londoni Times egykorú tudósítása szerint, aznap a reggel óta tartó 
vihar egyre erősödött, a mennydörgés megrázta az egész templomot, a 
villámok fénye áthatott az ablakokon s kísértetiesen világította meg a 
baldachint. „Piacet” kiáltotta egy-egy eminenciás, vagy kegyelmes úr, s 
rá következett feleletként egy hatalmas villámlás és mennydörgés. így 
ment ez másfélórán, keresztül. A vihar tetőfokára hágott, amikor a pápa 
a szavazás eredményeként kimondta a megerősítés szavait: „Nosque sacro 
approbante Concilio, illa, ut lecta sunt, definimus et apostolica auctori- 
tate confirmamus.” Majd újabb villámlás és mennydörgés közt követ
kezett a Tedeum és az áldás.

533-an szavaztak „placet”-tel, 2-en „non placet”-tel, az egyik észak
amerikai, a másik olasz püspök volt. A pápai szentesítéssel tehát létre
jött a minden katolikus hivő számára kiközösítés terhe alatt hiendő és 
kötelező dogma, amint az a „Pastor Aeternus” (1870. július 18.) szövege 
szerint hangzik:

„Ha a római pápa ex cathedra szól, azaz ha hivatala gyakorlásá
ban, mint minden keresztyén pásztora és tanítója, a legfőbb apostoli 
tekintélyénél fogva, amely a dogmát, a hitet és az erkölcsöt illeti, va
lamit az egész katolikus egyház által hiendőnek kijelent, azt az isteni 
hatalmat gyakorolja, amely szent Péternek megígértetett, azaz a csa- 
latkozhatatlanságot, amellyel az isteni Megváltó egyházát a dogma, a hit 
és az erkölcs tekintetében felruházta, ezért a római pápa ilyen döntései 
megváltoztathatatlanok, a pápában önmagában nyerik érvényességüket,, 
s nem függenek az egyház hozzájárulásától.”

Ezzel a zsinat gyakorlatilag befejeződött. A pápa 1870 novemberére 
napolta el a zsinat munkájának folytatását. Azonban 1870. július 19-én 
kitört a pörosz—francia háború, a francia ezredek kivonultak Rómá
ból s hazasiettek. Ezzel az olasz királyság csapatai előtt új lehetőség 
nyílt meg. 1870. szeptember 20-án II. Viktor Emmánuel bersaglierijei 
rohammal bevették Rómát, az egyházi állam helyőrsége megadta ma
gát. Róma Olaszország fővárosává lett. Egy hónappal később, 1870. októ
ber 20-án a pápa jobb időkre elnapolta a zsinatot, hivatalosan csak 
XXIII. János pápa nyilvánította bezártnak, a második vatikáni zsinat 
előtt. .

A csalatkozhatatlansági dogma következményei messzire hatottak. 
Szakadás indult meg a  katolikus egyházon belül. Döllinger professzor 
állt az ókatolikus mozgalom élén. Európa sok országában alakult meg 
az ókatolikus egyház, amely elszakadt a római pápától. A tudós Hefele 
püspök már kész volt hivatalától megválni, amikor a pápai nuncius a 
visszatérésre rábeszélte.

Luther Wormsban másként cselekedett. Nem volt hajlandó az evan
géliumot eladni a pápaság kedvéért, s bátran szállt szembe Rómával, 
s a pápa hatalmi ambíciójával.

A csalatkozhatatlansági dogma alapján már nem volt semmi aka
dálya a pápai önkénynek. XII. Pius pápa zsinat nélkül, önmagára hivat
kozva tehette dogmává 1950-ben Mária testi mennybemenetelét abban 
a meggyőződésben, hogy minden katolikus minden pápai döntést vita 
nélkül hinni tartozik.

Így távolodott a csalatkozhatatlannak nyilvánított pápaság egyre 
messzebb az evangéliumtól.
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A második vatikáni zsinatról
A második vatikáni zsinatról ma még nehéz összképet, vagy éppen 

-értékelést adni, mert — amint a következőkből kitűnik —, a mostani 
első ülésszaknak inkább előkészítő és bevezető jellege volt.

A pápa a második vatikáni zsinat következő ülésszakát először 1963. 
május 12-re, majd pedig 1963. szeptember 8-ra tűzte ki. A második ülés
s z a k  előreláthatóan 1963. karácsonyáig fog tartani.

Közben megünneplik a trienti zsinat 400 éves évfordulóját. Ez az 
ünneplés számunkra, protestánsok számára azt jelenti, hogy a máso
dik vatikáni zsinat megerősíti és ünnepli a Tridentinumot, amely köz
tudomásúan a reformációval fjemben a legmerevebb határozatokat 
hozta, sőt, részletekbe menő polémiát folytatott Luther tanításával s g. 
reformációt eretnekségként kárhoztatta. Elég itt a legsarkalatosabb 
ellentmondásra utalni, ami abban jelentkezett, hogy a Tridentinum tette 
dogmává a kettős kinyilatkoztatást, amely szerint a Szentírással egyen
rangú hitforrás és kinyilatkoztatás a szenthagyomán'y. Ezen a réven 
vált azután lehetővé az a számos Szentírástól független, sőt annak el
lentmondó dogma, ami az újabbkori katolicizmus fejlődésére annyira 
jellemző, mint pl. a mariológia, vagy a pápai csalatkozhatatlanság.

Több katolikus teológus adott kifejezést annak a véleményének, 
hogy az első vatikáni zsinatnak 1870-ben az olasz politikai és katonai 
helyzetben bekövetkezett változása miatt történt időelőtti feloszlatása 
fontos esemény volt a katolikus egyház dogmafejlődése szempontjából, 
mert a zsinat esetleg még tovább fokozta volna a pápai csalatkozhatat
lanság dogmájának kiszélesítését, és a püspökök jogkörének csorbítását. 
Több katolikus teológus, mint pl. Roger Aubert löweni teológiai pro
fesszor, egyenesen az isteni gondviselésnek tulajdonítja, hogy az első 
vatikáni zsinat munkája megszakadt, mert a katolikus közvélemény 
nem volt előkészítve azokra a nagy' horderejű határozatokra, amelyeket 
a pápai udvar (kúria) nemcsak keresztülvitt, hanem még keresztülvitt 
volna. A mostani zsinat felszólalói inkább tekintetbe veszik a bibliai 
tudomány megállapításait, ezért a mostani helyzetet alkalmasabbnak 
ítélik a katolikus ekkléziológia kifejtésére.

Teológiai küzdelmek

Ami a zsinat munkájából minket, evangélikusokat különösen érde
kel, az az egyház egységének a kérdése. A zsinat különösen az utolsó 
két hét alatt foglalkozott sokat az egyházról szóló tanítással „De eccle- 
sia” címen, s közte az egyház egységének a kérdésével is, „De ecclesiáe 
unitate” címmel. Azonban az idő rövid volt ahhoz, hogy ezeket a témá
kat behatóan megtárgyalják, vagy határozatokat hozzanak. Viszont a 
következő ülésszak számára tanulságos volt látni a nagy érdeklődést a 
kérdés iránft, igen sokan jelentkeztek felszólalásra. De érdekes az is, 
hogy sok éles bírálat hangzott el a jelenlegi katolikus gyakorlattal szem
ben. Mindez a zsinati bizottságok tagjai számára tájékoztatásul szol
gál, hogyan gondolkodnak a zsinati atyák ezekről a kérdésekről.

Az egyházról szóló tanítás kifejtése fontos feladat mind az ökume
nikus kérdés szempontjából, mind a protestantizmus és katolicizmus 
viszonya tekintetében is, hiszen az egyházfogalom mikéntjétől függ, ho- 
gyan nézi és minek tartja a katolicizmus a protestantizmust.
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Az ekkléziológiai előterjesztés a következő főkérdéseket tűzte napi
rendre: az egyház lényege és természete, az egyház tagjai, a püspök
ség, a szerzetesség, a laikusok, az egyház tanítói hivatala, az egyház 
joga és tekintélye, az egyház és az állam, a misszió, az ökumenizmus. 
Ottaviani bíboros terjesztette elő ezt a tárgysorozatot, kiemelve a mö
götte álló feldolgozó munka nagyságát.

Amint sejthető, ez az előterjesztés a katolikus egyházról szóló taní
tást a „Mystici corporis” (1943.) enciklika vonalán viszi, ami az egyház 
szervezeti és jogi oldalának erőteljes hangsúlyozását jelenti. A zsinaton 
voltak, akik igen élesen bírálták öttavianinak az előterjesztésében mind 
az alapbeállítást, a teológiai rendszert, mind az egyes pontok tartalmát.

Sokan azt várják, hogy a zsinat a püspöki tisztet fogja fogja erőtel
jesen kihangsúlyozni. A zsinat az egyházat, mint Krisztus misztikus 
testét jelöli meg, amelyben nagy szerep jut a püspökök kollégiumá
nak, magának a zsinatnak, s a püspökké szentelés szentségi jellegének. 
Ha ebben az irányban haladna a zsinat ekkléziológiai munkája, ez lé
pést jelentene a püspök relatív autonómiája felé, s némileg enyhítené- 
a pápai centralizmust.

A felszólalók közül többen hangsúlyozták a Szentírás tanulmá
nyozásának szükségességét, bár ez inkább formai jellegű volt s a tar
talmi következményeket nem vonták le. Mások bírálták, hogy a görög, 
atyák hagyománya és tanítása háttérbe szorult, s csak a latin teológia 
és a skolasztika hangja érvényesül a katolikus teológiában. Ezekkel a bí
ráló hangokkal szemben viszont felvonult a XIX. század katolikus teoló
giai irányainak mindegyike, mint a jogásziasság, a klerikalizmus, a győ
zelmi öntudat. Ezekkel a konzervatív hangokkal szemben legélesebben 
De Sfnedt brüggei püspök szólalt fel, aki bírálta a Vatikán hivatalos 
lapjának, a „L ’Osservatore Romano”-nak az egyház győzelmi öntudat
tól és pompakedveléstől áthatott hanghordozását, amelyben az egyház: 
életét, mint győzelmek sorozatát állítja be. Ezt az egyházról szóló taní
tást középkori vonásnak nevezte, ami a modern ember szemében telje
sen elavult. De nem felel meg ez a szemlélet Jézus Krisztus tanításá
nak sert}, aki „kicsiny nyáj ”-nak nevezte övéit. De Smedt püspök tá
madta Ottaviani bíboros egész előterjesztését, annak klerikális hang
ját, „amely a piramis tetejével foglalkozik, a pápával, püspökökkel, pa
pokkal, akik elnökölnek, tanítanak, szentté avatnak, intézkednek, mi
közben a keresztyén nép lent passzivitásra van kárhoztatva s csak al
sóbb rangú helyet kap.” A hierarchiai hatalom az egyház változó, s nem 
örök vonásaihoz tartozik. Isten országában egykor majd nem fog lé
tezni, mert a választottak egyek lesznek Krisztussal. „Ami tehát meg
marad, az az Isten népe, s ami elmúló, az a hierarchia hatalma”. — „Mi 
Isten népében mindannyian egyformák vagyunk, ugyanazokat a jogo
kat és hivatalokat nyerjük, mind részesei vagyunk Isten népe királyi 
papságának. A pápa is a hivők egyike, s mint püspökök, papok, laiku
sok, mind egyaránt hivők vagyunk. Ugyanazokhoz a szentségekhez já
rulunk, egyformán szükségünk van a bűnök bocsánatára, az eucharisz- 
tiás kenyérre és az Isten igéjére.” Isten népének addig van szüksége 
a hierarchiai hivatalokra, amíg úton van s nem érkezett meg az eljö
vendő Isten országába. Az egyház arra kapott hatalmat, hogy szolgál
jon. „Mi nem azért vagyunk, hogy nekünk szolgáljanak, hanem, hogy 
mi szolgáljunk.” A püspökök őrizkedjenek a hierarchizhiustól. „A kle
rikalizmus és a hierarchizmus minden fajtáját mellőznünk kell, s az. 
Isten népének kell az első helyre kerülnie.”
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1962. dec. 5-én IV. Maxim antióchiai pátriárka, az Ottaviani bíboros 
előterjesztésében szereplő pápai primátus kérdésével foglalkozott. Ján 
21,15 alapján csak egyetlen primátust ismert el, s ez a szeretet primá
tusa. Hangsúlyozta, hogy a kőszikla, amelyre az egyház épül, nem a 
pápa, hanem Krisztus maga.

Ugyanezen a napon szólalt fel Montini bíboros, Milánó érseke, ab
ban az irányban, ahogyan De Smedt püspök beszélt. Kiemelte, hogy 
Krisztus nem úgy nézte a pápa, a püspökök és a keresztyén nép szere
pét, mint ahogy azt Ottaviani előterjesztette. Beszédét azzal fejezte be, 
hogy negative („non piacet” ) foglal állást Ottaviani előterjesztésével 
szemben.

Mások azzal támadták az előterjesztést, hogy annak jogásziassága 
megakadályozza, hogy az egyház a hívek anyja legyen. A melegebb, em
beribb egyházfogalom lehetővé teszi, hogy a tékozló fiák (protestánsok?) 
és a bűnösök is megtalálják anyjukat. A jogászi formák nem felelnek 
meg sem az emberiesség, sem a modern teológia követelményeinek.

Egyesek arra is utaltak, hogy Krisztus szegénységének és egysze
rűségének az egyház életében is láthatóvá kell válnia. Különösen kirívó 
az egyház gazdagsága és pompakedvelése, amikor az emberiség jelen
tős része szegénységben, sőt nyomorban él.

A katolicizmus sokféle arcához mindig hozzátartozott a szerzetes
ség révén a szegénység dicsérete (Assisi Ferenc, stb.). Ezzel próbálta a 
forradalmi szelet kifogni a vitorlából, miközben a papság és a főpap
ság vagyona közismerten óriásira növekedett.

Arra azonban most sem utaltak a zsinati atyák, hogy az emlege
tett nyomort meg is lehetne szüntetni. Pedig az egyház feladata nem 
az, hogy maga is nyomorgóvá legyen — amitől ugyan a vatikáni nem 
kell félteni —, hanem az, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy az emberiség: 
nagy része meg tudjon szabadulni mind a gyarmatrendszertől, mind a 
könyörtelen üzleti világ okozta nyomortól, s akkor az emberhez méltó 
életfeltételek mindenki számára elérhetőkké válnak.

Lercaro bíboros, Bologna érseke a szegénység és nyomor középkori 
receptjét alkalmazta, amikor arra utalt, hogy az előterjesztésnek be kell 
mutatnia az egyház szegénységéről szóló tanítást, magasztalnia kell a 
szegénységet, „mert azt Isten dicsőséggel tünteti ki.” Ez a nyomor el
szenvedésébe való belenyugvásnak az ajánlgatása.

A zsinati atyák egy része arról is szólt, hogy az egyháznak a jobb tár
sadalmi igazságért kell küzdenie. Hangsúlyozták, hogy Jézus Krisztus a 
világért odaáldozta magát. Ennek az a következménye, hogy az egyház: 
nem annyira a világgal szemben való jogait hangoztatja, hanem a világ 
javára szolgáló kötelességeit és tennivalóit.

A klerikalizmussal harcoló zsinati atyák arra törekednek, hogy némi 
zsinati szerephez jussanak a katolikus világiak is. Protestánsok szá
mára különösen hangzik, de mégis tény, hogy egyetlen világi katolikus 
vehetett részt a zsinaton, az is csak megfigyelő minőségben, s ez Jean 
Guitton, a francia Sorbonne egyetem professzora volt, akit aztán —- 
egyetlen világi részvevő létére — nem győztek eleget szerepeltetni a 
sajtóban és rádióban.

Egy másik törekvés arra irányult, hogy visszaállítsanak valamit a 
püspökök régi önállóságából, a pápai centralizmussal szemben. A püs
pöki konferenciák ezen a téren már kezdeményeztek valami keveset. 
De csak azon az óvatos ösvényen lehet járniuk, hogy az episzkopátus 
tartalmát elmélyítsék, és ne kerüljenek a zsinat folyamán olyan visz-
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szaszorított helyzetbe, mint az első vatikáni zsinaton. Ezek azonban 
csak próbálkozások. A második ülésszakon kerül majd csak elő a kér- 
dés a maga teljességében. Mégis, már az első ülésszakon megfigyelhető 
volt a püspökök általános hangulata a vatikáni centralizmussal szem
ben.

Az egyik nyugatnémet protestáns lap (Kirche in dér Zeit, 1963. ja
nuár) közlése szerint egy sajtókonferencián egy német katolikus pap 
így szólt a szomszédjához: „Ezek (a pápai udvar) csak egy klikket je

lentenek, s mégis azt gondolják, hogy ők a katolikus egyház. ”"“A zsinati 
atyák közül is többen így gondolkoznak. Bár Ottaviani bíboros, aki el
len elsősorban irányulnak ezek a megjegyzések, a „La France catholi- 
que”-nak adott interjú során kijelentette: „A pápai udvar (kúria) csak 
azt teszi, amit a pápa parancsol. Hosszú idők során szerzett tapaszta
latom szerint azonban a római kúriában a püspökök nagy segítséget 
.találnak.”

Az egységért való fáradozás nehézsége

Az ökumenikus kérdést a zsinat három bizottságban is érintette, ez 
azonban nem vált a tárgy javára. Három különböző szemszögből szól
tak hozzá a .kérdéshez, s így sem alapos, sem egységes feldolgozás nem 
alakult ki. Az orthodox egyházzal foglalkozó bizottság is tárgyalta a 
kérdést, a Vatikán „keresztyén egység” címen alakított titkársága is 
hozott előterjesztést, és a teológiai bizottság tárgysorozatán a tizenegye
dik pontként is szerepelt a téma. A három bizottság három külön
böző szempontot érvényesített, ezért szükségesnek tartották az egész 
anjag új átdolgozását és egységesítését. Az első és második ülésszak 
között történik ez meg, s „a keresztyének közt szükséges egységről” (De 
unione fovenda inter christianos) címmel fogják 1963. őszén a zsinat elé 
terjeszteni. Négy fejezetből fog állni: 1. a keresztyének egységéért mon
dott imádság szükségessége, 2. az Isten igéje, 3. a vallásszabadság (De 
tolerantia religiosa). 4. a katolikus ökumenizmus.

A „De ecclesia unitate” című előterjesztés az első ülésszak alatt 
hangzott el, s előkészítő anyagként fog szolgálni a második ülésszak 
tárgyalásaihoz. Három lényeges pontja volt az előterjesztésnek:

1. Péteren és utódain nyugszik az egyház egysége. Kiemelték, hogy 
noha ez az alaptétel az elszakadtak számára nehézséget okoz, az egjr- 
ház egységét azonban nem lehet az igazság feláldozása árán létrehozni.

2. Teológiai, liturgiái, egyházjogi, pszichológiai-gyakorlati eszközök 
és módszerek keresése, amelyek az egység előmozdítását szolgálják.

3. A kibékülés módja és feltétele.
Ennek az előterjesztésnek a beállítottságát hűen jellemzi egy szó, 

amely minduntalan ismétlődik, s ez a „reditus” (visszatérés), vagy igei 
alakban „redire” (visszatérni). Nem arról van itt szó, hogy egyesek tér
jenek be a katolikus egyházba, hanem arról, a „nagy visszatérésről” , 
amelyben a Rómától „elszakadt” eretnek és szakadár egyházak térné
nek vissza a pápához.

Az egyház egységének látható jeleként hangsúlyozták az egyház 
„Krisztustól kívánt” jogi-szervezeti egységét, amelyben mindennek alá
vetik magukat a Krisztus által a földön felállított egyházi tekintély
nek, a római pápának. A szent Péter székének szóló engedelmesség el
engedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy minden földi s a szentszéktől el
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szakadt, de oda visszatért egyház, a római egyházzal együtt, a látha
tatlan és mennyei egyházhoz tartózhassák. Mária lenne a legfőbb védel
mezője ennek az egyházi egységnek. Az orthodox egyház felé kihang
súlyozták, hogyha a pápaságot elismernék, a többi feltételt Róma köny- 
nyebbé tenné számukra, a Rómától eltérő hagyományok és szertartások 
nem jelentenének különösebb problémát.

Ebben az előterjesztésben elhangzott feltételek csak egy szóval jel
lemezhetők: kapituláció. Ha a római teológusok ezt a tervet szánják 
ökumenikus munkának és a közeledés felé tett lépésnek, akkor a velük 
íoiyiaroci további ökumenikus párbeszéd értelmetlenné válik.

Nem mindegyik zsinati tag volt megelégedve ezzel az előterjesz
téssel, de a bírálatok inkább formai kérdésekre szorítkoztak, semmint a 
teológiai lényegre. Egyesek kifogásolták, hogy túl éles és kizárólagos 
a fogalmazás hangja, hiányzik belőle az ökumenikus érzék, nem veszi 
figyelembe, hogy évszázadok folyamán változott az egyházközi hely
zet, különben is a feszültség okozásában mindkét tábor vétkezett.

Viszont ugyanakkor mások, óvtak a könnyelmű békülékenységtől. 
a hamis irénizmustól, amely elkeni az elválasztó dogmatikai ellentéte
ket.

A zsinatban meglett volna a közeledésre az igyekvés, de a teológiai 
akadályok annyira nagyok, hogy azokon semmiképpen sem tehették 
túl magukat.

Hogyan tagadhatná meg a katolikus teológia a pápaságról szóló 
dogmát, ha valóban római katolikus akar maradni? Viszont hogyan 
fogadhatnák el a protestáns és az orthodox egyházak a pápaságról szóló 
dogmákat mindazzal a teológiai, szervezeti, gyakorlati következmény
nyel együtt, amit ez szükségképpen jelent, anélkül, hogy megtagadnák 
protestáns, illetve orthodox hitüket?

De mekkora nehézséget jelent a mariológia! Az 1963-as őszi ülés
szakon fogják először tárgyalni a mariológiát, mint az ekkléziológia 
részét. Sajtókonferenciákon és más nem-zsinati megnyilvánulások során 
már látszott egy s más a mariológia újrafogalmazásának kísérleteiből. 
Még azok a püspökök is, akik hajlamosak arra, hogy a „kinyilatkoztatás 
két forrásáról” szóló tanításban a nagyobb hangsúlyt mégis a Szent
írásra tegyék, nem bíznak abban, hogy a teljes mariológia a Szentírás
ból levezethető lenne. Semmelroth katolikus teológiai professzor meg
kísérelte, hogy az egész mariológiát ne ekkléziológiailag, hanem krisz- 
tológiailag értelmezze, a szeplőtlen fogantatástól kezdve Mária testi 
mennybemeneteléig, közbenjárói szerepéig, sőt a megváltás művében 
való részvételéig.

Ezek a kísérletek mutatják, mennyi próbálkozás van a tekintetben, 
hogy a mariológiát összhangba hozzák a Szentírással. Csakhogy ezzel 
nem válik a mariológia a protestánsok számára elfogadhatóbbá, mert 
ezekkel a teológiai tételekkel, s a Szentírás kezelésének katolikus mód
jával, hogyan érthet egyet egy protestáns, azaz a Szentíráshoz hű teoló
gus anélkül, hogy saját evangéliumi voltát ne tagadná meg, mikor az 
egész mariológia egyenesen Jézus Krisztus megváltói művét szorítja 
háttérbe, amit pedig a reformáció annyira megbecsült és kincsként ér
tékelt. Nem lehet az evangélikus egyházhoz hűnek maradni, a mario
lógia bármilyen átfestett megfogalmazásával való egyetértésben sem!

Az egyik vatikáni intézetben, 1962. nov. 24-én előadást tartott’ Küng, 
akit újonnan nevezett ki a pápa a zsinat teológiai szakértőjéül, az új-
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szövetségi őskatolicizmusról. Összefoglalásul ezt állapította meg: „Már 
az Üjszövetségben is minden út Rómához vezet. Csak a katolikus teoló
gia értette meg az Újszövetséget a maga egészében (kat’holon).” Szerinte 
a protestáns teológusok mindig csak kiragadott elemeket vettek elő az 
újszövetségi bizonyságtételből, s ez a „kiszakított” értelmezés megfelel 
a görög „hairesis” (eretnekség) értelmének. Az előadás után Cullmann, 
az ismert svájci teológiai professzor, felszólalásában azt válaszolta erre, 
hogy az eretnekség nemcsak a kisebbségre lehet jellemző, hanem a több
ségre is, különösen ha a „synkretismus” (valláskeveredés) hibájába esik, 
amely idegen, pogány vallásos elemeket kever össze keresztyén elemek
kel, amint azt a katolicizmus teszi.

Ezek után nem csoda, ha az Egyházak Világtanácsa hivatalos meg
figyelője, dr Lukas Vischer professzor, 1962. dec. 8-án a vatikáni állam
titkárnál, Cicognani bíborosnál tett látogatása során, a „L’Osservatore 
Romano” (1962. dec. 10—11.) szerint a következőket jelentette ki: „Bi
zonyára nem tudtuk a meglevő nehézségeket legyőzni. Szétszakítottsá- 
gunk ténye nem először vetődött fel. De talán csak most értjük meg. 
először igazán azt az óriási feladatot, ami akkor mered elénk, ha meg
kísérelnénk a Krisztusban való egységnek új kifejezést adni.”

Az eddigiek mérlege
Az első ülésszak alatt a zsinat öt előterjesztést tárgyalt meg részben, 

vagy egészben: 1. a liturgia, 2. a kinyilatkoztatás két forrása, 3. a nyil
vános kommunikáció, 4. az egyház egysége, 5. az ekkléziológia.

Ebből főleg a liturgia kérdésében jött létre döntés, amit a jelen
levők több mint 90%-os szavazati többséggel fogadtak el. A felszólalók 
észrevételeit általában tekintetbe vették. A liturgia terén olyan kiegé
szítő javaslat is volt, hogy a híveknek több szerep jusson az istentisz
teletben. A továbbiak során valószínűnek látszik, hogy engedélyeznek 
laikusok által vezetett istentiszteletet is, ahol a gyülekezet pap nélkül van 
jelen. A pápa mellett a püspököknek is lesz liturgikus kérdésekben 
döntő szavuk. 1962. dec. 8-án a szent Péter székesegyházban, a zsinat 
első ülésszakának záróistentiszteletén, újításként bevezették a hívek és; 
a kar váltakozó éneklését.

A kinyilatkoztatás két forrásáról „De divina revelatione” cím alatt 
tárgyaló bizottság előkészítő jellegű munkát végzett. Majd a két ülés
szak közötti időben fogják átdolgozni az első előterjesztést, mégpedig 
nemcsak egyszerű revízió formájában, hanem — mivel élés bírálat is 
elhangzott — új alapokon indul el a munka. A felkészülés mértékét 
az a tény is mutatja, hogy ennek a bizottságnak a tagjait felmentették: 
más bizottsági feladatoktól.

A pápa új különleges bizottságot is szervezett „az egyház egyete
mes képviselete” címmel, Cicognani bíborosnak, a vatikáni államtit
kárnak vezetésével. Ennek a bizottságnak a feladata az összes bizott
ság munkájának összhangba hozatala és irányítása. 1963. január köze
pétől dolgoznak a bizottságok. Igaza volt a pápának, dec. 8-iki nyilat
kozatában: „A zsinat a következő kilenc hónap alatt, a két ülésszak 
közötti időben is, lényegében együtt marad, s ökumenikus gyűlésekben 
folytatja munkáját” .

XXIII. János pápa záróbeszédében utalt a zsinaton elhangzott vé
leménykülönbségekre, amikor ezt mondta: „Ennek is megvan a maga 
jelentősége, az igazság sokoldalú tárgyalásában, egyúttal pedig megmu
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tatja a világnak, hogy az egyházban milyen szabadsága van az Isten 
gyermekének.” Kétségtelen, hogy a múlthoz képest a püspökök több sza
badsággal szólhattak: Ennek a megállapítása az első ülésszak mérlegéhez 
hozzátartozik.

A zsinat elején maguk a püspökök sem hitték, hogy ennyi szabad
ságuk lesz. Egy indonéz püspök elmondta, hogy milyen remegéssel és 
azután milyen örömmel fogadták Liénart és Frings bíborosok első tilta
kozását egy kényszerszavazás ellen. A bizottsági tagok megválasztásáról 
volt szó, miközben a zsinati atyák maguk közt zúgolódtak, amiért kész 
listák voltak előttük, s a jelölteket meg kellett volna szavazniok. A til
takozásnak ezt a kis lehetőségét is ilyen nagyra tartották a püspökök.

A pápa a zsinat munkája során öt ízben lépett közbe. 1. Engedé
lyezte a bizottsági tagok megválasztása körüli választásokat, amelyek 
a kúria tervétől eltértek. 2. Pápai kinevezést adott 9 bizottsági tagnak. 
3. Zsinati határozat nélkül elrendelte szent József nevének felvételét a 
misekánonba. 4. Elrendelte a ,,kinyilatkoztatás két forrása” című előter
jesztés átdolgozását, s a bizottság átszervezését. 5. Üj különbizottságot 
állított fel az egyes zsinati bizottságok munkájának összehangolására. 
Ezek a pápai rendelkezések azonban nagyjában és egészében nem kor
látozták a zsinati atyák munkájának szabadságát.

A püspökök igen hálásak voltak XXIII. János pápának, hogy hagyta 
őket szabadon dolgozni, mert más pápa talán jobban érvényesítette volna 
a maga hatalmát és egyházi méltóságát. A kánonjog pedig nem védi a 
zsinat szabadságát a pápával szemben. Sokan emlegették, hogy más . 
pápa alatt a zsinat első ülésszakának munkája másként alakulhatott 
volna. Érthető Léger bíboros aggodalma XXIII. János pápa betegsége 
alatt, s az imájába foglalt óhaja, hogy bárcsak életben találná a jelen
legi pápát a zsinat berekesztése. Az új pápai irány fölötti meglepetésé
ben egy prelátus azt mondta, hogy ez az első eset az egyháztörténelem
ben, hogy egy pápa a kúriával nincs mindig egyetértésben. Ez persze 
túlzás. János pápa sincs a saját udvara (kúriája, domestici) ellen. Min
denesetre annyi történt, hogy a múlttal szemben több jogot biztosított a 
pápa a zsinat részvevőinek, a püspököknek.

Ez azonban azzal a következménnyel járt, hogy a különféle irány
zatok eddig ismeretlen sokfélesége bukkant elő. Annyi különböző taní
tás, szándék nyilvánult meg a katolikus egyházon belül, hogy az egé
szen más képet nyújt az eddig egységesnek hitt katolikus egyházról.

A zsinat nyilvánvalóvá tette az olasz főpapság megoszlását is. A 
szélső konzervatív irány vezetője Síri bíboros, Genua érseke. Ehhez 
az irányhoz tartozik Ottaviani bíboros, a pápai kúria hangadó személyi
sége. Vele bizonyos mértékig szemben áll Montini bíboros, akit haladóbb 
éo nyitottabb személyiségnek ismernek. XXIII. János pápa magas kora 
miatt sokan azzal számolnak, hogy Montini lesz az új pápa (papabilis). 
Ez is indokolja a vetélkedést közte' és Ottaviani közt. A középső vonalat 
Urbani bíboros, Velence patriarchája viszi. A zsinat munkájából és han-  
gulatából Montini irányának erősödésére lehet következtetni.

A kúriával együtt igen sok püspök vélte úgy, hogy a latin nyelv a 
katolikus egyház egyetemes jellegének a kifejezője. Ezt az elgondolást 
azonban a tárgyalások során a különböző világrészekből egybegyűlt zsi
nati atyák erősen támadták. Kiderült, hogy számos püspök nem beszél és 
nem ért latinul. Irigyelték a megfigyelőket, mert sok tolmács állt ren
delkezésükre. Ezért a zsinat hivatalos közléseit kénytelenek voltak hat 
különböző nyelven közölni, nemcsak latinul. Ezekután nem sok értelme
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volt a liturgiában az élő nyelvek használatának jogosultságát vitatni. 
A  püspökök egy része nagy megértést tanúsított a népek kulturális és 
nyelvi sajátosságai iránt s azoknak istentiszteleti nyelvhasználatban 
való érvényesítését kívánta. Ha a katolikus egyház a nyugati latin egy
ház képviselőjeként lép fel, nem érvényesíti az egész világra kiterjedő 
jellegét. Ehhez hasonlót a nem-katolikus keresztyénség újdelhi-i gyűlése 
is megtapasztalt. Az egyház ma már nem lehet kizárólag a nyugati vi
lág képviselője, mert a világ minden részéből adódnak tagjai, akiket 
már nem elégít ki a Nyugat ígérete.

Az egyház egységének kérdése mind a pápa, mind a zsinat által 
szorgalmazott téma volt. De kitűnt, mind az idevonatkozó előterjeszté
sekből, mind a hozzászólásokból, hogy az egyházi tanítás, a dogma terén 
szó sem lehet közeledésről. Nemcsak arról van szó, hogy a klerikalizmus 
vagy a jogászias gondolkodás képezi az akadályt. A katolikus egyház- 
és egységfogalom a protestantizmus számára elfogadhatatlan. Sőt arra 
indít, hogy hűségesebbek legyünk a reformátori örökséghez. Mit kezd
hetnénk pl. a mariológiával, amelyet most még ugyan egészen távolról 
érintettek. De a püspökök megkapták a kúria idevonatkozó előterjesz
tését. Ottaviani bíboros még a kérdés tárgyalása előtt hangsúlyozta, hogy 
az atyák egyek a mariológiai tanítás tekintetében, sőt Ottaviani és sok 
püspök azon van, hogy kiszélesítsék a mariológiát, olyan területre is, 
amelytől a protestánsok legjobban féltik a katolicizmust, mint pl. Mária 
társmegváltói (corredemptrix) tiszte, vagy a Szentírás hit által való 
megigazulási tanításával szemben kiemelik Mária legigazabb (verissima) 
voltát. Semmiféle ekkléziológiai vagy éppen krisztológiai római tanítás 
sem tud változtatni azon a tényen, hogy a mariológia gyökere nem a 
Szentírásban, hanem a mediterrán pogány vallási hatásokban keresendő.

Kétségtelen, hogy a nem-katolikus megfigyelők jelenléte a zsinaton 
új vonás a katolikus egyház történetében, annak a jele, hogy a több mint 
félévszázados nem-katolikus ökumenikus munka a katolikus egyházra 
is kihatott. Sok kapcsolat alakult ki a különböző felekezetű egyházi kép
viselők. közt, noha a szenzációra éhes nyugati sajtó, rádió, nemegyszer 
rontotta ezt a viszonyt.

Ami az egyházközi kapcsolatokat illeti, arra nézve az a helyzet, 
hogy a teológiai-dogmatikai közeledésben egy lépés sem történt, s a je
lek szerint a jövőben sem fog történni. Márpedig hitelvi alap nélkül 
konkrét lépés nem képzelhető el az egyházak egymáshoz való közeledése 
terén. A teológiai igazságot nem lehet eladni nem-teológiai érdekek szol
gálata árán!

Dr. Ottlyk Ernő

A történetkritikai kutatás megszabadít bennünket a hit téves 
fogalmától. Arra ösztönöz bennünket, hogy az Újtestámentom nagy 
kijelentéseit ne csak egyszerűen elismételjük mint valami magától 
értetődő dolgot. Arra ösztönöz bennünket, hogy az ősgyülekezet ijesz
tően különböző krisztológiai koncepcióit lássuk. És arra ösztönöz ben
nünket, hogy nagyon komolyan tegyük a kérdést magunknak: mire 
gondolunk voltaképpen, amikor Jézust az Isten Fiának vagy Krisz
tusnak vagy Úrnak nevezzük.

E. Schweizer
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A német kérdés történeti összefüggései
Bevezetés

A német kérdés nemcsak napjaink politikai, gazdasági, diplomáciai 
kérdése, hanem hozzávetőlegesen száz esztendő óta az Európában. Ami
kor ennek a roppant izgalmas kérdésnek a történeti összefüggéseit vizs
gáljuk, először is szögezzük le, hogy nemcsak nekünk, magyaroknak 
sokat foglalkoztatott problémánk, akik a német politikát történelmi múl
tunkban számtalanszor tapasztaltuk kedvezőtlen módon, hanem Európa 
valamennyi népe számára az elmúlt száz esztendőben jelentős kérdése 
volt. Ma, amikor akár a Balkánon, akár Skandináviában, akár Kelet
vagy Nyugat-Európában állásfoglalás történik a német kérdésben, akkor 
ez abból a helyzetből születik, hogy ezek az európai népek az elmúlt 
száz évben saját vérükön érezték a német politika hatását. Legyünk 
igazságosak! Sok állam sorsa — igaz ugyan, hogy más államok rovására 
—, a német politika hatására kedvezően alakult. De tartós köszönet még
sem volt benne. A mögöttünk levő százesztendős történelmi szakasz 
még egy dolgot tett világossá előttünk. Nevezetesen azt, hogy a német 
kérdés nem maradt pusztán európai kérdés, vagy a németekkel szom
szédos államok problémája, hanem világkérdéssé dagadt, amely azután 
világméretű konfliktusokban játszódott le. Ezért nem szabad azon cso
dálkoznunk, hogy a Távol-Kelet, a csendes-óceáni szigetvilág és a nyu
gati félteke államai mind-mind állásfoglalásra kényszerülnek a német 
kérdésben.

Ennek megfelelően nem kezelhetjük elszigetelten a német kérdést. 
Történelme maga is szervesen összefügg más népek történelmével. Ha
tása rendkívül nagy és számtalan tényező eredménye. Gondos elemzésre 
van szükségünk, hogy a lényeges dolgokat kiemelve állítsuk keresésünk 
reflektorfényébe azt az izgalmas szakaszt, amikor világtörténetűvé lett 
a német történelem. Nem gondolok arra, hogy ezt a célt minden tekin
tetben elérem. A polgári történetírás hullámai elcsendesedtek ezen a 
téren. Általános a higgadtság és tárgyilagos a kritika erről a történelmi 
szakaszról. De a mi nemzedékünk idejében Neptum háromágú szigonya 
ismét felkorbácsolta a nyugodt vizeket. Mivel ma ugyanazon erők jó
voltából érezzük kibontakozni a veszélyt, ezért foglalkozunk behatóbban 
—• okulás céljából — a német problémával.

A német nép kétségkívül sok jó tulajdonsággal rendelkezik. Szor
galma, igénytelensége, fegyelmezettsége és találékonysága sok nép előtt 
példamutató. A világ kultúrája, tudománya, technikája igen sokat kö
szönhet a németségnek. De ez a kultúrált nép felsőbbrendű tudatával, 
gőgjével és katonás szellemével mindannyiszor kiváltotta a többi nép 
ellenszenvét.

Az európai népek között történelmi tradícióval rendelkezve Anglia, 
Franciaország, Ausztria és Oroszország kisebb-nagyobb változásokkal, 
de nagyhatalmi szerepet játszottak. A német népet a harmincéves há
ború fejlődésében és kibontakozásában legalább kétszáz évvel vissza
vetette. Létszámánál fogva és a fejlődésében mutatkozó eredmények 
alapján is méltó volt arra, hogy a négy hagyományos nagyhatalom mellé 
ötödiknek felsorakozzék. A XVIII. század közepén a németek északi 
fészkeiben azonban már bontogatta is szárnyát a germán sas. Növeke-
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dése akkor közös európai érdeknek látszott. A porosz állam görcsös 
akarata, céltudatos vezetésre törése elkerülte a figyelmet és sajnos „po
rosz nagyhatalom” született meg „német birodalom” néveri. Ez a pozí
ció a németségre, de Európa valamennyi államára nézve beláthatatlan 
veszélyt jelentett. Az új német nagyhatalmi politika rninden esetben 
imperializmussal párosult. Ennek következtében a nagyhatalmak között 
a félelmetes vetélytárs, a háború kirobbantója volt mindig.

Amikor a német kérdés történeti hátterét próbálom felvázolni, ak
kor ezt nem egyháztörténeti szempontból végzem. Viszont, hogy a mai 
helyzetben tájékozódni tudjunk, nem árt, ha régi ismereteinket felújít
juk és némelyik határkőnél kissé elidőzünk. A kérdés nagy hordereje 
megéri a fáradságot. A történelmi tapasztalat, sőt, az események perio
dikus ismétlődése tanításul szolgálhatnak.

„Staats-Anzeiger, 1870”

1870. szeptember 7-én este különkiadásban jelent meg a porosz ki
rályi „Staats-Anzeiger”, a berlini hivatalos lap. A lap csupán Vilmos 
király levelét tartalmazza, melyet nejének, Augusta királynőnek írt 
Sedanból, a főhadiszállásról. Hadd idézzünk az újságból néhány sort:

‘ „Minthogy az ellenség visszavonulása sok helyen menekülésszerűvé 
vált és minden: gyalogság, lovasság és tüzérség a városban és közvetlen 
környékén zsúfolódott össze, de még mindig nem volt semmi jele annak, 
hogy az ellenség magát megadva oldja meg reménytelen helyzetét, nem 
volt más megoldás, bombáztatni kellett a várost az említett üteggel. 
Amikor kb. 20 perc múlva több helyen égni kezdett és az egész csata
tér sok égő falvával együtt félelmetes benyomást keltett — a tüzelést 
beszüntettem és v. Bronsart vezérkari alezredest parlamenterként fe
hér zászlóval kiküldtem, hogy megadásra szólítsa föl a hadsereget és az 
erődítményt. . .

. . .  Amikor a császár (III. Napóleon. — A szerző.) megkérdezte, hogy 
milyen megbízatással érkezett és azt a választ kapta: „Hadseregét és 
erődítményét a megadásra felszólítani”, azt felelte, hogy ez ügyben v. 
Wimpffen tábornokhoz kell fordulnia, aki nemrég vette át a parancs
nokságot a sebesült Mac Mahon-tól és hogy Neille főhadsegédét fogja 
hozzám küldeni egy levéllel. 7 óra volt, amikor Neille és Bronsart. hoz
zám érkezett; az utóbbi valamivel előbb érkezett és csak tőle tudtuk 
meg teljes bizonyossággal, hogy a császár is itt van (t. i. a csatatéren. — 
A szerző.). Elképzelheted, hogy milyen benyomást tett ez elsősorban 
reáro. és mindenkire! Neille leugrott a lóról és átadta nekem császára 
levelét, hozzáfűzve, hogy. különben más megbízatást nem kapott. Még 
mielőtt felbontottam volna a levelet, azt mondtam neki: „Első feltéte
lem azonban, hogy a hadsereg tegye le a fegyvert.” A levél így kez
dődik: „N’ayant pás pu mourir a la tété des mes troupes, je dépose mon 
épéé a Votre Majesté”, (Minthogy nem tudok meghalni csapataim élén, 
leteszem kardomat Fenséged előtt), a többit tetszésemre bízva.

Azt válaszoltam, sajnálom, hogy így kell találkoznunk, egy teljha
talmú megbízott kiküldését kérem, akivel elintézhetem a kapitulációt. 
.Majd átadtam Neille tábornoknak (?) a levelet, néhány szót váltottam 
vele mint régi ismerőssel s ezzel vége volt az aktusnak. — Moltket ha
talmaztam fel a tárgyalásokra, Bismarcknak meghagytam, hogy marad
jon ott esetleges politikai kérdések megtárgyalására; kocsimhoz lova
goltam és idejöttem (Bendresse-be, a főhadiszállásra, Sedantól délre. —

214



A  szerző), az utcán mindenütt viharos hurrával üdvözöltek a vonuló 
trének s mindenütt a himnuszt kezdték énekelni.”

Berlin örömmámorban úszott. Vilmos király különkiadásban meg
jelent levele új világ kapuját nyitotta meg Poroszország számára. Alig 
kellett eltakarítani valami kevés romot, alig kellett az útból csekély 
akadályt elgördíteni és megkezdődött Európa számára is egy új korszak. 
A Sedan mellett megszületett új hatalom sajátos módszerével és eszkö
zeivel jogot követelt és igényeivel felborította a szokásos európai rendet. 
A statikus, lassan forgó európai vérkeringésbe bevitte a robbanásig 
feszült, akaratos, minden gátat elsöprő erőszakot.

A német egység szelleme

Nem tudjuk, milyen szerep jutott volna az egységes Németországnak 
a napóleoni háborúk idején. Azt sem, hogy miképpen befolyásolta volna 
az európai történelem alakulását. Ez az egységes Németország nem volt. 
Viszont a középkori német—római császárságnak a történelem két 
achillesi sarkot adott. Az egyik alkotmányában volt adva. Abban, hogy 
uralkodót a választófejedelmek ültethettek a trónra,' amely minden eset
ben kritikussá tette az utódlást. A másik az volt, hogy az Alpok déli 
oldalán a császárság intézményét állandóan gyengíteni kész pápaság állt.

A németségnek volt ezen felül egy harmadik katasztrófája is: a har
mincéves háború, amely fejlődésében hosszú századokra vetette vissza. 
Hogy a napóleoni háborúknak olyan könnyen áldozatul esett, annak gyö
kerei mélyen a XVII. század zűrzavaros korában vannak.

Az északi határok mentén azonban a XVIII. század derekán korán 
megmutatta oroszlánkörmeit a lassan kifejlődő porosz állam. II. Frigyes 
személyes nagysága meghódította a német közvéleményt, győzelmei pe
dig felemelték a nemzeti öntudatot. Ellentétei a Habsburgokkal (1756— 
63-ig) előrevetítette annak árnyékát, hogy pontosan száz esztendő múlva 
halálosan meg kell majd birkózniok egymással a német vezetésért. 
Ez időtől kezdve Poroszország, lesz hagyományos szövetségese Francia- 
országnak s ezzel a szövetségessel tartja Franciaország a Monarchia 
hátában a nyugati politika tőrét. A hagyományos francia—osztrák ellen
tét így önkéntelenül is egyengeti a porosz vezetés gondolata előtt az utat.

A német egység gondolata és eszméje már kiinduláskor két mágne
ses sarokkal rendelkezett. Berlin és Bécs volt az a két központ, amely 
körül az egységes Németország létrejöttét jósolták. Mindkét állam poli
tikája messzemenően melengette az egyesítés kérdését, természetesen 
saját vezetés alatt. A versenyfutás „finise” a XIX. század derekára esett, 
arra az időre, amikor ebben a kérdésben a kontinens valamennyi állama 
érdekeltté vált. Ausztria és Poroszország, a két nagyhatalom versengése 
nagyon kedvezett a kisebb német államok önállóságának és a dinasztiák 
nagyzoló törekvéseinek. Mindegyiknek megvolt a maga sajátos összeköt
tetése valamelyik idegen nagyhatalomnál és remélte, hogy annak segít
ségével döntő szerepet játszhat majd a német vezetésben. Szászország 
egyenesen olyan szövetség létrehozását tervezte például, amely a kisebb 
fejedelmek összességét egyenlő joggal helyezi az osztrák—porosz mellé, 
mint harmadik, tisztán német nagyhatalmat („Trias-elképzelés”). Csak 
természetesnek tarthatjuk, hogy ez az elképzelés aratott a maga idejé
ben legnagyobb sikert Párizsban és Londonban, ahol egyre aggódóbb 
gyanúval kísérték a német egységesítési törekvéseket.
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A XIX. század második felének lappangó nacionalizmusa minden 
lehető rést megtalált, hogy felszínre kerüljön. Két állam állt különösen 
e tekintetben az érdeklődés középpontjában: Olaszország és Német
ország. Volt valami hasonlatosság a kettő között. Mindegyik nacionalista 
követeléseinek Ausztria állta útját. De mégis lényeges különbség mutat
kozott abban, hogy Olaszországban Ausztria mindig idegen volt. Német
országban viszont mint testvért tartották nyilván. A németek sohasem 
tekintették ellenségnek Ausztriát. „Csont volt a csontjukból, hús a hú
sukból, szerves része közös történelmi múltuknak.” És hozzá kell még 
tennünk, különösen a délnémetek sokkal jobban szerették az osztráko
kat a poroszoknál. Bármennyire is érettnek látszott a német egység 
gondolata a tömegekben és bármennyire vágyódott is utána sok német, 
az osztrákokkal való háború rémétől, amely az egység ára lett volna, 
mindenki borzadva rettent vissza. A német nacionalizmus tehát szemben 
az olasszal soha nem rántott volna kardot Ausztria ellen.

Erre a vállalkozásra csak olyan kormány szánhatta el magát, amely 
könyörtelenül kész volt arra, hogy szembeszáll a közvéleménnyel, meg
osztja Németországot és vállalja a testvérgyilkos háború borzalmait. 
Ennek a háborúnak a sikerét is viszont csak a leggondosabb katonai és 
diplomáciai előkészítés biztosíthatja.

Várható volt tehát, hogy amikor az olasz megmozdulás elindult, 
valami történni fog Németországban. De még egy szempontot említsünk 
meg. Azt ti., hogy Ausztria az örökösödések, házasságok révén duzzadt 
nagyra és olyan szabályok, szerződések, okmányok képezték alapját a 
Habsburgok birodalmának, melyet Európa valamennyi állama elismert. 
Európa hozzászokott ahhoz a gondolathoz, hogy a kontinens közepén örö
kös belső ellentétekkel küzdő „vízfejű óriás” van, amelynek gyengesége 
minden háború esetén kitűnt. Viszont északon a nacionalizmus fanatiz
musától és annak étvágyától felcsigázott nagyhatalom, Poroszország csak 
véres hódításai révén növekedett. Ezeket a hódításokat gyanúval és bi
zalmatlansággal kísérték az európai udvarok.

A hatvanas évek elején tehát kitűnt, hogy a 48-ban hevenyészve 
„összekalapált” német alkotmány a viszonyok adottságainak megfelelően 
„dinasztikus” alkotmány lesz. Egyebekben Poroszországot úgy ismerték 
el, mint három nagyhatalom szomszédját, amely a nagyhatalmak árnyé
kában jelentős hadsereg nélkül nem is egzisztálhat. A nevezett alkot
mány széles népképviseleti alkotmány lett volna. A nép szuverénitását 
hirdette, ahol főként a hadsereg a birodalomnak tesz esküt, nem pedig 
az uralkodónak. Poroszország egy év múlva cserbenhagyta ezt az alkot
mányt s rálépett a jellegzetesen porosz, autokrata útra. Ez az a tizenöt 
év, amikor szellemi síkon történt az egyesítés gondolatának táplálása 
a német tartományokban s az események csak személyre vártak, aki a 
küzdelmet irányítani fogja.

Bismarck és a junker szellem

A XIX. század kimagasló államférfiára, a pomerániai származású 
junkerra, Bismarckra várt az a feladat, hogy „tűzzel-vassal” egybeková
csolja most már a birodalmat. Ez az ember, aki mintaképe a porosz jun
kernek, aki csak a maga osztályát becsülte és tartotta valamire, meg-

Az olasz és német kérdés
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testesítője lesz az akaratát minden áron másra kényszerítő típusnak:. 
1815-ben született. 1848-ban, a forradalom alatt, a mindenkitől elhagyott 
király mellé áll, felajánlja szolgálatát, sőt azt tervezi, hogy pomerániai 
parasztjaival kimenti a forradalmi Berlinből és ismét uralkodóvá teszi- 
IV. Frigyes Vilmos elismerte hűségét, de csak akkor fogja majd alkal
mazni, ha ismét a „szuronyok uralkodnak” . Így 1862-ben orosz követség! 
szolgálata után kerül a porosz államvezetés élére és egy emberöltönyi 
vezetése megismertette Európa népeivel a kemény porosz ököl ütéseit. 
Az orosz barátságra mindig nagy súlyt helyez, viszont határozottan ki
bontakozik előtte a cél, hogy a német egyesítés ügyét csakis katonai túl
súly fogja eldönteni. Mindjárt hivatalba lépésekor kijelenti, hogy „nem 
szavakkal és többségi határozatokkal döntik el a kor kérdéseit — ez volt 
a hiba 1848-ban és 1849-ben —, hanem vérrel és vassal” .

Politikai szereplése olyan parlamenti csatározásokkal kezdődött, 
hogy abba minden józan politikus belebukott volna, de ő a junkerek gőg
jével és vakmerőségével nézett szembe a parlamenttel. A feszültség 
éppen a hadsereg körül robbant ki, A józan polgárság és munkásság, 
a porosz alsóház megtagadta a véradót, egyszer s mindenkorra érettsé
géről téve tanúságot. Ezzel a lépésével és magatartásával leválasztotta 
magát a porosz junkerek és az uralkodó kardcsörtető elképzeléseitől. 
Egyebekben a német munkásosztály hagyományosan ezt a becsületes 
szerepet képviseli. De Bismarckot nem abból az anyagból gyúrták, hogy 
könnyen feladjon valamit is' elképzeléseiből. A parlament azt követelte, 
hogy úgy, mint Angliában vagy Franciaországban ő legyen a legfőbb úr, 
hogy a hadsereg, a pénzügy és a külpolitika kérdéseit a képviselők útján 
kifejezett népakarat alapján oldják meg. Ha ez a követelés diadalmasko
dik, Németország és egész Európa története más irányba terelődött volna-

Bismarck parancsoló tekintélyének közbelépése azonban megváltoz
tatta a történelem alakulását. A parlament hozzájárulása nélkül, auto
krata módszerrel emelték a hadsereg létszámát, növelték a szolgálati 
időt és utólag szavaztatta meg a parlamenttel uralkodójával együtt a 
végrehajtott intézkedéseket. (A Hohenzollern-uralom végéig ez maradt 
Németországban az alkotmányos gyakorlat.)

A német élet igen jelentős tényezői harcoltak ezzel az új autokráciá
val. Régi német nemzetek, különösen a bajorok, hallani sem akartak 
arról, hogy Poroszország felfalja őket. A műveltség terjedésével és Né
metország rohamos iparosodásával együtt a szervezett munkásság is ki
fejlesztette a maga gondolkodását és szívósan harcolt uralkodójának 
katonás és hazafiaskodó harsonázása ellen. Nincs arra időnk, hogy sokat 
foglalkozzunk a porosz felelős kormányzat haladó bajnokaival. Művelt 
és hazafias polgárok voltak azok a liberálisok, akik fel tudták becsülni 
a nemzet erejét és törődtek a nemzet szabadságának védelmével. De itt 
többről volt szó! Itt a hatalmi kérdés dominált, az abszolutizmus és a. 
demokrácia, a junkerek és a munkásság, illetőleg a polgárság között- 
Az állam keretén belül megszületett új politikai párt, a szociáldemokrata 
párt, amely Marx elveit vallotta (1869, Eisenach), vette fel a küzdelmet 
a militarista szellemmel szemben. Nagyon érdekes az a választási sta
tisztika, amely a szociáldemokratákra leadott szavazatokat tükrözi a né
met birodalomban 1871-től 98-ig.

217



Választási szoc.-dem. szavazatok képviselők
évek száma száma 
1871 102 000 2
1875 352 000 9
1877 493 000 12
1878 437 000 9
1884 550 000 24
1887 763 000 11
1890 1 427 000 35
1893 1 786 000 44
1898 3107 000 56

Az egyetemek, a munkások képviselői és a képzett politikusok fegy- 
 vertárában azonban nem volt olyan érv, amit a „gyűlölt junker”, Bis
marck ki nem tudott volna védeni. Szinte egymaga volt az autokrácia 
szilárd fellegvára. Kíméletlen őszinteséggel jelenti ki mindannyiszor: 
„Onnan veszi a pénzt, ahol talál” . így egészen személyessé vált ellene 
a harc. Négy évig tartott ez a parlamenti konfliktus (1862—66).

Az osztrák kudarc Frankfurtban, 1863.

A legnehezebb parlamenti harcok közepette látta elérkezni Ausztria 
(Schmerling) azt az időt, hogy népszerűtlen ellenfelét kilökje a nyereg
ből és osztrák vezetéssel valósítsa meg a német egységet. Ferenc József 
1863 júliusában, a Gasteinban üdülő Vilmos királynak bemutatta e javas
latot. A javaslat felett ne a szövetség tanácsa, tehát a fejedelmek kö
vetei, ne is a nép, hanem maguk a német fejedelmek ítéljenek. A leg
régibb német birodalmi hagyományok felújítása történt akkor, amikor 
az osztrák császár Frankfurtba hívta a német fejedelmeket ilyen nagy 
horderejű kérdés eldöntésére.

Bismarck, mint hatalmas pók hálója közepén, Berlinben, minden 
erővel azon volt, hogy a porosz király elmaradjon a gyűlésről. Vas
akarata győzött és ezzel fenntartotta magának a jogot, hogy a frankfurti 
határozatokat uralkodója ne ismerje el. Ferenc József ügyesen vezette 
a tanácskozásokat, de eredményt nem tudott elérni. A javaslatok ugyanis 
csak a porosz király jóváhagyásával léptek volna érvénybe. Poroszország 
pedig nem volt hajlandó erejét idegen (osztrák) érdekek alá vetni. Mivel 
pedig a fejedelmek természetesen Ausztriához hajoltak — lévén itt biz
tosítva a lazább és gyengébb vezetés, mely kedvezően segítette elő saját 
érdekeiket —, a porosz kormány a nép képviseletében keresett támaszt. 
Most derült ki, hogy a német alkotmány a világ legrosszabb alkotmánya, 
és milyen erősen rászorul a reformra. Ezt Bismarck maga is tudta, csak
hogy hallani sem akart' arról, hogy osztrák irányítással hajtsák végre 
a reformokat és Ausztria tekintélye megerősödjék Németországban.

Így bukott , el az utolsó kísérlet, amely ha szerencsésen végződik, 
teljesen más irányt szab a történelemnek. Viszont a háttérből egyre 
világosabban emelkedik ki a porosz diplomácia határozott célja: meg
küzdeni Ausztriával a vezetésért és maga alá gyűrni egész Német
országot.
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A lengyel kérdés

Abban az esztendőben,, amikor Ausztria a német fejedelmekkel tár
gyalt Frankfurtban és Poroszország részéről ilyen nyers visszautasítás
ban van része, lobban lángra az orosz-lengyelországi felkelés. A XVIII. 
század vége három tragikus dátumot jegyzett fel Lengyelország számára: 
1772, 1793 és 1795. Az utóbbi Lengyelország teljes felosztását jelöli. 
Az 1795-ös felosztásban Oroszország kapja egész Lengyelországnak a 
felét. A másik fele megoszlik kb. 2/3—1/3 arányban Poroszország és 
Ausztria között. A három imperialista hatalom politikáját hosszú időn 
keresztül kölcsönösség tekintetében a lengyel kérdés határozta meg. Sőt, 
azt mondhatjuk, hogy a leigázott lengyel nép kovácsolta érdekeiket 
egybe. A szilárd barátságnak további biztosítéka volt az, hogy az elnyomó 
szellem közös alapon épült fel. A lengyel felkelést gyorsan és kegyet
lenül elnyomták, mégis nagy kihatással volt a nemzetközi életre. Nyugat- 
Európa, Anglia és Franciaország közvéleményét jelentősen felkorbácsol
ták az események. Nem lehetett közömbös iránta az a liberális szellem, 
amely maga is heves küzdelmek árán jutott politikai, nemzeti szabad
ságához. Három állam nyújtott be ekkor közös jegyzéket Oroszország
hoz, amnesztiát és önkormányzatot követelve benne Lengyelország ré
szére (Francia, Angol, Osztrák). Felszólították Poroszországot is ehhez a 
nem sok reménnyel* kecsegtető diplomáciai lépéshez, de Bismarck hatá
rozott „nem”-et mondott. Ekkor vált toronymagasságúvá a barátság 
Oroszország és Poroszország között. Ez a barátság a nagy kártyás kezé
ben kitűnő adu lesz a későbbiek során.

Nem vitás, hogy Franciaországnak, Angliának és Ausztriának is 
megvoltak a maga „lengyeléi” (Algéria, írek, magyarok, illetőleg való
ságos lengyelek.) Tehát nagy erkölcsi hitele ennek a memorandumnak 
nem volt. Az is igaz, hogy az oroszországi és a német haladó liberálisok 
hasonlóképpen elítélték a lengyelek iránt tanúsított magatartást, mély
ségesen együttérezve a lengyel néppel. Ettől a lengyelbarát érzülettől 
iszonyodott legjobban a „porosz junker” Bismarck, akinek a receptje 
a lengyel kérdés megoldásához az volt, hogy a lengyeleket mielőbb poro- 
szosítsák el. Nyelvüket, kultúrájukat gyökeresen irtsák ki, hagyományai
kat töröljék el.

A porosz kormányzat gazdaságpolitikai alapelveinek célja, hogy 
Porosz-Lengyelország olcsón termelő mezőgazdasági vidék legyen. Piacuk 
az állam nyugati gyáriparral rendelkező vidékén volt, ahol minden ter
méküket felvásárolták. Ily módon növekedett a belterjes nagybirtokok 
száma, az uralkodó osztály pedig hűségesen kiszolgálta a porosz kor
mányzatot. Ez a vétkes magatartás nemegyszer olyan árulásba csapott 
át, hogy a kivívott nemzeti jogokat is feladták saját érdekeikért. A né
met agresszív vezetés a birodalom egyesítése után vált különösen el
viselhetetlenné. Bismarck ellenszenvvel viseltetett minden iránt, ami 
lengyel. Az ő kezdeményezésére indult meg a lengyelirtó politika, amely
től a „lengyel kisebbség” felszámolását várták. Egymás után jelennek 
meg a rendelkezések, amelyek megszüntetik a lengyel közép- majd ké
sőbb az elemi iskolákat. Helyüket német tanintézetek foglalják el. Csu
pán a vallásoktatást engedélyezik kezdetben lengyel nyelven, később 
azonban azt is betiltják. Kiszorítják a lengyel nyelvet a közigazgatásból 
és az igazságszolgáltatásból és végül, akárcsak Orosz-Lengyelországban, 
használatát minden nyilvános helyen eltiltják. Még a lengyel helységek 
nevét is elnémetesítik. Ezeket a drasztikus intézkedéseket az tetőzte be,
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hogy az állam hatalmas összegek segítségével felvásárolta a lengyelek 
birtokait s a lengyelek helyébe német parasztokat telepítettek az állam 
nyugati, sűrűn lakott vidékeiről. (E tekintetben Poroszország hasonló 
politikát folytatott a lengyelséggel szemben, mint velünk kapcsolatban 
Ausztria, csakhogy ezeket az intézkedéseket porosz alapossággal, rend
szerrel és kegyetlenséggel végezték, úgy, hogy erre a népek történetében 
is alig találunk példát.) Ebben a művében Bismarck éppoly kevéssé volt 
hajlandó bármiféle beavatkozást eltűrni, mint az oroszok. „Inkább meg
halnék — mondotta —, mint hogy a mi poseni helyzetünket egy európai 
kongresszus vitassa meg.”

Nos, a lengyel kérdés arra kiválóan alkalmas volt, hogy tisztázza 
a két autokrata nagyhatalom egymás közti viszonyát: Ausztria el
veszítve bizalmát Oroszországban és megnyugtassa a porosz diplomáciát: 
nem kell félni Oroszország beavatkozásától, amikor érdekei további ka
landokba sodorják.

A  dán háború (1864) és következményei

Alig keltek fel a fejedelmek a frankfurti tárgyalóasztaltól és el sem 
tűnt a pír Ausztria arcáról az ott szenvedett kudarcért, amikor egy 
olyan viszály tört ki a Jütland félszigeten, amely elősegítette Bismarckot 
nagy terve, az osztrák leszámoláshoz. Schleswig-Holstein a maga nemé
ben nem olyan jelentékeny, hogy részletes ismertetést kívánna. Két 
hercegség, melyet magának kívánt Dánia. Holstein határos volt Porosz- 
országgal, Schleswig pedig kívül esett a határon, belül volt a félszigeten. 
A  két tartományt magának követelte a német szövetség is, továbbá 
Poroszország. Miután német szövetségről volt szó, érdekeltté vált 
Ausztria is, hiszen ő is tagja a szövetségnek. Bismarck politikai mester- 
művének tartják a dán háborút, amelynek várható vége az volt, hogy 
Ausztria és Poroszország tüneményesen rövid idő alatt térdre kénysze
ríti Dániát. Ekkor került Ausztria a leglehetetlenebb politikai kátyúba. 
Ausztria az osztozkodásnál Holsteint kapta, Schleswig pedig Porosz- 
országnak jutott. Nyilvánvaló volt, hogy a közbeékelt hercegség katonai 
és politikai tekintetben tarthatatlan, arról nem is szólva, hogy Ausztriá
tól földrajzilag is szinte megközelíthetetlen távolságra van. Porosz- 
ország igénye e kis tartományra viszont a nemzetközi diplomáciai köz
vélemény előtt is „magától értetődő” volt. Hiszen a vérkeringés és az 
Időközben megépült nagy jelentőségű kieli csatorna szükségessé tette 
az egyesítést.

Közös birtoklás különben sem kényelmes dolog. A súrlódás napi
renden volt, a két hatalomnak előbb vagy utóbb el kellett döntenie, kié 
legyen az „olcsó zsákmány” . A holsteini herceg eközben Ausztriával 
cinkosan rokonszenvezve jelöltette magát a trónra s ezzel végsőkig fel
ingerelte Berlint, amely csak egyetlen feltételt ismert, porosz tarto
mánnyá tenni az osztrák sarcot. Egy év múlva már szinte súrolta a há
borút a két győztes.

Idáig Bismarck rendkívüli ügyességgel manőverezett. Oroszország 
a lengyel kérdésben tanúsított magatartásáért szolidáris volt. Anglia, 
Franciaország semleges maradt. De mi történik, ha Ausztriával ujjat 
húz? A következőkben közömbösíteni kell két nyugati szomszédját, hi
szen nem érdektelen, hogy egy nemzetközi konfliktusban csak egy ellen
féllel kell szembenállni.
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Történelmi szakaszunk itt válik rendkívül izgalmassá és tanulság 
gossá. A hagyományos francia politika Habsburg- illetőleg osztrák-elle
nes volt. Az osztrák birodalomban egyedül a francia császár, III. Na
póleon nem volt hajlandó felismerni a „haldokló öregurat” . Francia- 
ország tekintélyét és nagyhatalmi presztízsét a régi mumustól, Ausztriá
tól féltette. Már a frankfurti kongresszust is azzal az aggodalmas gyanú
val kísérte, hogy ha Ausztria eredményt ér el, végső törésre kerül sor. 
Ezért mind a diplomáciai, mind pedig a katonai segítség karjával azok 
hóna alá nyúlt, akik Ausztria ellenségei voltak. Itt pedig két állam 
jöhetett elsősorban szóba: Poroszország és Olaszország. Nem mintha a 
francia forradalmi elem, a munkásosztály és a haladó polgárság jó szem
mel nézte volna a lengyel kérdést, de az olasz kérdésben kétségkívül 
a legmesszebbmenőkig osztozott uralkodójával. Viszont Olaszország a 
legkínosabb helyen érintette ellenfelét, Ausztriát. Csakhogy időközben 
rég észre kellett volna venni az északi német nagyhatalom, Poroszország 
növekedését, erejét és célját. Ennek elmulasztása volt a végzetes hiba. 
így azután Bismarck élvezhette III. Napóleon bizalmát és jóindulatát, 
adott esetben semlegességét. Egy másik tévedés is közrejátszott a francia 
politikában. Kissé összefüggött az elsővel. III. Napóleon ismerte a dél
németek hangulatát, és meggyőződéssel vallotta, hogy háború esetén 
hamarabb harcolnak francia szövetségben, mint poroszban (vö. De Gaulle 
politikáját és bajorországi útját).

Ausztria hatalma sohasem alapult a hadseregén. Hosszú, változatos 
történelmében az eredményeket erős szövetségesek oldalán és társaságá
ban vívta ki. A birodalom dinasztiából, udvarból, arisztokráciából, fele
kezetekből és a birodalmat alakító nemzetekből állt. Poroszország vi
szont „kardból és csizmából” . Napóleon végzetes tévedésének áldozatául 
esve, Ausztriát jóval erősebbnek hitte, mint az ténylegesen volt és ezért 
a porosz—olasz szövetséget segítette elő®^uszt.ria kárára. így, ha az 
egyenlőnek vélt ellenfelek kimerülnek, nemcsak mint döntőbíró léphet 
közbe, de benyújthatja a számlát is. Erre a bismarcki diplomácia jelen
tősen engedett következtetni.

A  második véres leszámolás: Kőnigratz, 1866.

Ilyen hibás feltételezés mellett, de ilyen ragyogó porosz diplomáciai 
siker után került sor a porosz—osztrák háborúra.. Ebbe a háborúba szük
ség esetére belekalkulálták Berlinben Magyarországot is. 1886-ban, két 
évvel a dán háború után és annak következtében július 3-án kora reggel 
kezdődött az a nagy küzdelem, amely következményeiben talán fontosabb 
volt, mint a lipcsei csata. A lipcsei csatánál a császárt verték meg, de 
Franciaország maradt. Ennél a csatánál viszont megingott a középkorból 
itt felejtett állam, Ausztria. Hogy véglegesen össze ne rogyjon, a győztes 
porosz politika támogatta. A csehországi Königgrátz—Sadowa-nál az 
osztrák vereség oly súlyos, a porosz győzelem oly fényes, hogy Moltke, 
a fővezér így szólt királyának: „nemcsak a csatát nyerte meg felséged, 
de a hadjáratot is” .

Poroszország és Olaszország tehát gyors és elsöprő győzelmet arattak 
Ausztrián. Az igaz, hogy az olaszokat csúfosan megverték Custozzánál 
és a lissai tengeri ütközetben, viszont az osztrák hadsereget a poroszok 
pozdorjává zúzták. Ausztria szinte feltétel nélkül kapitulált. A velencei 
tartomány visszakerült Olaszországhoz s így az új királyság egy lépés-
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sel közelebb került a teljes egységhez. (Csupán Róma, Trieszt és az északi 
határ mentén néhány kisebb város maradt még ki.) Poroszország azon
ban az északnémet szövetség élére került, amelyből Bajorországot, 
Württemberget, Hessent és Ausztriát kizárták.

Most vált igazán szembetűnővé, hogy a porosz kezdettől fogva tisz
tán katonai hatalom. A legnagyobb áldozatokat követelte népétől, hogy 
elképzeléseit, terveit és céljait megvalósítsa. 18G0 óta olyan haditerhek 
szakadtak a népre, hogy az más népek előtt elviselhetetlennek látszott.' 
A védkötelezettség totális rendszere, a hadsereg kiképzése és a tisztikar 
követelő jelenléte az ország minden erejét igénybe veszi. A porosz ka
tonai vezetés hideg számítással veti be seregeit, áthatva attól a meggyő
ződéstől, hogy ugyanennek a vasfegyelemnek veti magát alá az utolsó 
közlegény is.

A  francia diplomácia kudarca

1860-tól a francia politikai életben szemmel látható volt a hanyatlás. 
Az államcsíny III. Napóleona rég elvesztette azt a bizalmat, amelyet 
Krímnél élvezett, vagy amilyen glóriát feje fölött képzelt, mint nagy
bátyja, a- nagy Napóleon utóda. A belpolitikai élet, a császárság fel- 
támasztásával olyan elemi erővel vetette felszínre a köztársasági érzel
meket, hogy gyakran megismétlődő eset, amíg a császár palotájában, 
a vendégsereggel mulat, á rendőröknek kell ablaka alól a tüntetőket 
szétkergetniök. A császár rögeszméi közé tartozott, hogy csak külpoli
tikai sikerrel tudja leszerelni a sajtó és az utca ellenséges hangulatát. 
Szinte kereste az alkalmat ahhoz, hogy a belpolitika hinárjából vala
milyen nagy cselekedettel kih ú z z a a kormányzás leragadt szekerét.

Ilyen akció volt az, amit a történelem „mexikói kalandnak” nevez. 
Maga a tény csak azért érdemel említést, mert Habsburg Miksának, 
Ferenc József fivérének kivégzése és a francia expedíciós seregnek a 
megsemmisülése még nagyobb mértékben csökkentette a francia császár
ság tekintélyét (1867). A kaland költséges volt, a veszteség alig fel
mérhető.

A törvényhozó gyűlések parázs viták színhelye. Igaz, elhangzik egy, 
alkalommal a császár ajkáról a porosz—osztrák háborúval kapcsolatban: 
„anélkül, hogy egyetlen hadsereget küldenénk, Franciaország szava elég 
ahhoz, hogy megállítsa a győzteseket” . A vérbeli politikusok azonban 
jól tudják, hogy ez a kijelentés csak a közvélemény megnyugtatására 
szolgál. Kár ilyen bravuriákat kivágni a meghátrálások idején. Ezt Ber
lin és Bismarck kihívásnak tekintheti. Ezzel szemben Thiers, ez az apró 
termetű, szemüveges, halk szavú, de éles eszű politikus négy órán ke
resztül könnyedén a szemére hányja a császárnak az olasz és mexikói . 
háborút és a Sadowához vezető tévelygéseket. Feltárja, hogy milyen ve
szélyeket rejt magában a megnagyobbodott Poroszország. Franciaország
nak nincs többé szövetségese Európában. „Ausztria szétzúzva, Itália 
minden kalandra kész, Oroszország most szedi össze magát, Spanyol- 
ország elzárkózott. Anglia nem akar törődni a kontinenssel.” Gyenge és 
értelmes hangja döbbenetes szavakat ejt ki, amelyeket később az egész 
világ visszhangozni fog: „Egyetlen hibát sem szabad többé elkövetnünk!”'
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Az 1867-es párizsi világkiállítás

Ebben a légkörben nyílik meg 1867-ben a párizsi világkiállítás. Csak 
azért tartjuk érdemesnek megemlítését, hogy rávilágítsunk arra a poli
tikai elszigeteltségre, amelybe Franciaország jutott éppen Poroszország
miatt.

Egész Európából, aki jelentett valamit, akkor Párizsba tódult. Napó
leon és felesége fogadja az uralkodókat. Ezt az alkalmat akarják fel
használni, hogy diplomáciai úton kiköszörüljék az elmúlt évek csorbáit. 
Itt van a görög király, II. Lipót belga király stb. A császár szeretné el
kerülni, hogy az orosz cár (II. Sándor) és Vilmos király találkozzanak. 
De a rokonok ragaszkodnak hozzá. Elsőnek a cár érkezik. Párizs sokat 
remél ettől a találkozótól. Napóleon az Elysée palotát bocsátja rendel
kezésére. De ezt a találkozót, mint magát az orosz kapcsolatok rende
zését, tartós balszerencse üldözi. Egymás után következnek olyan dolgok, 
amelyek Sándor cárt elhidegítik. ízléstelenség, sértegetés és végül me
rénylet tesz pontot a közeledésre.

Amikor a cár a Saint Chappelle-be lép, egy ügyvéd (valószínű a 
későbbi, legendás hírű forradalmár, Gambetta) rákiált: „Éljen Lengyel- 
ország, monsieur!” A csapatszemléről a két uralkodó együtt jön vissza. 
Alig kocsiznak valamenhyit, amikor egy durranás visszhangzik. Sebesü
lés nincs. A merénylőt, egy lengyel munkást azonnal elfogják. Napóleon, 
hogy leplezze zavarát és rémületét, ennyit mond: „Íme fegyvertársak 
vagyunk, együtt kerültünk a tűzbe” . A cár tartózkodó és olyan ingerült, 
hogy még aznap vissza akar menni Pétervárra.

A porosz királyt Bismarck kísérte. El van ragadtatva, hogy Párizs
ban lehet. Kíméletlen igazságokat mond ki. Elve, hogy a politikában a 
legjobb nyíltan hirdetni, amit az ember gondol, mert az ellenfél úgysem
hiszi el. Jobbra-balra tárgyal. Óriási a kedve, úgy látszik, minden sike
rül, amit kitervelt. Kétségkívül itt Párizsban dőlt el Sándor cár részéről 
a jóváhagyása azoknak a porosz területi változásoknak, amelyek ellen 
eddig állhatatosan tiltakozott Pétervár.

Az ekkor érkező döbbenetes hírt, hogy Miksa császárt kivégezték 
Mexikóban, diplomáciai érdekből elhallgatták. A kiállítás díjkiosztásánál 
vagyunk. A lesújtó hír azonban hamar kiszivárog s a vidám ünnepség 
a gyász hangulatával zárul.

Nos, így festett a kérdés a kulisszák mögött. Ha most az európai 
helyzetet lemérjük, akkor világosan kiderül, hogy Napóleon elhibázott 
politikája következtében győztek a porosz militaristák Ausztria felett. 
A győzelem őket igazolta, valamint a bismarcki koncepciót s az esemé
nyek az ő malmukra hajtották a vizet. Katonailag korlátlan hatalommá 
nőttek, területi igényüket kielégíthették. Ausztria, ha nincs is megalázva, 
mint vesztes fél, hosszú ideig nem tudja kiheverni a vereséget. Orosz
ország mindenestül Poroszország mögött áll. Anglia nem avatkozik bele 
a kontinens ügyeibe. Poroszország fényes győzelme, amellyel Ausztriát 
a német politika névleges vezetésétől is elütötte, Nagy Frigyes hatalmá
nak visszaállítása volt. Ez a megnövekedett és célratörő állam most 
halálos ellensége lett Franciaországnak és világossá vált, hogy „Sadowá- 
nál Franciaországot verték meg” , ahogy a francia közhangulat tükrözte.

Bismarck maga is nagyon jól tudta, hogy a német egység kérdésének 
tető alá hozásához még egy harmadik küzdelemre lesz szüksége. Ez a 
küzdelem fogja majd lakhatóvá tenni azt az épületet, amelyet elméleti
leg már nagyszerűen felépített.
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Sedan, 1870.

Láttuk az eddigiekben, hogy Poroszország először Dániára, majd 
Ausztriára kényszerítette rá a háborút és most a franciákon volt a sor. 
Franciaországnak már csak egy vékony szálon függő reménysége maradt, 

az ti., hogy a délnémet államok adott esetben felsorakoznak mellette. Ho
mályos elképzelése volt arról, hogy Dánia és Ausztria, mint sértett álla
mok, szintén kardot rántanak oldalán. A Sadowa és a francia—porosz 
háború közt eltelt négy esztendőt a francia diplomácia arra használt fel, 
hogy keresse a kárpótlásokat, melyek odahaza lecsendesíthetik a köz
véleményt s megkönnyítik a béke megőrzését. Belgium, Luxemburg, a 
rajnai Pfalz tartoztak ezekhez az álmokhoz. Csupa esztelen kívánság! 
Bismarck ezeket az igényeket német módszerességgel a sajtó útján kö
zölte, s Franciaország egyszerre a gyűlölet pergőtüzében találta magát. 
Belgium, Luxemburg Angliát érintette érzékenyen, Pfalz a bajorok bi
zalmát rendítette meg. A francia udvar egyre kapkodóbb és bizonytala
nabb lett. Ráadásul belpolitikai baja támadt az egyházzal is. Nem lehe
tett mindenkinek egyaránt eleget tenni. Ha a klerikálisoknak kedvezett 
az állam, a liberálisok átkozták, ha fordítva, az ultrámon tán sajtó har
sogott ellene.

1870 nyarán arról értesült Párizs, hogy Hohenzollern Lipót herceg 
elfogadja a spanyol trónt, ha a Kortez megválasztja. -Pillanatok alatt a 
legnagyobb diplomáciai feszültség támadt. Párizs úgy értékelte a hírt, 
hogy feltámasztani igyekeznek V. Károly birodalmát. A legnagyőbb 
megkönnyebbüléssel könyvelték el, amikor a jelölt apja lemondott fia 
nevében a trónról. Úgy festett, hogy a francia kifogás megtette a maga 
hatását. Ez „olyan béke volt, amely felért egy győzelemmel” . A sors 
mást írt elő Franciaország számára. A sikertől elkápráztatva olyan nyi
latkozat megtételét kérte a francia külügyi hivatal Vilmos királytól, hogy 
azonosítsa magát a jelölt atyjának lemondásával s nem engedi meg
ismétlődni azt a kísérletet, hogy Hohenzollernt ültessenek a spanyol 
trónra.

Jogos volt az a feltevés, hogy a konspiráció mögött a „hatalmas, 
keresztes pók” , Bismarck lappang. A háló, amelyet Franciaország köré 
font, mindenhogyan végzetessé válhat. Ha elfogadja a spanyol trónt 
Hohenzollern családtag, a német befolyás gazdasági, kereskedelmi és 
politikai téren korlátlan. Ha emiatt kardot ránt Franciaország, akkor 
a háború kirobbantásának ódiuma őt terheli. A bismarcki rafinéria 
teljesen kézenfekvő volt.

Vilmos a francia követnek, Benedettinek udvarias beszédváltásban, 
többszöri audencia közben, Emsben adta meg a kedvező választ. Min
denkor emlékezetes lesz, hogy Bismarck, von Roon és Moltke, a nagy trió 

_ éppen ebédelt, amikor hírét vették az emsi beszélgetésnek. Bismarck 
azonnal észrevette a táviratban rejlő lehetőséget és a sajtónak úgy adta 
le  a hírt, mintha Vilmos király megsértette volna a követet. „Őfelsége 
visszautasította a nagykövet kérését, hogy őt fogadja és azt üzente neki, 
hogy nincs számára semmi közölni valója.” A „Norddeutsche Zeitung” 
különkiadásának ez a mondata robbantotta ki a háborút. „Még ha nem 
lenne bevallható okunk a háborúra — mondta Napóleon —, kénytelenek 
volnánk elhatározni, hogy a nép akaratának engedelmeskedjünk.” Hogy 
a nép mennyire nem tudta, mi vár rá, az az utcai kiáltozásokból kitűnt: 

„A  Berlin!” és „Vive la guerre!”
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Vive la guerre!

Július 14. A Kamara Párizsban vég nélkül ülésezik. Kész aznap éjjel 
becikkelyezni a hadüzenetet. A  baloldal józan hangját elnyomják a ha
zafias frázisok. Gambetta a baloldal reprezentánsa kevésbé tartja hibás
nak a háborút, mint annak az okát. Ritka tiszta látással replikái a forró 
fejűek felé: „Csak akkor számíthatnak Európa rokonszenvére, Francia- 
ország jóváhagyására, ha magyarázataikból világosan kiderül, hogy önö
ket komolyan és valóban meggyalázták.” Július 19-én Franciaország az 
egész világ előtt bebizonyítja a felelősségét a szakításért és a hadüze
netért. Bismarck arca ragyog az örömtől, amikor a Reichstagban beje
lenti: „Franciaország akarta a háborút!”

Elemezzük néhány szóval a Franciaországra váró kudarcot. Tanul
ságos mindjárt a két nemzet mozgósítása. Poroszország hadseregének 
határra szállítása, a német legénység behívása, egységéhez jutása, gépies 
szabályossággal ment Végbe. A vasút mechanizmusa óramű pontosságá
val állt a hadsereg szolgálatában. A francja mozgósítás a legnagyobb 
zűrzavart támasztotta. Elavult rendszerébe az is belefért, hogy a francia 
katonának előbb Algírba kellett utaznia állomáshelyére és (onnan egy-’ 
gégével vissza az országba. A vasútnál végképp felbomlott a rend. A né
met hadsereg már a francia határon volt, amikor még nem tudtak lét
számot a francia hadseregről és kétségbeejtő kapkodással állították 
össze a seregtesteket. Most derült ki, hogy a német vezérkar, Roon, a 
hadügyminiszter, Moltke, ez a hideg porosz lárva, a vezérkari főnök és 
Bismarck, a diplomata kancellár, milyen alapossággal készültek a hábo
rúra. A német vezérkar előtt' világos volt a vasút teherbíróképessége, 
szállítási kapacitása; feltérképezték a hazai és ellenséges területet, a né
met tisztikar pontosan tudta célját, feladatát. Ennek következtében, ha 
meg is szakadt a központtal az érintkezés, önálló harci cselekedetre vol
tak képesek. A francia sereg mozgása lassú, tervszerűtlen és bizonytalan 
volt. A központi irányításnak szigorú szabálya megbénított minden ön
álló kezdeményezést és kihagyott minden adott lehetőséget.

Felszerelés dolgában is előnyben állt a német hadsereg. A katonai 
potenciált és előnyt növelte az egy évtizedes nemzeti jövedelem minden 
tartalékának a háború céljaira való fordítása. Nem véletlen, hogy Né
metország munkáspártja szívós küzdelmet folytat a militarizmus ellen. 
A nép józan rétege eleve ellensége volt a „vassal és tűzzel” életre tá
masztó rendszernek. Ez időre a börtönök már tele vannak haladó értel
miséggel, mvmkásvezetőkkel, hazafiakkal, a lappangó elégedetlenség 
azután a szociáldemokrata pártban mégis tovább él. A francia hadsereg 
felszerelésén meglátszott, hogy nem készült háborúra. Elavult volt és 
korántsem olyan ha.tóerejű, mint ellenségéé. Ezenfelül még egy tényező 
segítette eldönteni a porosz diadalt. Háborúban lényeges kérdés, hogyan 
van összehangolva a katonai vezetés a polgári gazdasági vezetéssel. Az 
autokrata, diktatórikus Poroszországban tökéletes volt az egység. A ve
zérkar mögött tisztviselők és az ipar olyan megszervezett serege és ténye
zője állt, amely hosszú időre biztosított jó kilátásokat. Ezzel szemben a 
francia császárság végnapjait élte. A köztársasági érzelmű francia nép, 
bármennyire is fűtötte a hazafiság érzése a rájuk kényszerített háború
ban, számukra a döntő kérdés a belső társadalmi rend kérdése maradt. 
Ennek következtében korántsem volt egységes sem a hadvezetés, s^m a 
politikai, gazdasági összhang.

Nem feladatunk a háború részletes ismertetése. Szeptember 2-án
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Sedannál a francia császár, Napóleon is fogságba esik. A francia sereg: 
egy része kapitulál. Elérkezett az a pillanat, amikor a porosz kancellár 
Bismarck lóhátról fogadhatta a beteges császárt. Ez történt szeptember 
3-án. Két nap múlva Párizsban kitört a forradalom és kikiáltották a köz
társaságot. '

Ha eddig a harc III. Napóleon ellen folyt, most bele kellett kóstol
niuk a poroszoknak a francia nép elleni harcba is. A köztársaság, Gam- 
betta tüzes szónoklatai nyomán, minden erőt mozgósított, hogy az ország, 
területi épségét megvédje. Meg kell jegyeznünk, hogy ezzel nem számolt 
a német hadvezetés. A még ütőképes hadtesteket vagy foglyul ejtették, 
vagy kapitulációra'kényszerítették. Végül Párizst kerítették körül a po
roszok. Karácsony után (december 27-én) kezdődött Párizs bombázása. 
Párizs még ennyit nem szenvedett történelme során. November 20-án el
fogyott a marhahús, december 15-én 30 gramm lett a lóhús-adag, január 
15-én 300 gr rossz, emészthetetlen kenyér jutott egy főre. Elfogyasztották 
már a macskákat, patkányokat s az állatkert vadait. Január 28-ra min
den élelem elfogyott a milliós fővárosban.

Zendülés, zavar uralkodott el. Az erődök, maga a város félig romok
éban, s segítségre, sehonnan sem volt kilátás. Január 28-ár) kapitulált a 
város. Bismarcknak az volt' a feltétele, hogy a német katonák bevonul
hassanak. Az „A Berlin!” kiáltással kezdődő háború keserű csalódással, 
végződött. A német csizmák ott csattogtak Párizs utcáinak kövezetén. A 
békekötés feltételei között hatalmas hadisarc és Lotharingia, Metz átadása 
szerepelt.

így végződött a gondosan előkészített utolsó háború, a harmadik és 
a legvéresebb, amelyet a poroszok rákényszerítettek Európa népeire és 
amely hosszú időre Véget vetett Franciaország politikai nagyhatalmá
nak. Elbukott a császárság és a francia hadi dicsőség, minden erényé
vel'együtt. Viszont két nagy dolog született: a német császárság és a 
francia köztársaság.

Versailles, 1871. január 18.

„A német néphez!

Mi, Vilmos, Isten kegyelméből Poroszország királya, miután a né--* 
met hercegek és a szabad városok azt az egybecsengő óhajt hangoztatták, 
hogy a német birodalmat, amely több, mint 60 esztendeje (Napóleon szün
tette meg. — szerz.), mint császárság nem volt, megújíttassék és átve
gyük . . . kijelentjük, hogy mint kötelességet vállaljuk a haza kívánságá
nak megfelelően, amelyet a szövetségben lévő hercegek és városok kép
viseltek és a császárságot felvesszük. Ennek megfelelően mi és utódaink 
a porosz koronát a császári címmel használjuk és minden vonatkozás
ban a német birodalomért fáradunk. Reménykedünk Istenben, hogy a 
német nemzetnek megadja, mint a múltban, a haza ősi dicsőségét és áldá
sos jövőt biztosít. . .  Mi átvesszük a császárságot a kötelességtudattal 
egyetemben, hűséggel és igazsággal a birodalomhoz, annak fiaihoz, aki- - 
két védünk, a békéhez, amelyet őrzünk . . .  Átvesszük abban a remény
ben, hogy a német népnek megadatik az áldozattal járó küzdelem után 
egy tartós béke és mindamellett határaink épsége, amely századok óta. 
képezte a biztonságot egy felújított francia támadással szemben . . .

Versailles, 1871. január 18. Vilmos.”
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Bismarck műve tető alatt van. A Versailles-i trónterem ragyog, együtt 
vannak a német fejedelmek és elhangzik az új császár proklamáciőja. 
(Az ex-császár, III. Napóleon az emigránsok klasszikus hazájába, Ang
liába ment, ahol nemsokára meghalt.)* Mindez néhány nappal Párizs 
eleste előtt történt. A délnémet államok most már sietnek, hogy beve
gyék őket a birodalomba. Igen szívélyes fogadtatásban részesülnek. Csak 
Bismarck volt ravasz, mint mindig: „Nincs szükségünk egy huzakodó Ba
jorországra, azt akarjuk, hogy önként csatlakozzék hozzánk.” Végülis a 
bajor király személyesen ajánlotta fel Hohenzollern Vilmosnak a csá
szári koronát.

Elszász-Lotharingia és Metz bekebelezése volt ennek a háborúnak 
legkirívóbb hibája. De ez a kérdés már a következő korszak kiinduló
pontja lesz.

A császári proklamáció s az új birodalom megszületése óriási lelke
sedést váltott ki. A német tömegek megfeledkeztek arról, mennyi vér ta
padt a születéséhez és különösen, milyen véres azoknak a keze, akik bá
báskodtak születésénél. Magát a birodalmat a porosz 'erőszak hívta 
életre és kovácsolta egybe. Nem vitás előttünk, hogy a német népben 
megérett az egység utáni vágy és tudat. Ennek megszületése természetes 
folyamat. Itt az lesz a kérdés, hogy mivé fejlődik az új császárság. Az 
sem kétséges, hogy Európa széthúzó erői engedtek olyan folyamatot a 
német egység megteremtéséhez, mely szerint a legagresszívebb milita
rista szellemű és hajlamú Poroszország útját készítették elő. Korán ki
tűnt, hogy az egységes birodalom Berlin vezetését jelenti és Bismarck 
autokrata szelleme fog diadalra jutni. A német nép tömegei igazán jobb 
sorsra méltók, mint a katona-vezetést, militarista érdekeket szolgálni, 
ahogy ez a későbbiekben többször kitűnt és megismétlődött. Ha egy nagy 
ház összeomlik, sok kicsiny házat maga alá temet. Ez a sors jutott osz
tályrészül gyakran az új német egység megszületése után.'Európa Sedan- 
nál olyan terhes örökséghez jutott, amely jövőjét újra meg újra bizony
talanná teszi. Berlin utcái harsogtak a sedani győzelem hírére. Ez a har
sogás néhányszor meg fogja remegtetni Berlin házainak ablakait és 
mindannyiszor keserves áldozatot fizetnek érte Európa népei.

A birodalom friss, újsütetű császára, balján mindenható kancellárja, 
aki Sedan után a hercegi rangot is elnyerte, nem változott. Poroszok ma
radtak. Gombig érő csizmájuk ugyan a divatnak és a takarékosságnak 
megfelelően kurtábbak lesznek, de ugyanazok maradnak és Európa fővá
rosainak utcáin néhányszor végig fognak dübörögni.

A  porosz méreg

A berlini vezetéssel elporoszosodott Németország a legújabb, de egy
úttal a legelavultabb, legreakciósabb jelensége lett Nyugat-Európának. 
1870—71-es győzelme után területe megnőtt, lakossága megszaporodott. 
Gyors ütemben a világ egyik első ipari, kereskedelmi és politikai hatal
mává küzdötte fel magát és az európai kontinens vezető államává nőtt. 
Emberfeletti erő kellett volna ahhoz, hogy a hazafiúi büszkeség ki ne 
buggyanjon belőlük. A szerénységre pedig különösen a porosz gőg volt 
alkalmatlan. Sőt egyenes tervszerűség bontakozik ki a nemzeti, népi, faji 
felsőbbrendűség nevelésében, tanításában. Kezdetben a Hohenzollern 
család érdekében az iskolák és az egyetemek, az irodalom és a sajtó 
rendszeres felhasználásával és ellenőrzésével munkálták ki a „legkülpn- 
bet”, a „noch nie da gewesen’ -elméletet. II. Vilmosról írja Maurois,
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hogy „felfedezte családjának történetében a wágnerl mithológiához való 
kapcsolatokat” . Ebből a dicsfényből bővep jutott a népnek is. Az a ta
nító vagy tartár, aki az iskolában nem tanította és hirdette a németek 
faji, erkölcsi, értelmi és fizikai fensőbbségét minden más nép fölött, aki 
nem magasztalta a rajongást a harcokért és az uralkodó családért és nem 
hirdette, hogy uralkodóik vezetésé alatt világuralomra vannak hivatva,  
az megbélyegzett ember volt, akire bukás várt.

A német történelem óriásméretű és rendszeres meghamisításával ál
lunk szemben, — mondta Wells. Az emberiség múltját is meghamisítot
ták a Hohenzollernek érdekében. A Hohenzollernek pedig díszelegtek és 
tetszelegtek ebben a tömjénezésben. Vilmos, a „nagy színész” egy alka
lommal Jeruzsálembe is elment, aranyos díszruhában, operettszerű kí
séretben. Mint „ős-németrómai” császár, Barbarossa Frigyesként tetSzel- 
gett. A számunkra megmaradt legtöbb képen LohengrinWértezetben van 
megjelenítve, ragyogó pajzzsal, ezüst sisakján a porosz sassal, fehér kön
tösben. Személyét kultikus mítosz Vette körül, maga pedig iparkodott 
ennek megfelelően játszani a szerepet. A berliniek mondása jellemző rá: 
„Gott weiss alles, aber dér Kaiser weiss alles besser.”

Minden más nemzetet hanyatlónak és tudatlannak állítottak be, a 
poroszokat tüntették fel az emberiség megmentőiként. Az angol diplo
mácia irattárában őrzik Vilmos megnyilatkozásait, amely megbotránko
zást és undort váltott ki. Lord Landsdowne külügyminiszter jegyzetéből 
csak ennyit: „Az orosz cár közönséges paraszt. . .  Csak úgy lehet vele 
megférni ha az ember kiküldi szobából. . . ” Vilmos azt hitte, ezzel a 
megjegyzésével sikert arat. De kijelentéséből azonnal következtettek 
arra Angliában, hogy „csak a porosz ember” . A német ifjúság ezt olvasta 
tankönyveiben, ezt tanulta az egyetemen, ezt hallotta a templomban, ezt 
találta az irodalomban. Ezt a széliemet oly tervszerűen oltották felnö
vekvő generációkba valamennyi tudományágon keresztül, hogy ellen
állni alig volt képes valaki ennek. Így a német lélekbe belesulykolták, 
hogy uralkodója és hatalma nagy és megdönthetetlen, ilyen hatalmas 
nemzet még nem volt a világon, „isteni nemzet, mely csillogó vértezet- 
ben forgatja a jó német szablyát” az alacsonyabbrendű világban. Szánt- 
szándékkal mérgezték a német nép tömegeit,’ rendszeres mámorba rin
gatták ezzel a hazafias rétorikával. A Hohenzollernek és mindenható 
kancellárjuk, Bismarck bűnei között a legnagyobb, hogy a korona és a 
rendszer folytonosan és szívósan beavatkozott a tanításba, különösen 
pedig a történelemoktatásba.

A vétkes látás módszeres eszméje, hogy Németország világuralomra 
van hivatva és a háború az élet szükségszerű jelensége. Moltke a számító, 
hideg porosz katona szellemet megszemélyesítő generális így fejezi ki: 
„Az örök béke ábránd, mégcsak nem is szép ábránd. A háború része an
nak a világrendnek, amely Istentől származik. Háború nélkül a világ tes- 
pedésbe süllyedne és rideg anyagiasságba veszne.” Hátborzongatónak 
érezzük ma ezeket a szavakat, pedig akkor a német ideológiának alap
tétele volt. Könnyen felfedezhetjük, hogy Hitler ugyanezeken a szellemi 
emlőkön nevelkedett. De idézzünk még egy elrettentő példát, Nietzsche 
szavait, aki filozófiai rendszerébe állítja a porosz ideológiát: „öncsalás 
és szelíd érzelgősség túl sokat várni az emberiségtől (ha ugyan egyálta
lán lehet tőle várni valamit), még ha megfeledkezik is arról, mint kell 
háborút viselni. És mivel nem ismerünk eszközt, amely olyan erőteljes 
cselekvésre ösztökélné az emberiséget, mint egy nagy háború, az a nyers 
erő, amely a tábori életből születik, az a mély önfeledkezés, mely a gyűlölet
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gyermeke, a tudat, amely a gyilkosság és hidegvér szülötte, az a fölger- 
jedés, mely az ellenség megsemmisítésének szenvedélyéből fakad, az a 
büszke közöny, mellyel a veszteséget, az ember saját létének, baj társai
nak pusztulását kíséri, ez a földet rengető lélekrengés, amelyre a népnek 
szüksége van, mihelyt életereje veszendőbe indul.” 

Döbbenetes szavak! Nem akarunk kommentárt fűzni hozzá, de nem 
szabadulhatunk a gondolattól, hogy ilyen döbbenetes valóságában talál
koztunk a gyakorlatban ennek a démoni ideológiának átültetésekor. A  
porosz méreg hatott. Át- meg átjárta a német vérkeringést és a háborúk
kal megvásárolt békét arra használta fel, hogy világhódító terveit elő
készítse.

Befejezés

Rövid tízesztendős- történelmi szakaszt elemeztünk, ahhoz, hogy a 
német kérdés történeti összefüggéseit közelebbről megismerjük. Ott le
hettünk az „Első Birodalom” megszületésénél. Az Első Birodalom Ver- 
sailles-ben született, a Harmadik Birodalom Berlinben szűnt meg. A pá
rizsi nép „A Berlin!” kiáltása nem ment feledésbe. Évtizedekig melen
gették a franciák a reváns szellemét. A rájuk kényszerített keserves há
ború 1914-ben megismétlődött és 1945-ben sikerült csak Berlinbe jutniok. 
De Berlin legyőzéséhez, a „Harmadik Birodalom” térdrekénysZerítéséhez 
a történelem igazságszolgáltatása alapján már más népek erejére is szük
ség volt. A szovjet seregek szövetségére, hogy véget vessenek az „Über- 
mensch” és „Herrenvolk” több mint fél évszázados uralmának.

Tudom, hogy ismert dolgokat elevenítettem fel, de érzésem szerint 
nem volt haszontalan. Ha a német kérdés történeti hátterét részleteiben 
ismerjük, jobban tudunk közeledni és eligazodni a mai politikai élet szö
vevényes útvesztőiben .Az olvasó maga levonhatja a tanulságot a porosz 
politika hibáiból (pl. a lengyel kérdésben!). Ismételten le kell szögeznünk, 
hogy a német nép tehetségénél és kiválóságainál fogva jobb sorsra méltó, 
minthogy eszköz legyen világuralmi célokat kergető kalandorok kezében. 
Ereje nagyban elősegítheti az emberi haladás, kultúra, jólét, tudomány és 
technika emelkedését, de ha ezek az erők „kalandorok kezébe” kerül
nek, nemcsak a világ számára jelentenek katasztrófát, de öngyilkosság
hoz vezetnek mindannyiszor, amint ezt a német nép történelme igazolta. 
Az emberiség megbecsüléssel veszi körül a jószándékú, tehetséges népe
két. A német nép kivívhatja az emberiség megbecsülését és mindaddig 
osztatlan ez a .megbecsülés, amíg nem veszélyezteti más népek bizton
ságát és életét.

Néhány évszám a dolgozatban szereplő személyek és események át
tekinthetőségéhez.

I. Miklós orosz cár  1825—1855.
Viktória angol királynő  1831—1901.
IV. Frigyes Vilmos porosz király 1840—1861.
Napóleon Lajos elnök 1848.
Államcsíny Franciaországban 1851.
Vilmos porosz regens 1859.
III. Napóleon császár 1852—1870.
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II. Sándor orosz cár 1855—1881.
Vilmos, porosz király 1861—1870.
I. Vilmps német császár 1871—1888.
Bismarck porosz-német kancellár 1862—1890.
III. Sándor orosz cár 1881—1894.

-  III. Frigyes német császár 1888.
II. Vilmos német császár 1888—1918.
II. Miklós orosz cár 1894—1917.

1772., 1793., 1795-től 1918-ig Lengyelország megszállása.
1806. II. Ferenc lemond a német-római császári címről, megszűnik a 

császárság.
1849. A német parlament kimondja, hogy az állam fejének címe: 

„császár” . Ezt a címet azonban csak 1870-től használják.
1863. Lassalle vezetésével megalakult az Általános Német Munkásszö

vetség.
1868. Megalakulnak az első német szakszervezetek.
1869. Az eisenachi kongresszuson megalakul a Német Szociálde

mokrata Munkáspárt, a világtörténelem első marxista pártja.
1884. A német gyarmati imperialista politika kezdete. Délnyugat- 

Afrika, Togo, Kamerun, Kelet-Afrika, Új-Guinea német védnökség alá 
kerül.

1914—1918. Első világháború.
1918. november 9. A Németországban kitört forradalom következté

ben II. Vilmos császár lemond trónjáról, Németország köztársaság lesz.
Rédey Pál

Akik úgy vélik, hogy az igehirdetés szolgálatát világosan elkülö
níthetik vagy éppen el kell választaniok a szociális és politikai 
diakóniáktól, megfeledkeznek arról, hogy az igehirdetésnek mindig 
egyúttal társadalmi és politikai konzekvenciái is vannak. . .

H.— D. Wendland
*

A bizonyságtevő szolgálat lényegéhez tartozik, hogy a bizonyság
tevő tisztázza politikai helyét a világban. Nem abból a célból, hogy 
azután politizálni tudjon az evangéliummal, hanem hogy megértse ezt 
a politikai és történelmileg kialakult világot. . .  Krisztus minden egyes 
tanújával szemben fölmerül a kérdés: Nem beszéltünk-e túlságosan is 
sokat az Istenről és keveset a világról? Nem célra vezető eszköznek 
tekintettük-e nagyon sokszor a szolgálatunkat, hogy valamit elmesél
jünk az embereknek Istenről? Evengélizációink nem arra irányult-e, 
hogy összeverbuváljuk az embereket és azután megmondjuk nekik az 
„igét” ? Nem egyszerűen és gyakran objektumoknak tekintettük-e 
embertársainkat, akiket egyházi módszerekkel kell megnyernünk?

Bruno Schottstadt (Kelet-Berlin)
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Korszerű igehirdetésünk személyi feltételei

1962. évi LMK dolgozatok ismertetése

'Az egyházmegyékből beérkezett 13 dolgozat arról tanúskodik,^ hogy 
a téma kijelölése szerencsés volt. Különböző érdeklődésű, különböző gyü
lekezeti körülmények között szolgáló, különböző életkorú és felkészült
ségű lelkészek érdeklődését tudta fölkelteni. Alkalmat adott a téma arra, 
hogy megjegyzés, észrevétel, vagy javaslat formájában számoljon be a 
dolgozathozó mindarról, ami egyházunk igehirdető szolgálatával kapcso
latban foglalkoztatja. Lehetővé tette, hogy ki-ki egyéniségének megfelelő 
módon közeledjék a mindnyájunkat foglalkoztató kérdésekhez.

A feladat

Ha értékelni próbálunk, akkor általánosságban megállapítható, hogy 
azok a dolgozatok sikerültek, jobban, amelyek igehirdetésünk személyi 
feltételeinek részletezésénél szüntelenül figyelembe vették, hogy k o r 
s z e r ű  igehirdetésünk személyi feltételeiről van szó. Amikor az OLMK 
-választmánya 1962. elején kötelező témául tűzte ki a személyi feltételek 
tanulmányozását, az volt a célja, hogy a jelennek szóló, a konkrét, a mo
dern — vagyis a korszerű igehirdetés — problémáit elemezzük. Útbaiga
zításul a következő tájékoztatást fűzte ezért a választmány ehhez a té
mához:

„Sokszor esett már szó az igehirdetés exegetikai, tartalmi és formai 
kérdéseiről. Vegyük most szemügyre az igehirdetőt. Mutassuk meg, mi
lyen nagy jelentőségű a jó és helyes igehirdetés szempontjából az igehir
dető műveltsége, teológiai képzettsége, a Biblia rendszeres tanulmányo
zása, lelkipásztori szolgálata, emberekhez való viszonya, imádkozó élete, 
tájékozottsága és állásfoglalása társadalmunk és az emberiség mai kér
déseiben. Fontoljuk meg, hogy mit tehetünk a korszerű igehirdetés sze
mélyi feltételeinek javítása érdekében.”

Felvetett kérdések

A dolgozatak nagyobb része nem problémásítja a témát. Akik azon
ban a gyökerekig akartak eljutni, nem kerülhették el a kérdés felvetés, 
fogalom tisztázás elmélyedést és fegyelmezett gondolkodást igénylő útját. 
‘Örülnünk kell, hogy néhányan jó felkészültségről tanúskodva vállalták 
ezt a fáradtságosabb utat. A téma természetéből adódóan általában két 
elvi kérdést -igyekeztek tisztázni. Az egyik a korszerű igehirdetés kér
dése, a másik pedig az, hogy milyen teológiai indokolással lehet a prédi
káció személyi feltételeiről beszélni. A figyelem inkább a második kér
dés felé fordult s az elsőn túlhamar siklottak át. Többnyire meg is indo
kolták, hogy miért tették. így.

A korszerűség kérdése

Bártfai Lajos bár elsősorban nem az elvi, szisztematikus tisztázás 
szándékával dolgozza fel a témát, mégis szükségesnek érzi, hogy a kor
szerűség kérdéséből induljon ki. Így kezdi dolgozatát: „Az igehirdetés 
-korszerűségének szükségességét senki előtt nem kell ma már bizonyítani.
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Kivétel nélkül mindenki elismeri. A korszerű igehirdetés alapjáról, tar
talmáról, jellemző vonásairól és hallgatóiról pedig már többször volt szó. 
Most egy eddig érintetlen területet érintünk, amikor a korszerű igehir
detés személyi feltételeiről szólunk.” — Gáncs Aladár és Kovács Pál jó 
rendszerező képességről tanúskodó gondos munkái azonban már egyál
talán nem vetik fel, mint elvileg elemzendő kérdést az igehirdetés kor
szerűségének kérdését. Nyilván arra gondoltak ők is, hogy erről az előző 
évek során már többször esett szó. Ha igehirdetésünk e mai problemati
kájától jobban szorongatva fordultak volna a másik kérdéshez, a szemé
lyi feltétel kérdéséhez, konkrétabb, teljesebb feleleteket adtak volna a 
részletekre vonatkozóan is.

Gáncs Aladár Thurneysennek „Az Ige szolgálata” című tanulmány- 
gyűjteménye szellemében, de önálló, szabados és tömör fogalmazásban 
megírt munkája hivatkozik a Lelkipásztor 1952-ben megjelent cik
kére (Káldy Zoltán: „Jelennek szóló igehirdetés.” ), de éppen azokat a 
kérdéseket nem juttatja szóhoz, amelyeket igehirdetésünkkel kapcsolat-' 
bán ez a szó jellemez: korszerű.-Az igehirdetés fogalmának tisztázásával 
kezdi munkáját s figyelmen kívül hagyja, hogy á címben a korszerű ige
hirdetésről van szó. Miért tette? Nem valószínű, hogy meggondolatlanság
ból. Lehet, hogy kifogásolja ezt a kifejezést: korszerű igehirdetés. Félre- 
érthetőnek tartja. Talán úgy véli, hogy az igehirdetés csak akkor ige
hirdetés, ha korszerű és éppen ezért nem szükséges, sőt zavartkeltő ki
tenni melléje a jelzőt. Mégis valami oka lehetett, valami miatt szüksé
gessé vált, hogy a témát így fogalmazta meg az országos'választmány. 
Már ez a tény is kérdésfelvetésre késztethette volna.

A személyi feltétel kérdése

Kovács Pál csak a Részletkérdéseknél tér ki a korszerű igehirdetés 
kérdésére. Elvileg azonban csupán egy teológiai probléma foglalkoztatja: 
„Van-e személyi feltétele az igehirdetésnek?” Ezt a kérdést sokan vetik. 
fel. Kovács Pál számára azért válik kérdésessé, mert' „az újabb homileti- 
kák alig, vagy semmit sem foglalkoznak magával az igehirdetővel. 
Az ige objektivitását szokták hangsúlyozni” . Keve Lajos is arra figyel 
fel, hogy hitvallási irataink nem adnak részletes eligazítást ebben a kér
désben. „Általános utasításokat olvashatunk, hogy ne tanítsanak téve
sen és higgyék az igehirdetők azt, amit tanítanak.” Bártfai Lajos sze
rint „teológiai alapon alig beszélhetünk az igehirdetés személyi feltételé
ről. Hiszen az igehirdetés alanya maga az Isten, akinek a kezében az 
igehirdető személye csupán eszköz.” Völgyes Pál az Ágostai Hitvallás 
VIII. cikkére hivatkozva azt mondja: „Személyi feltételektől független 
Isten hirdetett igéjének hatóereje” . A személyi feltételek kérdésessé 
tétele ezekben a dolgozatokban a pietizmus szubjektivizmusának elhárí
tása érdekében történik. Akik viszont az elgépiesedéstől, az institucio- 
nalizmustól féltik igehirdetésünket, azok a mérleg másik serpenyőjét 
nyomják meg.

Két megjegyzést fűzünk ehhez a problémafelvetéshez. Az egyik az, 
hogy bár nem túlzottan égető kérdésünk, mégis érdemes volt vele fog
lalkozni, mert segítségével igehirdetésünk több, éppen személyes vonat
kozású mozzanatát lehetett megvilágítani. Néhányat említsünk meg 
közülük:

1. A személyi feltételeket Isten formálja ki (Völgyes).
2. Isten igéje mindig megteremti közvetítőjét, az egyházat (Kovács)..

23?



3. A z  ig é t  n e m  ö n k é n te s  v á lla lk o z ó k  a d já k  to v á b b , h a n em  k ü ld ö t
te k  (Kovács).

4. A z  ig eh ir d e tő i t is z ts é g  (A m t)  n e m  e m b e r i  kita lá lá s, h a n em  K r is z 
tu s r e n d e lé s e , a m e ly r e  le lk é s sz é  a v a tá su n k  a lk a lm á v a l (ord in a tio) ka 
p u n k  m e g b íz á s t  (Völgyes).

5. A z  ig e h ir d e tő  tanú. „ N e m  m a g á ét m o n d ja , h a n em  leo lv a ssa  Is te n  
ü z e n e té t . E n n y ib e n  a p r éd ik á c ió  a le g k ö tö t te b b  b e sz é d  (Gáncs).

A másik megjegyzés, hogy az egész problémafelvetés hátterében az 
o b je k t ív  és  s z u b je k t ív  t é n y e z ő k  ellentéte és dilemmája húzódik meg. 
Ennek a logikai sémának az igehirdetés kérdéseire való alkalmazását 
W in g r e n  „Die Predigt” c. könyvében (43—47. oldal) nem tartja gyümöl
csözőnek. Érdekes, hogy néhány dolgozat hivatkozik erre a könyvre 
(a Theol. Szemle 1962. 7—8. számában jó ismertetést írt. róla B o r o s s  Géza), 
de az objektív—szubjektív dilemmával kapcsolatos megállapításokra 
nem figyeltek fel.

Hűség és szolidaritás

Az igehirdetés objektív—szubjektív jellege meddő ellentétén helye
sen tette túl magát F e h é r  Károly. Ö nem problémával viaskodik, hanem 
meghatározással, mégpedig helyes, gyakorlatias meghatározással kezdi: 
„Az igehirdetésnek azért van személyi feltétele, mert Jézus Krisztus 
Urunk nem doktrínát őrző könyvet adott át megőrzésre és kommentá-; 
lásra a tanítványoknak, hanem azt a megbízást, meghatalmazást és el- 
kötelezést rótta rájuk, hogy legyenek Neki- tanúi.” Ezen túlmenően 
rámutat arra, hogy a hűségesen tanúskodó igehirdetővel Krisztus azono
sítja magát, mégpedig az a Krisztus, Aki testvéreihez mindenben hasonló 
lett s bennünket is a másik ember irgalmas testvérévé, „Krisztusává” 
tesz. Ezután veti fel a kérdést: milyen tehát a korszerű igehirdetés, ha 
a személyi feltételek szemszögéből nézzük? Két jól használható és helyes 
tézishez jut. Röviden így foglalhatók össze: a k o r s z e r ű  ig e h ir d e té s  a) csa k  
I s te n  irá n ti h ű s é g b e n  é s  b) az Ig é t  h a llga tó  t e s tv é r e k k e l  k ö z ö s s é g e t  v á l 
lalva  le h e tsé g e s . Ennek a két tézisnek a segítségével utat nyit magának 
arra, hogy a továbbiakban mai igehirdetésünk egészen konkrét kérdé
seihez közeledjék. Az Igét hallgató testvérekkel vállalt szolidaritás fogal
mát kibontva korunk egyeterüs nagy kérdéseihez érhetett volna el. 
Sajnos, dolgozatának éppen ez a része aránytalanul rövid és csupán 
belső körön mozgó.

Állásfoglalás

A szabatos és módszeres teológiai gondolkodás, tehát egy bizonyos 
mértékű tudományosság igényével fellépő dolgozatok után nézzünk meg 
egy olyan dolgozatot, amely erre igényt nem tart és mégis előbbre jut, 
mert állásfoglalásának határozottságával nyilvánvalóvá teszi, hogy mi
ről van szó. B a c h á t  István dolgozatának egy-egy megállapítását teológiai 
szabatosság szempontjából meg lehet itt-ott kérdőjelezni. Á llá sfo g la lá sá 
n a k  k o n k r é t  és  fé lr e é r th e te t le n  v o lta  a zo n b a n  p é ld a m u ta tó . Mindjárt 
a harmadik mondatban ezt a kérdést veti fel: mikor korszerű az ige
hirdetés? Válasza kissé rövid, de szókimondó: „akkor, h a  m eg sz ó la lta tja  
a m a i e m b e r  és  a m a i é le t  s o r sd ö n tő  k é r d é s e it .”  Helyesen állapítja meg, 
hogy igehirdetésünk nem adhat igei igazolást, „aláfestést” politikai, gaz
dasági, társadalmi rendszerek számára, viszont v a n n a k  o ly a n  k é r d é s e k ,  
a m e ly e k b e n  az e g y h á z  n e m  ta n ú síth a t s e m le g e s  á llá sp o n to t, a m e ly e k b e n
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d ö n t e n ie  k e ll é s  d ö n té sr e  k e ll h ívn ia . Ilyen kérdések — szerintem is: a 
béke vagy háború, leszerelés, vagy további fegyverkezés, a szociális 
igazságosság, vagy kizsákmányolás kérdése. Helyesen állapítja meg 
a dolgozatíró, hogy „ebben az országban sem a párt, sem a kor
mány nem kívánja tőlünk, hogy a . szószéken valamilyen pártfunk- 
cionáriusi mellékszerepet töltsünk be.” I s te n  s z ín e  e lő tt  állva, jó
zan eszemet használva kimondhatom, hogy a szocializmust hala
dóbb, az emberiség nagy kérdéseinek megoldása szempontjából jobb és 
életrevalóbb rendszernek tartom a kapitalizmusnál. De ezt Is te n  n e v é b e n  
nem jelenthetem ki valamelyik bibliai helyre hivatkozva. Kimondhatom, 
ki kell mondanom azonban Isten nevében pl. azt, hogy az atomháború 
bűn, hogy Isten nem akarja az emberiség pusztulását, hanem azt akarja, 
hogy az életet válasszuk.

Lendületes és szép Bachát István dolgozatának az a része, ahol rendre 
veszi a k o r s z e r ű tle n  ig e h ir d e té s  jellegzetes vonásait. Idézünk néhányat 
közülük: „korszerűtlen minden olyan igehirdetés, bármilyen jól megalapo
zott is legyen teológiailag, amely pietista hatásokra csak ítéletet tud mon- 

_ dani a „hitetlen világ” és a „hitetlen ember” felett, ugyanakkor el
hallgatja azt a jóhírt, hogy ez a világ és ez az ember megkegyelmezett 

világ és ember, mert Isten Jézus Krisztusban bocsánatot adott és sze
reti ezt a világot és benne az egész emberiséget személyválogatás nélkül.
—  Korszerűtlen minden olyan igehirdetés, amelyben Jézus Krisztus em
beri vonásai mitikussá válnak és vértelen fogalommá satnyul istensége, 
holott Jézus Krisztus valóságos emberként élt ezen a földön, szeretettel 
hajolt le az emberekhez, példát adott az igazi felebaráti szeretet meg
élésére, gyakorlására. — Korszerűtlen minden igehirdetés, amely csak az 
emberi lélek belső békéjével foglalkozik, ugyanakkor hallgat arról, hogy 
Isten akarata az emberek között itt a földön a békesség, tehát az embe
rek és népek közötti békesség. — Korszerűtlen minden olyan igehirdetés, 
amely beszél az örök életről, az üdvösségről, ugyanakkor elhallgatja azt, 
hogy mielőtt abban részünk lenne, itt a földön kell élnünk s ez az élet 
Isten parancsolatának védelme alatt áll. Tehát nincs egyetlenegy ember
nek, vagy népnek joga ahhoz, hogy egy mindennél borzalmasabb nukleá
ris háborúban az emberiség millióinak az életét kioltsa, vagy megsemmi
sítse az egész emberiséget.”

F á b r y  István dolgozatát is meg kell Említenünk az állásfoglalás kér
désével kapcsolatban. Ö elvileg is foglalkozik vele, de úgy, hogy egyben 
állást is foglal. Ez segíti túl az általánosságokon. „A  jó igehirdető — írja
— úgy látja ma gyülekezetét, mint, amely az Ür 1962. esztendejében a 
szocializmust építő Magyarországon él, dolgozik, fárad és örül. Ha egy 
igehirdető e tényt nem akarja látni, az abból eredő konzekvenciákat le
vonni, akkor az csak nyája mellett él, de nem a nyájban, a gyülekezet
ben. Magukra hagyta azokat, akiknek pedig talán igazán szolgálni sze
retne.” Részletesen foglalkozik a münka, a kenyér, a béke az élet meg
maradása kérdésével s azt mondja, hogy ezekben a kérdésekben csak úgy 
lehet helyesen megszólaltatni az evangélium üzenetét a mai ember szá
mára, „ha az igehirdető pozitívan, példaadóan, építően tud á l l á s  t -  
f o g l a l n i  az emberiség és saját népe mai kérdéseiben.” Az állásfogla
lás kiinduló pontját pedig így látja: „a X X .  szá za d  ig e h ir d e tő je  s z o lg á l : 
a m a i e m b e r  t e s tv é r e  és  fe le b a r á tja .”

Az állásfoglalásoknál elkerülhetetlen egy bizonyos s z e n v e d é l y  e s s é g , 
sőt szükséges is. Csak el ne ragadtassuk általa magunkat, mert modo

rossá, vagy éppen modortalanná válunk. Mindkettő gyengíti állásfogla
lásunk hitelét.
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Consensus

A témához fűzött útmutatás részletesen sorolja fel, hogy a dolgozat
hozók milyen területeken vizsgálják meg a korszerű igehirdetés személyi 
feltételeit. A dolgozatok jó része rövid bevezetés után ezeknek a részlet- 
kérdéseknek megválaszolásába kezdett. Sólyom Károly a személyi felté
telek megvizsgálásának szempontjait még ki is bővitette, mikor azt a lel
készek családi élete, anyágiakhoz való viszonya és a szolgálat során fel
lépő „rövidzárlatok” elkedvetlenedések szempontjából is megvizsgálta. 
Ilyen bővítést különben másoknál is láthatunk. 12 oldalas dolgozatán 
érezhető, hogy mennyi tapasztalatot gyűjtött, mikor az egyházi épületek 
felmérése alkalmával esperesével együtt meglátogatta egyházmegyéje 
paplakjait. Tapasztalatait testvéri együttérzéssel és a korszerű igehirdetés 
iránt tanúsított felelősségtől vezetve dolgozta fel.

Hitben, szeretetben —  és reménységben

A részletkérdésekre adott feleleteket sokszínűségük, tarkaságuk elle
nére is félreismerhetetlen összhang consensus jellemzi. Ezt az egyezést' 
röviden így lehetne megfogalmazni: a korszerű igehirdetés személyi fel
tétele, hogy az az élő Isten iránti hitben és a mai ember, annak problé
mái iránti szeretetben történjék. E két tétel alá lehetne csoportosítani a 
sokféle feleletet. Ezt a két tételt többen tudatosan ki is mondják. Ma
gam részéről még egy harmadikkal egészíteném ki őket: a korszerű ige
hirdetés személyi feltétele az is, hogy keresztyén reménységben történ
jék, vagyis úgy, hogy Istennek az ígéreteit az emberi élet minden terü
lete felett, jelene és jövője felett is lássuk. Ha a dolgozatok polifóniáját 
itt-ott egy hamis hang töri át, többnyire a keresztyén reménység figyel
men kívül hagyása okozta. Ha nem tudjuk elég nagyra értékelni az álta
lános emberi erőfeszítéseket a béke, az emberek és népek testvéri köze
ledése, a társadalom igazságosabb rendje stb. területén, ennek oka sok
szor az, hogy nem látjuk az életnek ezeken a területeit eléggé Isten ígé
reteinek fényében. Ez pedig reménytelenség. A fogyatékos reménység 
következménye az is, ha az igehirdető a kegyesesség belső körére húzó
dik vissza és mindaz, ami ezen kívül van: kultúra, politika stb. közöm
bös számára. A vallásos önhittiKg és begubózás, ha ritkán is, de előfor
dul egy-két helyen. : Pedig mennyit írtunk, beszélgettünk már ezekről a 
kérdésekről!

Összegezés

Próbáljuk meg összegezni a személyi feltételek egy-egy sajátos terü
letének átvizsgálása után nyert eredményeket. Az eredmény sok találó 
megállapítás, elgondolkoztató figyelmeztetés és néhány' javaslat, amire 
még külön is ki kell térni. Az összegyűjtött gazdag anyag színét és ízét 
vesztené, ha megpróbálnék tartalmát néhány általános tételre lepárolni. 
E helyett inkább ízelítőt adunk.

Teológiai képzettség

„A teológia az egyházi munka előfeltétele, új értelmet és jelentősé
get nyert számunkra. Nyilvánvalóvá lett, hogy az egyháznak égetően szük
sége van teológiára, mert az egyház rendeltetése Isten Igéjének meghal- 
lása és hirdetése. De az is nyilvánvalóvá lett, hogy a teológiának is szük
sége van az egyházra, arra az egyházra, amelynek szabad Isten Igéjére
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hallgatnia és azt hirdetnie.” (Szende Miklós) „Az Igével az igehirdető 
nem öncélúan foglalkozik. Tanulmányát ott végzi, ahol az örök jelen a. 
napi problémákkal körülfogja. Csak jó teológus látja meg az élet és az 
ige összefüggéseit. (Kovács Pál) „Korszerű igehirdetést olyan igehirdetötől 
lehet csak várni, aki el meri hinni Istenről, hogy nem neheztel ránk azért, 
ha gondolkodni merünk és minden vonalat, minden ügyet egészen Hoz- 
zá-ig próbálunk kihúzni.” (Fehér' Károly)

A Biblia rendszeres tanulmányozása

„Az igehirdető jellemét és személyét döntő módon Isten Igéje tudja 
kiformálni. Sok éves lelkészi rutin sem teszi feleslegessé ezért, hogy min
dennap hosszan _foglalkozzunk vele.” (Gáncs Aladár) „A Biblia állandó 
tanulmányozása megóv igeszolgálatunkban a lélektelen szócsépléstől, a 
szélsőségektől, a tévelygésektől. Megtanuljuk összefüggésben látni Isten 
minden ígéretét és annak valóra válását az ember érdekében.” (Bachát 
István) „Isten nem használ fel lusta papokat, hogy igéjének tanúi legye
nek.” (Sólyom Károly) „Az Ige megadja legkorszerűbb kérdéseinkre is a 
feleletet.” (Szende Miklós)

Imádkozó élet

„Nem tud személyes felelősséget vállalni az igehirdető azokért, vagy 
azokért az ügyekért, amelyekért nem tud rendszeresen imádkozni.” (Só
lyom Károly) „Az imádságban Krisztus győz testemen-lelkemen, értel
memen, indulataimon, akaratomon, ízlésemen, modoromon stb. Mindez 
pedig azért szükséges a korszerű igehirdetéshez, hogy az igehirdetés le
gyen. Tehát, olyan beszéd, amelyet Ö maga is vállal, amivel Ö maga is 
azonosítja magát, mert az igehirdető is alávetette magát mindenestül az 
Ö akaratának, irgalmának és ítéletének. Nemcsak elméletileg, elvileg, 
hanem gyakorlatilag is, aminek az imádkozás az egyik ismertetőjele.” 
(Fehér Károly)

Pásztori szolgálat

„A lelkipásztori szolgálat azért fontod mert ha ez áll az igehirdetés 
mögött, akkor az nem a levegőbe vagdos.” (Völgyes Pál) „A  mai igehir
dető úgy közösségi ember, ha valóban lelkipásztor, aki nem várja, hogy 
az emberek hozzá menjenek, hozzá alkalmazkodjanak felvéve egy kegyes 
lelki mázt és tisztelettel övezzék. Hanem ő megy az emberekhez.” (Bárt- 
fai Lajos) „Óvakodjunk attól, hogy míg a szószéken korszerűen prédiká
lunk, négyszemközt korszerűtlen tanácsokat adjunk.” (Bachát István)

Emberi kapcsolatok

„Elengedhetetlen feltétel, hogy az igehirdető közösségi ember legyen. 
Nem hirdetheti korszerűen az igét, aki a világtól elszigetelt, világmeg
vető pietista, vagy másokat lenéző farizeus lélek, vagy hiú sikereket haj
szoló póz-ember, esetleg sóhajtozó, kesergő, múltba menekülő reakciós, 
vagy egyéni érdekeiért harcoló individualista. Hogy valaki közösségi em
ber, az elsősorban azt jelenti, hogy valóságos, normális, természetes em
ber, egyszóval: mai ember. A korszerű igehirdető lelkész is valóságos 
ember. Mindenben pontosan olyan, mint bárki más — és mégis van 
egyetlen különbség, ami páratlanná teszi: Isten küldötte, követe, képvi-
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sélője. Isten bélyegét viseli magán, bármit tesz, a világ is látja ezt rajta 
és nem is vonja kétségbe. Bármit tesz, Istenét keveri jó, vagy rossz 
hírbe.” (Bártfai Lajos) „Két éve vagyok a Paksi Törpevízmű Társulat 
elnökhelyettese. Ez alatt az idő alatt azt hiszem jó becsületet szereztem 
az evangélikus lelkészi szolgálatnak. Igehirdetésünk személyi feltételei 
között ma igen fontos, hogy ne legyen a személyünk olyan megítélés alatt, 
mint aki sanda szemmel nézi a szocialista fejlődést. Jó bizonyságunknak 
kell lennie a kívülvalók előtt.” (Sólyom Károly) „Félre téve minden elő
ítéletet, bele kell helyezkednünk az emberek helyzetébe. Erre kötelez az 
ige testtététele. Csak innen és így értjük meg korunk nagy mozgalmait 
is: a béke, a leszerelés, a gyarmati és elnyomott népek felszabadulásának 
nagy ügyét.” (Kovács Pál)

Műveltség

„Az igehirdető művelt ember legyen. Ma kizárólag műveltség, tudás, 
szakértelem, használhatóság szerint rangsorolják az embereket. Minél 
műveltebb az igehirdető, minél több hatás éri, annál inkább lesz eredeti, 
önálló gondolkodó és a jó ügy meggyő2ődéses harcosa, hogy az ige új, 
mélyebb hatékonyabb mondanivalója számára is alkalmasabb meder le
gyen.” (Bártfai Lajos) „A korszerű igeszolgálat illusztrációs anyagában 
ma már megmosolyogják az olyan naiv történetkéket, amelyekben prob
lémamentesen mindenki megtér. Az életet figyelve látszik, hogy meny
nyire nem így van. Ezért életszerű példákkal lehet rámutatni ma egy- 
egy filmben, regényben az embereknek elemi vágyódására, amellyel sze- 
retetet sóvárognak ..." (Sólyom Károly). „Az igehirdetőnek nemcsak szó
kincse gyarapszik, hanem ismerete is bővül, gondolatai is nagyobb teret 
ölelnek át, ha művelt fővel készül az igehirdetésre. Ha korszerűen akar
juk hirdetni az igét, ismerni kell a mai kor szellemi irányzatait, törté
nelmi erőtényezőit, tudományos eredményeit.” (Fábry István)

Tájékozottság a ma kérdéseiben

„Korszerűen csak az az evangélikus lelkész tud prédikálni ma, aki 
az emberiség döntő kérdéseiben eljutott a határozott, világos, egyértelmű 
állásfoglalásra. Itt mindegyikünknek személy szerint kell döntésre jut
nia.” (Bachát István) „A lelkész asztalán legyen ott a politikai napilap 
is, amiből értesülhet minden olyan eseményről, amely hazánk, népünk 
életét érinti. Jó, hogy időnként a Hazafias Népfront előadása révén átfogó 
képet kapunk, de ez magában nem elég, naponta kell körültekinteni ha
zánk s a világ egén, hogy tájékozódásunkban le ne maradjunk. Ne értse 
félre senki, nem a napi politikát kell belevinni igehirdetéseinkbe, de a 
napi politikából leszűrt világos döntésünknek kell irányítani igehirdeté
seink vonalát. Csak így lehet korszerű a ma igehirdetése.” (—) „Államunk 
mai vezetői sokszorosan kijelentették, hogy nem kérnek mást tőlünk, csak 
becsületes odaállást és hűséget népünk ügye mellett. Ahol ezt meglátták, 
ott van is hitele szolgálatunknak.”

 Javaslatok

Mit tehetünk a korszerű igehirdetés személxi feltételeinek javítása 
érdekében? — Ezzel a kérdéssel nem foglalkozott mindegyik dolgozat,. 
Lábossá Lajos korreferátumában azonban ez a kérdés állt homlokteré
ben. Részletesen foglalkozik a lelkésznevelés kérdésével. A lelkészkép-
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zés öt esztendejét a lelkészi szolgálat gyermekszobájának tartja. Még a 
szemináriumok munkatervével is foglalkozik. Javaslatai, de több más 
dolgozaté is azt bizonyítja, hogy lelkészeink nagy érdeklődést tanúsíta
nak nemcsak Akadémiánk, hanem Teológus Otthonunk élete iránt és an
nak kérdései felől tájékozódnak.

Az L M K -m u n k a  jelentőségének megbecsülésére figyelmeztet és a 
teológiai önképzéssel kapcsolatban azt javasolja, hogy időnként ismétlés, 
vagy továbbképzés formájában kellene foglalkoznunk azokkal a stúdiu
mokkal, amelyek lelkészi szolgálatunkra való készülésünk idején képez
ték tanulmányaink anyagát.

A személyi feltételek javítása érdekében a javaslatok egyöntetűen 
úgy látják, hogy annak már a le lk é s z k é p z é s  sorá n  kell megkezdődnie. 
B á rtf ai Lajos- az Akadémiára történő felvételnél a szelektálás mellett 
van.

Rendkívüli jelentősnek látják továbbá a s eg é d le lk é sz i  é v e k e t . „A  
legmélyebb benyomást általában az első principálistól kapja a segédlel
kész. Erre a szempontra kiváltképpen tekintettel kell lenni. Azokat a 
lelkipásztorokat, akik korszerűen, eredményesen szolgálnak, azzal a meg
bízással kell kitüntetni, hogy az első gyakorlóévét mellettük töltsék a 
káplánok. Ha belső szívélyes viszony fejlődik közöttük, elmaradhatatlan 
az eredmény.” (B á rtfa i Lajos)

S ó ly o m  Károly foglalkozik az igehirdetői szolgálatban jelentkező 
rö v id zá rla tok k a l. Okát a papi magányban, kudarcokban, mellőzésben, 
külső-belső válságokban látja. Szól a papi érzékenységről. „Ismerek papo
kat, akiket egy választásban való lemaradás tört le, ismét másokat,egy 
tisztségben történt mellőzés, vagy egy sok fáradsággal készült dolgozatá
nak lebírálása.” Másokkal együtt arra hívja fel a figyelmet, hogy meny
nyire szükséges — éppen a korszerű igehirdetés szempontjából is — a 
le lk é s z e k  lelkigondozása. Ez is hozzátartozik az egyházmegyék fraterni- 
tásához.

A dolgozatok ismertetőjét és bírálóját hosszúra nyúlt előterjesztése 
után még mindig az a kifogás illetheti a referensek részéről is és olva
sóik részéről is, hogy még ezt, vagy azt megemlíthette, értékelhette, bí
rálhatta volna. Próbáljuk az egész előterjesztést abból a szempontból 
nézni, hogy lelkipásztori funkciót töltött-e be. Szándéka ugyanis ez volt,

Benczúr László
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Jeruzsálemben
Tarzusi Pál Caesáfea kikötőjéből Juda hegyei között zarándokolva, 

Jeruzsálem felé tart. A szent város a hegyek oltalmában, mint Isten 
vára, szélesen és hatalmasan uralkodott a szikla fennsíkján. 

Nem tudjuk, hogy Pál először „ment-e fel” Isten városába, vagy már 
előbb, talán, mint tizenkét éves gyermek járt Jeruzsálemben. Minden
esetre szinte leírhatatlan, amit egy külföldi zsidó átélt, midőn a szent vá
ros felé közeledett. Valószínű, hogy lelkében a próféták tanítása; zeng
tek, amit Sión városáról elmondtak. A kegyes életű zsidók szinte azt 
érezték, hogy ez a város az a hely, ahol az ég és a föld érintkezik. Ügy 
néztek erre a városra, mint amelyet Isten a fiatal Dávid kezébe adott,, 
mint a kiválasztott nép szívére. Ebben a városban tündökölt az arany- 
kupolájú Templom, az Űr lakhelye. A zsidó nép úgy gondolkozott, hogy. 
a sionhegyi templomban lakozik az ég és a föld teremtő Istene, a titok
zatos módon jelenlevő. A nagy előudvarban, az óriási oltáron mutatták 
be Istennek napról napra, az Isten akarata szerinti égőáldozatot. És év
ről évre egyszer történt meg, hogy a főpap — a nagy engesztelési ünne
pen —, háttal belépett a Szentek-szentjének sötét kamrájába, és áldozati 
vérrel meghintette azt.

Ebbe a városba érkezett meg a fiatal Pál. Ez a város vonzotta el
szakíthatatlan varázsával a fiatal lelket, mely csordultig volt a hatalmas 
Isten utáni vágyakozással, hogy megismerje mindazt, ami örök, szent 
és igaz!

Vannak bibliatudósok, kik arra gondolnak, hogy Pál Jeruzsálemben 
a nővérénél lakott, aki Jeruzsálemben volt férjnél. De elég tekintélyes 
azoknak a száma, akik azt hiszik, hogy Pál annál a kézművesnél kapott 
szállást, kinek műhelyében dolgozott.

Pál sátorponyvakészítő volt, de mindezeken túl leginkább abban a 
templomi iskolában érezte magát jól, ahol lehetőség nyílt a rabbi irás- 
magyarázat hallgatására. A tanítás középpontjában a Tóra, vagyis a 
törvény állt. Tanítómesterének neve is ismeretes.

A vágyakozó lelkű tanulók szomjas szívvel hallgatták a nagytekin
télyű mesterek tanítását. A cél mindig az volt, hogy megtalálják Isten- 
akaratát. És ez nem volt egyszerű. A sok előírás, tétel, parancs és tilalom 
közül kellett az Úr akaratát kikeresni és megtalálni. Sőt a látszólagos 
ellentmondásokat meg kellett szüntetni. Mesterek és tanítványok igye
keztek a keletkező feszültségeket elsimítani. Gyakorlatilag ez azt jelen
tette, hogy a mindennapi élet kis és nagy eseményeinél azt az isteni 
vezérfonalat keresték, melyet mindenkor követni kell! Mindennek a 
figyelembevételével igyekeztek a törvényt szinte imádó farizeusok az 
életüket berendezni. Egyetlen törekvésük az volt, hogy tökéletesen vi
selkedjenek, a törvény legkisebb pontocskájáról se feledkezzenek meg. 
Minden túllépést érzékenyen elkerültek. Magukat minden tisztátalan- 
ságtól távoltartották. Tiltott ételeket nem fogyasztottak.

Ebben az időben szinte meghatározza Pál  életét és jellemét, hogy 
minden fenntartás nélkül csatlakozott a farizeusokhoz. Ezt a lépését az 
is magyarázza, hogy -már a szülői háznál megismerkedett a farizeusi 
szellemmel, hiszen Tarzusban élő apja is farizeus volt. Mégis Jeruzsá
lemben egészen más hangsúlyt kapott előtte ez a hivő mozgalom, hi
szen Tarzusban elkerülhetetlen volt, hogy egy farizeus ne érintkezzék
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a pogánysággal. Tarzusban nem lehetett elkülönített életet élni. Jeru
zsálemben ismerte meg azokat a farizeusokat, akiknek a törvénynél 
szentebb és nagyobb dolog nem létezett, akik nem ismerték a felemássá
got, akik nem tettek engedményt. Számukra csak-az éles vagy-vagy volt!

Pál lényének, élete mélységes komolyságának ez a magatartás felelt 
meg igazán. Pál egyet akart: életét Isten korlátlan akaratának teljesen 
alárendelni. Pál élete végéig nem ismert mást, mint a határozott igent 
és a határtalan engedelmességet. Testével, leikével, mindenével az Urat 
szolgálta. Lelkének egész szenvedélyességével fordult Isten felé!

Rendkívül érdekes kérdés: vajon Pál el tudta-e kerülni azokat a 
buktatókat, melyek önként adódtak a törvény szelleme és a gyakorlati élet 
között? A törvény szigorú betartása, a merev betűszó’ gálát együvé tar
toznak. Jézusnak egy alkalommal Jeruzsálemhez intézett éles szavaiból 
is kitűnik ez! Vértezve volt-e Pál az elbizakodottság, a perfekcionizmus, 
az álszenteskedés ellen? Probléma ez az ilyenfajta embereknél — a ke- 
resztyénségben is — mind a mai napig!

Rnnek a farizeusi álkegyességnek, vagy nevezhetjük jámborságnak 
is, az_ alapja az a vélemény, hogy mi emberek a saját erőnkből jót mű
velve számlát nyithatunk a mennyben. Pálnak ez a véleménye igen 
hamar darabokra tört.

Pál élete két területen folyt. A templomudvaron — helyesebben a 
bibliaiskola tantermében és a műhely között. Ezen túl abban a zsina
gógában érezte jól magát, melyet a Jeruzsálembe letelepedett zsidók, 
az úgynevezett görögösök alapítottak. Ide jöttek ők rendszeresen isten- 
tiszteletre, melyet az általuk használt görög nyelven tartottak. Az írás 
magyarázata is a görögre fordított Ótestamentumból történt. Tovább- 
menőleg: még a honfitársakkal történő hitbeli beszélgetések és társaság- 

" beli összejövetelek is itt zajlottak le.
Ebben a házban kellett Pálnak, a tarzusi farizeusnak valamit meg

élnie — persze később — ami őt a legmélyebben találta, és ami nekünk 
úgy tetszik, mint az első kézmozdulat, mellyel Isten életének kormányát 
egész új irányba terelte.

Még azt is elmondjuk, hogy ebbe a házba jártak az északafrikai 
Kyrénéből, Alexandriából és a Cilicia-Tarzusból valók is. Itt egész szom
baton heves viták folytak, melyhez az anyagot a törvénynek a minden
napi életre vonatkozó magyarázata és értelmezése adta.

Egy napon valami különös dolog történt. Egy napon István, aki 
egyijce volt a legtehetségesebb és legvilágosabb fejű embernek, felállva 
mintha más nyelven kezdett volna beszélni. Olyanokat mondott, ami nem 
illett oda. Olyasmiket beszélt, ami felett nevetni lehetett volna, ha nem 
lett volna olyan lehetetlen!

Ez az ember teljes komolysággal arról beszélt, hogy az a galileai 
próféta, aki nemrégen, mint „népcsábító” a kereszten fejezte be életét, 
megjelent a tanítványai előtt, a halálból feltámadt és a mennyekbe szállt. 
Legközelebb megjelenik a felhők között, mint ahogyan azt az igazi 
emberfiától — a Krisztustól — remélték. És már alakult is egy Jézus
gyülekezet, amely abban a keresztrefeszítettben hisz, ezt a hitet ter
jeszti és ő, István, szintén közéjük tartozik.

Ettől a botránytól minden igazhivő zsidónak égnek állt a haja. 
Isten elleni véteknek, eretnekségnek tartották mindazt, amit István 
mondott. Gyalázatnak, ami az égre kiált, és ami ellen fel kell lépni min
den rendelkezésre álló eszközzel!

Így léptek fel az eltévelyedett Istvánnal szemben. A szentírásokból
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<elegendő eszköz állt rendelkezésre. Azt kiabálták Istvánnak, hogy aki 
a szégyenfán fejezi be életét, nem lehet az Isten fia. De ez az István 
merev maradt, és minden kitanításra hozzáférhetetlen. Sőt a védekezés

ből támadásba ment át, és a téveszméivel összefüggően gyanúsító sza
vakat mondott a templomi szolgálatról, és a kinyilatkoztatott törvény 
szívéről!

Nem maradt más hátra, mint egy szigorú kivizsgálás elindítása. Fel 
kellett jelenteni a szynedriumnál!

Már a tárgyalás megkezdésekor „szinte elviselhetetlen feszültség 
uralkodott a hetven vénen” , mikor a főpap az ülést megnyitotta, és Ist
vánt a vádlottak padjához vezették.

Először is a tanúk, akik egyben vádlók is voltak, kerültek kihallga
tásra. Egyik a másik után állt fel és lépett a korlát elé, és szenvedélyes 
támadásuk tüzét zúdították Istvánra. A tanúk azt állították, hogy hallot
ták őt Istent és Mózest káromolni. A vádlók között volt Pál is, ő is 
hozzájárult vallomásával a vádlott elítéléséhez.

Feszült légkörben kapott István jogot a felszólalásra. A vádlott ab
ban az órában, amikor élet és halál kérdéséről volt szó, egyáltalában 
nem fektetett súlyt a védekezésre. Ellenkezőleg, beszédet mondott, mely 
mint valami zivatarfelhő zúdult bíráira. így kiáltott fel: még mindig 
nem akarjátok tudomásul venni, hogy a Legmagasabb nem lakozik épü
letekben, és mivel ellenálltok a Szentléleknek és Jézusnak, az igaznak 
árulói és gyilkosai lesztek!

A beszédet mélységes csend követte. István arca valami különös ki
fejezést, szinte ragyogást kapott, mikor földöntúli kényszertől hajtva 
tört ki: „ímé, látom az egeket'megnyílni,-és az embernek Fiát Isten 
jobbja felől állni!” E pillanatban egyetlen kiáltásban tört ki a felhábo
rodás, a harag és a gúny, és ebben az indulatban határozták el, hogy 
Istvánt megkövezik.

Pál feldúlt állapotban hagyta el az ítélőszéket. Mint tanúnak, a 
törvény szerint, az ítéletvégrehajtásnál jelen kellett volna lenni. De 
mint farizeus, a vérrel szennyezett, vallási okokból tisztátalan földre 
nem léphetett. A mező szélén állott, ahol a kivégzésen résztvevő többi 
tanú ruhái feküdtek.

Pál napokon keresztül vívódott: hogy volt ez lehetséges? Hát mi az 
Isten akarata? Az az Isten akarata, hogy vér folyjon? Az az Isten aka
rata, hogy emberek Isten törvényeit úgy magyarázzák, hogy halál legyen 
a vége? Hát ki az a Jézus? Mit akar?

Egy napon aztán a szent város damaskusi kapuján egy kis csapat 
élén kilovagolt, „Isten akarata szerinti” küldetésbe indulva!

Átdolgozás: Fülöp Dezső
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A z  i g e h ird e tő  m ű h e ly e

HÚSVÉT U. 5. VASÁRNAP

130. ZSOLTÁR

A zsoltár fordítását lásd a Magyar Bibliatanács Ószövetségi Szak- 
bizottságának a próbafüzetében (1962). Az ottani fordításhoz csupán 
annyi megjegyzést kell fűznöm, hogy a 3. versben a „számontartod” 
szónak a héberben a sámór ige felel meg, amelynek a jelentése, hogy 
valaki valamit megőriz, valamire nagyon vigyáz, őrködik, nem téveszti 
szem elől. — A 7. vers második sorában a „kegyelem” szónak a héber 
ehászád felel meg, amelynek eredeti jelentése „Isten szövetségi hűségey 
szolidaritása választott népével, vagyis az az elhatározása és magatar
tása, hogy közösséget teremt vele (és a népen belül természetesen az 
egyes emberrel is!) és ebben a közösségben a népnek és egyénnek is 
hűséget és szolidaritást kell megbizonyítani Isten és a közösség minden 
tagja iránt. A késői zsidó szövegekben már szeretet jelentése van a 
chászádnek. A „kegyelem” fordítás csak a Szakbizottság egy részének: 
kívánságára került be az új fordításra.

ÁLTALÁNOS m e g j e g y z é s e k

A zsoltár jellegéről tudnunk kell, hogy az óegyházi bűnbánati: 
zsoltárok egyike és Luther kedvenc zsoltára volt, s éppen újtestámen- 
tomi szellemiségénél fogva a „páli zsoltárok” (32.51.130. 143) közé 
sorolta. Ez a zsoltár ihlette „Aus tiefer Nőt schrei ich zu dir” kez
detű híres bűnbánati énekének a megírására is.

Ez a zsoltár az ótestámentomi kegyes bizonyságtétele arról, hogy 
a megbocsátás, az isteni hűség és kegyelem bizonyossága nem választ
ható el a bűn mélységének, halálthozó hatalmának a felismerésétől és 
attól, hogy Isten ítélete nem kapcsolható ki még a legkegyesebb ember 
életéből sem. Csak ennek a három dolognak az együttléte és együtt
hatása teremt igazi bűnbánatot.

Exegézis

A zsoltárt világosan két gondolati egységre kell felosztanunk: Az 
1—4 versszakasz Istenhez intézett bűnbánati imádság panaszdal for
májában, az 5—8 szakasz pedig bizonyságtétel a gyülekezet színe előtt 
arról, hogy várakozó reménysége Isten hűséges és kegyelmes megbo
csátó szeretetére nem volt hiábavaló, mert Isten a meghallgatás, a  
megbocsátás, a megváltás Istene.

1—4. v. A  „mélység” kifejezés az Ótestámentomban elsősorban az.
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alvilági tengert, a Seól vizeit jelenti, ahová a halottak kerülnek (Jón 
2,3). Nem testi betegségről, nem is lelki fájdalmakról van tehát itt 
szó, mint inkább arról a félelemről, amely az Ötestámentom kegyesét 
mindig elfogja, ha fölismeri, hogy közte és a Teremtő, közte a bűnös 
ember és a Szent Isten 'között mélységes űr tátong és belezuhan, ha 
Isten ki nem nyújtja utána megmentő kezét: a bűnök bocsánatát.

A bűnös ember azonban nem tud olyan messze esni Istentől, nem 
tud olyan mélyre zuhanni bűneiben, hogy a bűneit megvalló és azok 
megbocsátásáért könyörgő emberi szó a fülébe ne jutna (2. v.). Ahhoz 
azonban, hogy ez a könyörgő szó elhangozzék Istenhez, nagy hitre van 
szükség. Arra a hitre, hogy Isten nemcsak az ítélet, a bűnöket szá- 
montartó, azokat a szívében megőrző Isten, . hanem a megbocsátás 
Istene is. Csodálatosan kapcsolódik a 3. és 4. versben az imádkozó 
bizakodása és a felelem. Bízni azért tud, hinni azért mer, mert tagja 
annak a gyülekezetnek, amely megismerte az Isten nevét, amely „irgal
mas és könyörületes név” (Ex 34,6). De éppen a gyülekezet tagjaként 
azt is tudja, hogy ennél az Istennél nem „olcsó dolog” a megbocsátás. 
Szabad akarata Szerint szeret és büntet, irgalmaz és ítél el, mert nem 
ember! Ebben rejlik éppen Isten szentsége, mindenhatósága, ami miatt 
„félnünk” kell őt. Kappóretre, kiengesztelésre, megbocsátásra van szük
sége a bűnös embernek Ebből a feszültségből: Isten-ember-bűn születik 
meg azután a bűnbánat és belőle az aktív hit, amikor az ember már 
nemcsak retteg, hanem vágyakozik és sóvárog is a szent Isten után, 
akinél egyedül kaphatja meg a bűnbocsánat „evangéliumát.” Luther 
mondja: „Aki nem féli Istent, az nem kiált hozzá, de az bűnbocsá
natot sem nyer; hogy Isten kegyelmét elnyerjük, azért kell félnünk 
őt, egyedül őt, ahogyan csak ő bocsát meg.” Ez a megbocsátás felé 
kényszerítő félelemnek az értelme! Mert Isten kegyelme megbocsátja 
ugyan a bűnt, de nem szünteti meg annak a komolyságát. A zsoltá- 
rosnak ez a felismerése eléri az újtestámentomi hitbeli felismerés ma
gaslatát Isten jóságáról, amely bűnbánatra indít (Róm 2,4; v.ö. Lk 5, 
8). Az Isten irgalmasságába vetett hit paradox feszültsége ez, amely
ről Pál apostol is szól a filippibeliekhez írt levél olvasóihoz (2,12).

5—8. v. Ebben a szakaszban elhagyja a zsoltáríró az imádság
formulát és bizonyságot tesz a megtapasztalt bűnbocsánatról, illetve 
imádsága meghallgatásáról, a gyülekezet előtt. „Eddig a félelméről 
szólt, az óember keresztjéről. . .  Most a reménységről beszél, az új 
ember életéről. . . ” (Luther). Az igazi bűnbánat és az új élet mély össze
függéseiről van itt szó.

Az igazi bűnbocsánat nem átmeneti bűnbánó hangulat, hanem a 
hívő ember életformája. S ennek az életformának legjellegzetesebb 
vonása és tartalma az állandó belső feszültség, ahogyan ezt a héber 
szöveg „várni” szava különösen is’ hangsúlyozza: feszültség a reménység 
és a már megtapasztalt között. A 6. vers hasonlata csodálatosan szem
lélteti ezt: tudom, hogy a reggel minden bizonnyal eljön, megvirrad, 
világosság lesz körülöttem és mégis szeretném előbbre hozni a reggelt. 
A hívő ember is az imádkozó várakozás életformájában él: vár Istenre, 
a bűnbocsánat igéjére, bár biztosabb benne, mint az éjjeli őrök a nap
pal elközelítésében.

A megbocsátás és megváltás bizonyosságát azonban nemcsak a 
maga egyéni élete szempontjából tudja értékelni az imádkozó és bizony
ságtevő. Mint a választott gyülekezet tagja tudja megragadni a 
megbocsátó Isten kezét. Ezért nem akarja hitét ragadományként 
kezelni. Ezért nem tud hallgatni hitéről a gyülekezetben (v. ö.
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Zsolt 51,15, stb.). Az ótestámentomi, de általában minden igaz hitnek 
ismertető jegye, hogy nem reked meg az egyes emberben, hanem ki
kívánkozik belőle és utat akar mutatni a gyülekezet többi tagjának is.

így tanít meg bennünket ez a zsoltár utolsó két versével arra is, 
hogy a bűnbocsánatból élő ember nemcsak a bűneit nem hazudja le 
Isten és a gyülekezet előtt, de a hitét, a reménységét és a megváltást 
váró imádságos életét is megosztja testvéreivel.

Dr. Pálfy Miklós

MENNYBEMENETEL ÜNNEPE

AZ ÚRRA NÉZŐ GYÜLEKEZET 
Ézs. 40, 27— 31.

A vasárnap evangéliumi szentleckéjében Jézus szava megfordulásra 
készteti Máriát, hogy lássa Öt, aki feltámadott és aki felmenendő volt 
az Ö Atyjához és a mi Atyánkhoz. Mária a gyülekezetét példázza, amely 
meghallja a Feltámadott és Megdicsőült szavát, hitben Öreá néz, ezért 
van reménysége, bizalma és ereje. Ebben az esztendőben mennybemene
tel ünnepén a prófétai igehirdetésen át szólít meg bennünket élő Urunk, 
hogy nézzünk rá.

A prófétai ige elhelyezése. A 40. fejezettel kezdődik Ézsaiás próféta 
könyvének az a része, amelyet ma már általánosan elfogadottan nem 
tulajdonítunk Ézsaiásnak. A 40. fejezettel kezdődő rész más történeti 
helyzetet tételez fel, más irányú a teológiai üzenete és más a szóhaszná
lata, mint a megelőző fejezeteké. Azok a fejezetek jövendölik a nép baby- 
loni fogságát, emezek a fogság végét jelzik. Ott a hangsúly (nem kizáró
lagosan) Isten ítéletének hirdetésére esik. Itt elsősorban a vigasztaló, 
bocsánatot hirdető, az üdvöt ígérő üzenet adja az igehirdetés jellegét.

A 40—48. fejezetek képeznek körülbelül gondolati egységet. Isten 
jön, szabadulást és üdvöt hoz népének.

Az Egyiptomból való szabadulásra és a pusztai vándorlásra emlé
keztető szóhasználat színezi a prófétai igét, közelebb hozva az ige meg
értését. Isten utat teremt a pusztában és kietlenben. Nehéz terepeken át 
elvezeti népét az ígéret földjére. — A másik kép: A közeledő Úr léptei 
számára új utat készít népe. Elhordja a halmokat, feltölti a gödröket. 
Lelki értelemben a hitbeli gőg felszámolása és az alázatosak felemelése, 
az élet egészére nézve pedig a társadalmi egyenlőség és igazságosság    
érvényesítése ez az útegyengetés.

Az útkészítéshez az erőt az Eljövendőbe vetett reménység, és az 
iránta táplált bizalom adja. Ö örökkévaló és örökkévaló szeretettel sze
reti népét, szeretettel és bölcsességgel kormányozza a világ és a népek 
sorsát.

Az ige értelmezése:
Nyilván sokszor elhangzott panaszt idéz a próféta a 27. v.-ben. 

Izráel népe a vele történtekkel kapcsolatban azt gondolja és mondja: 
Isten szem elől tévesztette népe útját, vagy szándékosan nem fordít rá 
gondot. Nem szerez érvényt népe jogainak, nem vállalja magáénak 
ügyüket.

28. A próféta ezzel szemben arra utal, amit Izraelnek jól kellene 
tudnia. Isten örökkévaló. Soha meg nem szűnő tevékeny szeretetével
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bölcsen kormányozza az általa megteremtett világot. Népe sorsát is ke
zében tartja.

29. A 27. v.-ben idézett panasz az örökkévaló, fáradhatatlan, bölcs 
Istenbe vetett hit meggyengülésének, megfáradásának vagy teljes hiányá
nak a jele. Isten azonban a fáradtság és erőtelenség helyett erővel aján
dékozhat meg, a kevés erőt pedig megnövelheti.

30. Isten erejére gyülekezetének minden tágja rászorul. A fiatalok 
éppen úgy, mint az idősebbek, a vezetők csakúgy, mint a gyülekezet 
szürke tagjai.

31. Isten oda is ajándékozza erejét mindazoknak, akik bizalommal 
kérik tőle, akik reménységgel várnak rá. Az Ö erejével szinte szárnyat 
kap hitük. Bátran és lendülettel járnak az úton, amelyre Isten indította
őket.

M E D IT Á C IÓ

Lukács evangélista jegyzi fel az Apostolok cselekedeteiről írott 
könyvben, hogy amikor Jézus mennybe ment s a tanítványok csodál
kozva és talán kétségbeesve, mindenesetre az esemény hatása alatt le
nyűgözve szemeikkel az eget kutatják — két Istentől rendelt férfiú szó
lítja meg őket. „Mit állótok itt a mennybe nézve? Ez a Jézus, aki tőletek 
felvitetett a mennybe, úgy jön el, amint őt a mennybe felmenni láttátok.”

Ez az üzenet a tanítványokat visszazökkentette újra a földre, az 
életbe. Ne kutassátok tovább a nyomot, amelyen Jézus eltűnt földi sze
meitek elől. A titkot, amit ez az esemény szemetek elől eltakart. A fel
adatra nézzetek, amelyet örökül hagyott s azt úgy végezzétek, mint akik 
tudják, az Ür visszajön. A  té t le n  m e n n y b e n é z é s  h e ly e t t  a t e v é k e n y  
K r is z tu s -v á r á s  p r o g r a m já t k a p tá k  fe la d a tu l.

A  kettő között nagy a különbség. A mennybenézés következménye 
az, hogy míg az ember a megmagyarázhatatlant kutatja, újra és újra 
belebotlik a reális élet eseményeibe s nem tud velük mit kezdeni. 
A Krisztus-várás fellelkesít és cselekvésre ösztönöz. Az élet eseményei 
nem teherként vagy megoldhatatlan rejtélyként kerülnek eléje, hanem 
feladatként, amelyben meg kell bizonyítania, hogy számadásra készül 
Ura elé.

Istennek a Lélek által elhívott népe különböző időkben különböző 
helyzetekben, szituációkban, események közepette és feladatok elé ke
rülve él. S egyes tagjai is egyéni, családi és nemzeti életük sokféle ese
ményén át járják meg életük útját. Ezek az események hol örömöt, hol 
megrázkódtatást, hol vívódást, hol megnyugvást hoznak magukkal. De 
bármi történik is és azt bármilyen érzés követi, a h iv ő  e m b e r n e k  m in 
d en t v o n a tk o z á sb a  k e ll  h ozn ia  e lh iv a tá sá v a l és  a n n a k  c éljá v a l.

Számunkra, a Krisztusban megváltott és elhívott embereknek pedig 
hittel kell arra gondolnunk, hogy az ö r ö k  I s te n  a m e n n y b e m e n t  J ézu s  
k e z é b e  te tt  le m in d e n  h a ta lm a t m e n n y e n  és  fö ld ö n . Öt pedig úgy ismer
tük meg földi életének minden tevékenységében és tanításában, leg
főképpen kereszthalálában, mint aki kimondhatatlan szeretettel szereti 
az embert. Mennyet, földet kormányzó munkájában is ez a soha el nem 
fogyó szeretet jut kifejezésre.

Minden helyzetben döntő számunkra az, hogy K r is z tu s t  v iss z a v á r ju k . 
Ez két irányból befolyásolja gondolatainkat és magatartásunkat. Egy
részt annak tudata, hogy Krisztus ítélni fog visszajövetelekor, arra
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ösztönöz, hogy életünk minél teljesebben megfeleljen az ő  akaratának. 
Benne az isten- és emberszeretetnek az a teljessége bontakozzék ki, amit 
nála, Urunknál és Mesterünknél láthattunk, hogy béke és öröm, gyógyu
lás és megelégedés gyümölcsei érjenek szolgálatunk nyomán! — Másrészt 
Krisztus visszavárása azt a reménységet táplálja bennünk, hogy a bűnt 
és halált és annak minden kísérőjelenségét felszámoló Urunk az üdvöt, 
egy teljes és boldog világot hoz eljövetelekor. Ez az értelmet minden 
küzdelemnek a bűn ellen a jóért, a halál ellen az életért, a betegség 
ellen a gyógyulásért, a háború ellen a békéért.

Az Űrra várók és benne bízók ezért minden időben megtalálják a hit 
útját és bátran járnak rajta. Sokszor nagy belső vívódások után kapják 
meg a Lélek világosságát. Sokszor meg kell ítélniük jónak vélt, de Isten 
által megítélt útjukat, lelki gőgjüket, vélt jogaikat, istenesnek hirdetett 
ügyeiket. És Isten a bocsánattal együtt megadja az új utat és az erőt 
azon járni.

Adjunk hálát Istennek, hogy nem fárad el bennünket szeretni és 
értünk munkálkodni. Hogy új utat adott kegyelméből népünknek és 
benne egyházunknak. Pünkösd közeledtével fokozottan kérjük Öt, hogy 
Lelkének erejével a Krisztust várók reménységével lendülettel járhassuk 
a béke és szeretet útját.

Mezősi György

Minden egyes esetben hálaadó istentiszteletet kellene tartania az 
egyháznak, ha a világ átvesz tőle olyan munkát, amit eddig az egyház 
végzett.

Horst Symanowski (NSZK)

Az egyház legszebb napjai voltak mindig, amikor felismerte beteg
ségét, megvallotta Urának és bevallotta a világnak. Akkor lesz majd 
egészséges az egyház, ha nem saját magával foglalkozik majd annyit 
abból a célból, hogy saját életét megmentse.

Horst Symanowski (NSZK)

Sokkal jobban mint eddig világossá kell tenni, hogy Krisztus ural
mának a proklamálása nem jelentheti az egyház uralmának felállítását 
a világ fölött. Etekintetben el kell különítenünk magunkat a római 
katolikus állásponttól. „Krisztus uralma” azonban azt sem jelenti, hogy 
elő kell írni a világnak: „keresztyén törvény” szerint rendezze el az 
életét. . .  Krisztus uralmának a proklamálása nincs ellentétben azzal 
a reformátori gondolattal, hogy Isten világi módon kormányozza a 
világot. . .

H.—D. Wendland
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HÚ SVÉT U. 6. VASÁRNAP

Ézsaiás 44, 1— 5

Exaudi vasárnapja pünkösd felé mutat. Arról szól, hogy a kegyelmi 
ajándékok és a lélek kiáradása tesznek alkalmassá a szolgálatra

A TEXTUSRÓL

A könyv, amelyből textusunk való, második Ézsaiás, a Szentírás 
egyik alapvető könyve. (40—55. fejezet.) Evangélium az Öszövétségben. 
Tiszta felépítésű, zárt mű, mely átfogja a történelmi és az üdvtörténetet, 
a világot és a gyülekezet életét egy nagy látomásban.

A kijelölt szakasz Izrael vágyott megújulásáról szól. A megelőző ver
sekben Isten, megsemmisítő ítéletet mond népe felett. Igénknek ezt a 
elmet lehetne adni: a megújulás csak a Lélek által jön el.

Az 1., 2. vers a megújulás feltételeiről szól. Isten megsemmisítő íté
letével, amelyről a megelőző fejezet vége szólt, egészen ellenkező állítást 
szögez szembe. Miután elhallgattatott minden emberi dicsekedést, amely
ből Izrael bátorságot meríthetne Istennel szemben, egy halld meg-gel 
megnyitja a hallgatók fülét egy ígéret számára, amely egyedül adhat 
menedéket. Egymás után kétszer is szolgájának nevezi és ezzel emlékez
teti választottságára, mintha mondaná: mégis eszközöm vagy nekem, 
nem érdemeid, hanem szándékom miatt. A hitnek erre a „ne félj”-re 

kell irányulnia. Még a l átszata is kitöröltetett annak, mintha ennek a 
megújulásnak az előfeltételét Izrael teremtené meg, de most a gyülekezet 
szilárd fundamentumot kapott, nem csalódhat többé.

A 3. és 4. vers Izrael megújulását mondja el hasonlatban. A kép 
Kelet természetrajzából van véve — gondoljunk az esős időt megelőző 
tájra. A növényzet kiégett, a föld repedezett. A szomjúság és a halál 
képe ábrázolja, mire megy itt az emberi igyekezet? De ez csak a háttér 
a kezdődő esős évszak ábrázolásához. Az ég öntöz, a növekedés meg
indul. A kétszer megismételt „vizet öntök”, „megöntözöm” szavak az 
áldás kimeríthetetlenségét ábrázolják. A felhőszakadás és a megáradt 

patak képe az élet túláradását jelenti. A megújulás csoda, de ez a csoda 
ebben a látható világban zajlik le. Hatását a nyári patakmeder szem
lélteti. Nyáron már tíz lépésre a pataktól megszűnik a növényzet, de 
a meder mellett buján tenyészik az élet. Bajban és ítéletben kegyelmi 
idő: esős évszak. Ez a megújulás az egyes és a közösség egész életét 
átfogja és átalakítja, erkölcsi és fizikai értelemben egyaránt. A lélek 
áradása láthatatlan, gyümölcsei azonban láthatók.

5. vers. A megújulás gyümölcse olyan élet, amely Isten lelke által 
belülről kifelé árad. Itt is, ott is feltör, ahol a lélek beütött. Ahol a lélek 
életet szült, ott tovább plántálódik: ott gyülekezet van. Nem szolgai 
félelemből — mint az előző fejezetben láttuk —, hanem örömmel és ön
ként tesz bizonyságot az élet forrásáról, s boldog gyümölcsterméssel 
vallja magát Isten tulajdonának.

Mindez, a megújulás, amit leír, Izraelre vonatkozik. Jákobra, az 
„igaz népre”, de érezzük, hogy arról az Izraelről van itt már szó; aki
nem magától lett az, hanem akit a lélek áradása tett azzá: az Újszövet
ség lelki Izraeléről, az egyházról.
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GONDOLATOK AZ IGEHIRDETÉSHEZ

A textusból a fentiek alapján a következőket kellene kiemelni az: 
igehirdetés számára:

1. Az egyház létének alapja nem az egyházat alkotó nép, vagy a 
benne élő személyek kiválósága; sem pedig különleges teljesítményük, 
vagy érdemeik; hanem egyedül és kizárólag Isten hűsége és ígérete. Nem 
hétpróbás szent mag, a kiválasztottak elefántcsonttornya az a bástya, 
amelyben az egyház megáll, hanem az a tény, hogy Isten szólott. A „most 
figyelj!”, tehát Isten igéje, s a küldetés, ami ebben adva van, s amely 
mindig a világ felé mutat.

2. Igénkén végigvonul az a biztató hang, amit így foglalhatnánk 
össze: „minden ítéletem ellenére, mégis az én szolgám!” Tűzből kiraga
dott üszög, pislogó gyertyabél, észre vett és észre nem vett hibákkal 
megrakott a gyülekezet; mégis Isten eszköze, ha nem magát akarja di
csőíteni, hanem bűnbánatban elvállalja a szolgálatot, amit Isten reábíz 
a világban.

3. Az egyház megújulása éppen ezért sohasem jelent hatalomban, 
vagy külső befolyásban való növekedést; nem jelent vagyonában, temp
lomaiban, vagy szervezetében való megújulást sem; hanem mindig belső 
megváltozást jelent, a Lélek által való megszólítottságot. Ez pedig azt 
jelenti, hogy életének adott, konkrét helyzetében meghallja-e Isten ítélú 
és vigasztaló szavát és engedelmességre indul-e iránta?

4. A megújulás azután mindig a gyümölcstermésben mutatkozik meg. 
Ha beleillesztjük igénket a prófétai igehirdetés összefüggésébe, akkor 
tudjuk, hogy ez mit jelent. Gondoljunk csak a fogság előtti prófétákra, 
s amit azok az igazságról, a szegények és özvegyek, az árvák ügyéről és 
a békéről mondtak, mikor az eljövendő ítéletet megokolták. Ma így mon
danánk: szociális igazság és gondoskodás, békeszolgálat, együttmunkál
kodni kész fáradozás mindenkivel az ember felemeléséért, hozzátartozik 
a hit gyümölcséhez.

5. Ez a benső megújulásból származó szolgáló élet az Isten háznépé
hez való gyermeki odatartozás boldogságával és békességével tölti el az 
abban járókat. Uzon László

Nem abban van a Biblia auctoritása, hogy csodálatos módon 
keletkezett egykor a múltban, hanem hogy hitet ébreszt most a jelen
ben. De éppen ezért kell foglalkoznunk vele, mert a hit nem ma
gából támad és él, hanem rá van utalva a hit bizonyságtételére: 
abkól támad és állandóan abból táplálkozik. Minthogy hitünk a 
Jézus Krisztusba vetett hit, ezért rászorulunk a Jézus Krisztusról 
szóló bizonyságtételre. Ezzel pedig a Bibliában találkozunk.

H. Zahrnt

PÜNKÖSD VASÁRNAPJA
IV. Mózes 11, 24— 29.

Izrael pusztai vándorlásának egyik jelentős eseményéről tudósít e 
pár vers. A zúgolódás. Egyiptom „húsos fazekai” mellé, tehát a viszony
lag kényelmes rabság védettségébe a pusztából: az egyedül Jahvéra ha
gyatkozó hitben való bátor életből visszakívánkozó, zúgolódó nép maga
tartása keserű panaszt fakaszt Mózes ajkán (11—15. v.). „Nem hordoz-
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hatom egyedül ezt az egész népet, mert ez fölülhaladja erőmet.” A veze
tés szolgálatának felelőssége, terhe alatt összeroskadó Mózes segítségére 
Jahve hetven elöljárót, véneket rendel. „Hordozzák veled a nép terhét 
és ne hordozd magad.” A kifejezés — „masszá” — egyébként ugyanaz, 
mint És. 13, 1; Hab. 1, 1. stb. — az ÜR beszédének tértiéről van szó eze
ken a helyeken. Ez arra mutat, hogy a prófétai — Mózes próféta! — 
szolgálat terhe éppen abban van, hogy az ÚR igéjét kell a sokszor ellen
kező, süketfülű, szófogadatlan, lázadozó népnek hirdetni.

A hetven vén (elöljáró) szolgálatba állításáról Ex. 18. más körülmé
nyek között tudósít. Ott is arról’ van szó, hogy Mózes számára terhes a 
szolgálat, az ő vállán van a nép minden panasza, ügyes-bajos dolga, 
peres ügye — egyszemélyben szervező és hadvezér, békebíró és ő felelős 
— modern szóval élve — a közellátásért is. Ekkor azonban Mózes ipa, 
Jetró az, akinek tanácsára maga mellé veszi a véneket, munkájának meg
könnyítésére. Ex. 24. is beszámol a hetven vén szolgálatáról. Ezeken a 
helyeken azonban nincsen szó az ÜR lelkének vételéről. Numeri 11. el
beszélésében pedig éppen ezen van a hangsúly. Mózes segítőtársairól a 
szolgálatban említést tesz még Deut. 1, 9. kk. és 16, 18. is.

Az ÜR abból a lélekből ad a véneknek, „amely rajtad van” , ti. Móze
sen. Hogy mikor, milyen körülmények között adta az ÜR lelkét Mózes
nek, arról a megelőzőkben kifejezetten nem hallunk. Ellenben arról 
gyakran, hogy az ÜR beszélt vele, és csak ővele (Ex. 19, 20. stb), kijelen
tését, igéjét csak neki adta s azt Mózes továbbította a népnek. Ilyen
formán közvetítővé lett az ÜR és népe között (Gal. 3, 19; Zsid. 8, 6.) s 
ebben mintegy előképe az eljövendő új szövetség közbenjárójának, 
Krisztusnak. A lélek ajándéka tehát Mózes számára az ÜR-ral való ál
landó kapcsolatot jelentette, pontosabban az ÜR igéjének elnyerését. 
Ez pedig konkrété megvilágosítást, tanácsot, útmutatást, parancsot és 
ígéretet jelentett Mózes számára. Nyilván ebben részesülnek — egy bizo
nyos mértékig, de semmiesetre sem Mózes mértékéig (vö. 12, 1. kk.) — 
a vének is.

Egyébként kétségtelennek látszik, hogy az Ót-i szerző a „lelket” in
kább valamiféle személytelen erőnek gondolja, mint élő személynek. 
Az Üt-i szentháromsághit képzetvilága még távol áll az Ót-tól. Minden
esetre azonban: meg lehet ismerni, hogy kire adatott az ÜR lelke és kire 
nem. Ezért a hangsúly: abból a lélekből (vö. II. Kir. 2, 9. 15.). Mégpedig 
ezt nyilván arról lehet megismerni, hogy az ilyen ember az ÜR igéjében 
„jár” , Isten akaratát cselekszi. Mert van más lélek is, nem az ÜRtól való 
lélek ((vö. Saul király élettörténete, jóllehet ott a gonosz lélek is az 
Úrtól küldetett — de nem belőle való). A lélek és az ige kapcsolata tehát 
itt is nyilvánvaló.

A lélek vételének jeleként a vének „prófétáinak” . A  jelenséget be
vezető „vajjöhi” =  és lett, emlékeztet Gen. 1, 3-ra: és lett világosság, 
vagyis arra, hogy itt is Isten közvetlen beavatkozásáról, személyes művé
ről van szó. A „vajjitnabbu” viszont arra, hogy itt a prófétai elragad- 
tatottság állapotáról van szó. Az ezt esetleg kifejező extatikus magatar
tás (vö. I. Sám. 10, 5. kk.) csak kísérőjelensége, jele a prófétai „meg
szállottságnak”, de annak nem lényege. Ezért a továbbiakban el is ma
rad, „de tovább nem”, ti. nem viselkedtek így, a jelenség nem ismétlő
dött meg — viszont az ŰR lelkének ajándéka lényege szerint meg
maradt, mint ige által való vezetettség, és az ige világosságával való 
szolgálat.

Eldád és Medád esete, akik nem jelentek meg a sátornál, mégis 
vették az ÜR lelkét, azt mutatja, hogy a lélek vétele nincsen külső kö-
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.rülményekhez, helyhez, időhöz, hanem csak Isten tetszéséhez kötve. Más
felől ők is az összeírottak között voltak, vagyis a szolgálatra kiválasztot
tak között. Amikor Mózes visszautasítja Józsue felszólítását (tiltsd el 
őket!), akkor arra mutat rá, hogy az ÚR szolgájának nincsen szüksége 
arra, hogy tekintélyét külső eszközökkel támogassák meg. H a  e z  a s z o l 
gá la t n e m  k a rizm a tik u s, a k k o r  h iába  a k a ru n k  b e lő le  i n té z m é n y t  csi
n á ln i. Másfelől viszont az ÜR lelke a rendnek és nem a rendetlenségnek 
és szabadosságnak a lelke. A szolgálat csak az e lh ív á s  r e n d jé b e n  legitim. 
Ebben az elbeszélésben preformálódik az Isten népe, az egyház életében 
később oly sok problémát okozott feszültség h iva ta l és  k a rizm a  között. 
Ezt a feszültséget nem lehet feloldani, hanem ki kell tartani benne.

Mózes óhajtását: Bárcsak az ÜR népe mind próféta volna! Bár adná 
.az ÜR az ő lelkét rájuk! — ígéret formájában Jóéi mondja ki századok
kal későbbi helyzetben (Jóéi 2, 28. kk.). Egykor majd „egész Izrael kariz- 

.matikus lesz” (G. von Rád). Ez az ígéret a pünkösdi eseményben telje- 

.sedett be (Csel. 2.). *
Mit üzen ez az ótestamentomi elbeszélés Isten újtestámentomi népe 

számára •— Pünkösd ünnepén?
1. Isten az ő le lk é t  a dja  n é p é n e k , ma is, újra meg újra, mindazok- 

;nak, akiket magának elhívott és kiválasztott. S ez azt jelenti: je le n lé té t  
a já n d é k o zz a , szo ro s  k a p cso la to t, k ö z ö s s é g e t  te r e m t  a z ö v é iv e l . Jézus ígé
retének: Veletek vagyok minden napon (Mt. 28, 20/b), a realitása az ő 
Lelkének jelenléte. Isten Lélek, vagyis a mi Urunk ilyen érzékekkel meg
foghatatlan, mégis valóságos módon van jelen közöttünk és van jelen a 
^számunkra.

2. Isten h a szon ra  adja  lelkét. Ne féljünk a szótól; azt jelenti ez, hogy 
szolgálatra adja, a szolgálat terhének hordozására. Vajon nem azért van 
baj sokszor a gyülekezetekben a szolgálat, a tehervállalás és hordozás 
körül, mert hiányzik a Lélek ajándéka? Mivel Isten szívesen adja leg
drágább ajándékát (ev. perikópa!) a hiba kétségkívül bennünk van.

3. A L é l e k  és  az ig e  elválaszthatatlan. Gyanús mindig minden köz
vetlen, igétől elvonatkozott pneumatizmus. Az igével való kapcsolat a 
garanciája annak, hogy csakugyan a Jézus Krisztus Lelke munkálkodik 
valakiben, a gyülekezetben. A  p r ó fé tá lá s  szo lg á la ta  a z ig e  k in c s é v e l , az

 e v a n g é liu m m a l v a ló  h ű ség es  sá fá rk o d á st je le n ti . Azt, hogy figyelmesen 
és engedelmesen követjük a vezetést, útmutatást, amit éppen ma a konk
rét feladatokban Isten igéjében elénk tár.

4. Isten a prófétálást, az ige szolgálatát Jézus Krisztus e g é s z  g y ü l e k e 
z e té r e  bízta — ez éppen a pünkösd ajándéka! Ennek azonban r e n d je  van. 
Nem egyforma jogok zűrzavarát, hanem mindenkire kiható felelősség 
súlyát jelenti ez az egyházban. A gyülekezet az ige szolgálatát az elhívás 
rendjében végzi, illetőleg végezteti az erre elhívottakkal — de ebben a 
szolgálatban mindig az egész gyülekezet részes és azért egyetemlegesen 
felelős.  Groó Gyula

PÜNKÖSD 2. ÜNNEPE

Zsolt. 51, 12— 15.

Az 51. zsoltárt, melyből ünnepi alapigénk való, a hagyomány Dávid 
művének tekinti, s ebben a véleményében — látszólag — a zsoltár beve
zető mondatára támaszkodhat. A mondatra, mely igyekszik felvázolni azt 
a szituációt, melyben a zsoltár keletkezhetett. Ennek ellenére azt kell
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mondanunk, hogy az ótestamentumi kegyességnek és költészetnek ez a ha
sonlíthatatlanul egyik legszebb tanúbizonysága semmiképpen nem lehet 
Dávid műve, de ugyanakkor nem is keletkezhetett a babiloni fogság előtti 
korok egyikében sem.

Az előbbi véleményünket több észrevétel, bizonyíték támasztja alá. 
Az első ezek közül a zsoltár nyelve, költői fordulat- és szókapcsolatai. 
Ezek olyan jellegűek, hogy csak egy fejlettebb művészi, kifejezési „kel
léktárral” rendelkező környezetben, helyzetben képzelhető el előfordulá
suk, használatuk.

A nyelvi bizonyítékok mellett sokkal többet nyomnak a mérlegen a 
teológiai érvek. Az a felismerés, hogy a zsoltár tartalmi mondanivalója, 
teológiai summája csak Deutero- és Trito-Ézsakiás munkássága után fogal
mazódhatott meg. S nem véletlenül emlegetjük pontosan az előbbi két 
nevet — a „nagy ismeretleneket” —, mert az ő igehirdetésük mentes 
mindattól, ami annyira jellemző az ószövetségi körök „teológiájára” . Már
mint azoknak a köröknek a kegyességi magatartására, melyek az Isten 
és a kiválasztott. nép, benne a hivő ember, kapcsolatát a viszonzástan
nal próbálták megmagyarázni. Hogy pedig mentes a zsoltár ez utóbbi 
magatartása legkisebb gyanújától is, azt is jelenti, hogy keletkezésének 
helyét és idejét abban a környezetben, abban a körben kell keresnünk, 
ahol és amikor Ézsaiás könyve utolsó fejezeteinek nagy igehirdetői él
tek.

A hagyományt azért mégsem szabad elmarasztalnunk abban, hogy 
Dávidot-jelölte meg a zsoltár szerzőjének. Nem szabad, mert ezzel a gesz
tussal, helyzetmeghatározással éppen a mű tartalmának jobb megértését 
óhajtotta szolgálni, segíteni.

De végeredményben nem is a szerzői kérdés a fontos, mint ahogyan 
az Ószövetség más részeinek esetében sem az, hanem az a mondanivaló, 
amit a sorok elibünk tárnak, tudtunkra adnak.

I.

A zsoltár egészét szemügyre véve elsőnek azt az őszinteséget kell 
nagyra, nagyon sokra becsülnünk, ahogyan csöndben és nagyon alázato
san egymásra következnek a szavak. A szavak, miket az ember olyan 
nehezen tud kimondani: „te ellened vétkeztem”.

Igen, az őszinteség az, amely mindenekelőtt megkapó és mindenek- 
felett megragadó, A bűnbánat őszintesége és mélysége. Az ember ebben 
az önfeltárulkozásban nem vár magától sokat, sőt semmit, de annál töb
bet attól, Aki elrontott életét helyrehozhatja, rendezheti, Aki önmaga 
erejének elfecsérlése helyett, helyes életútra, hasznos, jó szolgálatokra 
indíthatja.

Ez az őszinteség tudja azt is, hogy a tiszta, a gyermeki szív nem 
olyan magától értődő, hanem a legnagyobb csoda: Istenáújjáteremtő cso
dája. Ez az őszinteség tudja azt is, hogy ezt a csodát Isten Lelke viszi 
véghez az emberben.

II.

Pünkösd ünnepének második napján pedig éppen erről az őszinte 
magatartásról adhatunk tanítást. Az őszinteségről, melyet nem nélkülöz
het az egyház, nem nélkülözhet egyetlen keresztyén ember sem akkor, ami
kor életét, életének kisebb-nagyobb dolgait számbaveszi s azokról Isten
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előtt számot is ad. Nem nélkülözheti, mert csak ez a mozdulat tesz ké
pessé arra — egyházat és egyes embert —, hogy méltatlanul bár, de 
megállhasson Isten előtt, hogy Isten Szentleikének segítségével „tiszta 
szívvel” , akarással éljen és szolgáljon.

III.

Ez a zsoltár is — végül — figyelmeztet arra, hogy a pünkösdi törté
netnek nincsen vége. Nincsen vége, mert Isten Lelkének megújító erejére 
mindig szükségünk van, hogy kapott hivatásunkat betölthessük, hogy en
gedelmesen — Isten és ember iránt — élhessük hétköznapjainkat.

SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA

V. Móz. 6, 4— 7. 

FORDÍTÁS

Lásd a Magyar Bibliatanács Ószövetségi Szakbizottságának fordítá
sát (1954). 7. vers: „Vésd azokat fiaidba”, mint ahogyan a tízparancsolat, 
szövege is bele volt vésve a két kőtáblába.

TÖRTÉNETI HATTÉR, ÖSSZEFÜGGÉS

Az 1—5. fejezetek rövid tartalma: Mózes — miután kivezette Izrael 
népét Egyiptomból — Moáb földjén hosszabb beszédet intéz a néphez. 
Emlékezteti őket Isten csodás, ismételten megmutatkozó, szabadító szere- 
tetére. De ugyanúgy kihangsúlyozza a nép engedetlenségét is és ennek 
nyomán bekövetkező bűnhődést sem hallgatja el. Ismételten utal arra, 
hogyan kapták a tízparancsolatot a Sinai hegy aljában. Inti őket, ne 
legyenek bálványimádók, de tartsák meg az Istentől kapott törvényt. 
Izrael népének kiválasztása, a tízparancsolat adása, a pusztában való 
csodálatos vezetés és gondoskodás mind Isten hatalmas, egyedülálló sze- 
retetéről tanúskodik. Mindezekből Izráel népének is le kell vonnia az 
egyedül helyes következményt. Isten kiválasztott népének legfőbb fel
adata: megőrizni az ő rendeléseit és parancsolatait, „hogy jól legyen dol
god és a te fiaidnak utánad!” (Deut. 4, 40.)

Az Úrral a Hóreben kötött szövetség nemcsak egy generációra vo
natkozik, hanem az utódokra is érvényes (5, 3). Amint az egymás után 
következő nemzedékek nem élhetnek Isten atyai gondoskodása és szere
tete nélkül, ugyanúgy minden nemzedékkel szemben fennáll Istennek az 
az igénye, hogy parancsolatait maradéktalanul megtartsák. Mi Isten 
parancsolatainak lényege és miben áll azoknak megtartása? E kérdésre 
ad klasszikus választ mai igénk.
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AZ ALAPIGE ÉRTELME

4. vers. Az első kőtábla első parancsolatának tömör, ellentmondást 
xiem tűrő deklarálása: Izxáel népének Istene egy Isten, az egyetlen igaz 
Isten. Tudjuk, hogy az akkori pogány bálványimádó vallások tengeré
ben nagy szükség volt ennek megalkuvást nem tűrő kihangsúlyozására. 
Ebben tehát benne van nemcsak a henotheizmus, hanem a monotheiz- 
mus is.

5. vers. Ez az egyetlen Isten úgy szerette a választott népet, hogy az 
emberiség történelmében egyedülálló, csodálatos tettek sorozatával ve
zette Egyiptomtól Kánaánig. Most azonban elvárja népétől azt, hogy 
— félretéve a pogány bálványimádás bármilyen formáját — szívének, 
lelkének, erejének teljességével, tehát egész lényével viszontszeresse őt, 
aki népét is beszédes módon „előbb szerette” .

6. vers. Nem elég, hogy a szeretetnek ez a nagy parancsa csak a kő
táblán, vagy a homlokkötőkön, az ajtófélfákon és a kapubejáratokon 
maradjon (6, 8—9), hanem Isten azt a szó szoros értelmében választott 
népének szívére helyezi, szívébe vési, hogy a szív minden dobbanása 
szüntelenül figyelmeztesse a szív gazdáját erre a kötelességére (vö. Jer. 
31, 33—34.).

7. vers. Az ilyen módon szívbe vésődött parancsolat arra is kötelezi 
a választott nép minden tagját, hogy az Isten szeretetének erre a nagy 
parancsolatára tanítsa, oktassa és nevelje a reábízottakat. „Vésse be” 
ő is a fiák (tanítványok) szívébe ezt a legfőbb parancsolatot, s tegyen 
róla bizonyságot életének minden napján és szakaszán (a zsidók szó 
szerint is értették ezt a követelményt: „amikor lefekszel és amikor fel
kelsz” , s ezért napjában kétszer, reggel és este elmondták a ,,sömá”-t). 
Nemcsak elméleti oktatásról van itt szó, hanem permanens, példamutató 
valláserkölcsi magatartásról, életfolytatásról.

AZ ALAPIGE MAI MONDANIVALÓJA

Felvetődik a kérdés: hogyan lehet ezt az igét ma, Szentháromság 
vasárnapján, az ünnep jellegének -megfelelően kifejteni? A feszültség 
érezhető: ezen a napon az Atya, Fiú, Szentlélek Istenre gondolunk, 
igénkben pedig kifejezetten az egy Istenről, Isten egységéről van szó

A legelső, amit látnunk kell: a Szentháromság titka isteni titok, 
tehát helytelen volna, ha „megmagyarázni”, vagy az emberi értelem szá
mára felfoghatóvá akarnék tenni ezt a titkot.

De helytelen volna az is, hogy ne szóljunk éppen ezen az ünnepen 
Isten három személyéről, s a három személyben rejlő egységről. Tegyük 
ezt azonban azzal az alázattal, amelyre Isten személyének örökkévaló 
titka kötelez, de ugyanakkor azzal a hittel és bizonyossággal, amelyre 
az Atya, Fiú és Szentlélek Istennek életünkben megtapasztalt teremtő, 
megváltó és megszentelő hatalma és valósága ugyancsak indít és késztet.

Ha igénk mai mondanivalójához az Üj testámen tóm felől közeledünk, 
akkor itt is érvényre juttathatjuk azt az igazságot, hogy az Írást maga 
az Írás magyarázza. Sőt: ennél az igénél segítségünkre jön a legjobb 
„írásmagyarázó”, maga Jézus Krisztus. Gondoljunk Máté 22, 34—40-re, 
közelebbről pedig a 38—40. versekre, ahol Jézus hangsúlyozza, hogy a 
szeretet első nagy parancsolatától (Isten szeretete) elválaszthatatlan a 
második nagy parancsolat (a felebarát szeretete). Ennek alapján ige
hirdetésünk során tegyünk vallást a mai ünnepen a következőkről-

1. „Isten vég nélkül szeret” (I. hitágazat).
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Isten világot és embert teremtő, fenntartó és gondviselő munkájában- 
mindenhatósága mellett elsősorban atyai szívének szeretetét kell meg
látnunk és róla bizonyságot tennünk. Szeretetének nagyságát, megújulá
sát, napról napra és esztendőről esztendőre megtapasztalhatjuk nemcsak 
a magunk egyéni és családi életében, hanem hitünk szemeivel meg
figyelhetjük egyházunk, gyülekezetünk, népünk, sőt az egész világ ese
ményeiben.

2. Isten az ő megváltó szeretetét fiában, az Ú r J éz u s  K r is z tu s b a n  
m u ta tta  m e g  (II.  hitágazat). Amit Isten megváltó szeretetéről tudhatunk,, 
azt Jézus Krisztus egész élete és váltságműve tette számunkra nyilván
valóvá és kézzelfoghatóvá (Ján. 3, 16; Róma 5, 8.). Jézus Krisztus élete 
árán vállalta, hogy az Atyaisten megváltó szeretete a mienk lehessen. 
Tegyünk hát boldog szívvel hitet az életét' érettünk odaadó jó Pászto
runkról, a bűntől és haláltól megváltó Urunkról, a Jézus Krisztusról.

3. Az Atya- és Fiúisten határtalan szeretetének bizonysága: tulajdon 
L e lk é t  a dja  n e k ü n k , hogy neki szeretett gyermekei, egymásnak szerető- 
testvérei legyünk (III. hitágazat). Ekkora szeretet láttán, és megtapaszta
lásán csak az lehet a helyes magatartásunk: „Szeressük Öt, mert Ö előbb 
szeretett minket!” (I. Ján. 4, 19.) Gyakoroljuk ezt a szeretetet Szent
leikének erejével:

a) A z  a n y a sz e n te g y h á z b a n , g y ü le k e z e tü n k b e n  igéjének hallgatása és 
megtartása, a szentségekkel való helyes élés útján. A teremtő, megváltó 
és megszentelő Isten iránt való szeretetünknek p e r m a n e n s n e k  és  to tá 
lisn a k  kell lennie. Nem lehet ez tehát csak mellékes, vagy éppen peri
férikus ügyünk, hanem egész életfolytatásunkat át kell hatnia és irányí
tania. Nem lehet életünknek olyan időszaka, amikor megfeledkezhetünk 
erről a kötelességünkről. Felkelésünktől lefekvésünkig, éjjel-nappal tu
datában kell lennünk annak, hogy életünk az Ö kezében van, s O mint 
szerető Atya állandóan tenyerén hordoz bennünket. Továbbá: ennek a 
mi Isten-szeretetünknek k o n k r é tn a k  kell lennie. Nem az mutatja meg 
Isten-szeretetünk, keresztyénségünk igaz voltát, hogy kegyes feliratok 
díszítsék szobánk falát, vagy Krisztus keresztje vitrintárgy legyen szo
bánkban, vagy asztalunkon (vö. Deut. 6, 8—9.), hanem a mi Isten-szerete
tünk abból álljon, hogy minden külső feltűnésvágy mellőzésével, csendes 
hétköznapjainkban éppen úgy mint ünnepnapjainkon bizonyságot te
gyünk arról, hogy ez a szeretet életünk boldog valósága és boldogító 
kötelessége.

b) Ez a látás azonban már túlvezet bennünket mindenfajta emberi 
(vallási, faji, nyelvi, társadalmi stb.) korláton és a szeretet nagy paran
csolatát kiszélesíti, új tartalommal tölti meg Jézus Krisztus szellemében 
a fe leb a r á ti  s z e r e te t  gyakorlása vonalán. (Lásd a már idézett Mt. 22, 
38—40. verseket.) Isten-szeretetünk valóságát, igaz voltát Isten igéjé a 
felebaráti szeretetünk mérlegén méri még (I. Ján. 4, 20—21.). Felebará
tunk igaz szeretete: ez az az „egy szükséges dolog” , amelynek megléte 
nélkül nem beszélhetünk sem keresztyénségünkről, sem Isten-szerete- 
tünkről. Elsősorban ezzel tudjuk „belevésni”, kézzelfoghatóvá tenni Isten 
szeretetét mások előtt, nem pedig csupán szépen hangzó oktatással, vagy 
tanítással, vagy „a pusztában elhangzó” prédikációval (7/a). Az irgalmas 
samaritánusról szóló példázatban maga Jézus tanít bennünket arra, hogy 
a felebarát igaz szeretető nem maradhat életünk elméleti síkján, hanem 
a leggyakorlatibb módon: a testi-lelki segítés, tehát cselekvés útján kell 
bizonyságot tenni arról, hogy Isten megújuló szeretete nem lett rajtunk 
hiábavalóvá.

Mekis Ádám
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SZENTHÁROMSÁG U. 1. VASÁRNAP
Ézsaiás 42, 18—21.

EXEGÉZIS

Sosem világos egészen, hogy az „Ebed Jahve” énekekben (42, 1—9.)> 
a népről, vagy a múlt, a jelen, esetleg a jövendő egyik személyiségéről 
van-e szó. Az Újszövetség mindenesetre Jézus Krisztusban látja e pró
fécia beteljesedését (Mt. 3, 17; 12:18—21.), mivel Megváltónk földi életé
ben valóban felvillannak az Űr Szolgájának jellegzetes vonásai.

Nem vitás, hogy alapigénkben az Ür Szolgája és követe nem egyet
len embert, hanem egy egész népet jelent, Izráel népét. Rövid szaka
szunk tartalma: Isten panasza szolgájának, Izráel vakságáról, süketségé
ről, alkalmatlanságáról.

18. v.: „Ti süketek, halljatok, és ti vakok idenézzetek, hogy lássatok.” 
(Luther.) „Nyissátok ki szemeteket, hogy lássatok.” (Menge.) A vers ér
telme világos: Izráel süket és vak nép, de Isten azt szeretné, h ogy ... 
(Vö. 43, 8.)

19. v.: Voltaképpen az előző megállapítás fokozása. Károlyi: „a bé
kességgel megajándékozott” , Luther: „a tökéletes”, Menge: az Isten bi
zalmasa, meghitt, bizalmas barátja, az Isten dolgaiba beavatott.

A 20. verset sokféleképpen fordították és fordítják. „Sok ugyan a 
prédikáció, de nem tartják meg, elég mondatik nekik, de nem akarják 
hallani” (Luther). Talán ez az eredeti szöveg legvilágosabb fordítása és 
értelmezése: „Te (vak és süket Izrael) sokat láttál (Isten jóságos és cso
dás tetteiből), de nem vetted eszedbe (figyelembe); nyitva volt füled, de- 
nem hallottál. (Mt. 13, 14.) Ilyen fordítással is találkozunk; „Én ugyan 
megnyitottam fülét és mégsem hall”.

A 21. vers fordításának is sokféle változatával találkozunk. „Az Úr 
javukat akarta igazságáért, hogy a törvényt. . .” „Tetszett az Úrnak 
igazságáért (hűségéért), hogy a törvényt naggyá és őt (szolgáját, népét) 
dicsőségessé tegye. „Ez a nagy cél és kegyelmes szándék csak súlyos
bítja Izráel vétkét.

GONDOLATOK AZ IGEHIRDETÉSHEZ

1. Isten panaszának tárgya Izráel süketsége és vaksága. Régi, újra 
meg újra visszatérő panasz ez az egész Bibliában. „Az én népem nem 
figyel reá! Elhagyták az Urat, megutálták az Izráel Szentjét, és elfor
dultak Tőle.” Ézs. 1, 3—4.

Izráel süket és vak volt Ézsaiás korában, és az maradt az idők tel
jességében is. Jézus panaszában és Jeruzsálem feletti sírásában (Lk. 19, 
41; Mt. 23, 37.) az Atya régi panaszának visszhangját halljuk. A kis csibe' 
hallja a kotlós izgatottan hívó hangját, meg is indul gyorsan a hívás irá
nyában, csak Isten népe nem figyel a hívó szóra.

Aki nem hallja Isten hívó szavát, rendszerint süket az ember hívó 
szavára is. Ebbe az irányba mutat a vasárnap óegyházi evangéliuma. 
(Lk. 16, 19—31.) A gazdag ember a kegyelmi idő lejártával egy túlvilágé 
követ útján szeretné riogatni földi rokonságát. A nagy riadó az igéből 
jön, amíg tart a ma, mert Mózes és a próféták szava — az evangéliomról 
nem is szólva — súlyban és jelentőségében nem kevesebb mint egy élő 
követ odaátról!
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2. Isten panaszának jogossága abban van, hogy Izráel ugyan sokat 
látott és hallott, mégis süket maradt. Süket és vak, pedig Isten szolgája 
és követe.

Sokat látott, mert nagy a múltja. Nagy múltjában nagynak ismer
hette meg az Istent. Nagynak, hűségesnek és irgalmasnak. „Mint a fész
kén felrebbenő sas fiai felett lebeg, kiterjeszti felettök szárnyait, felveszi 
őket és tollain emeli őket.” 5. Móz. 32, 11. Egyszer már fénylő tűz- 

 oszlopuk volt hazafelé. És ők, ahelyett, hogy minden nap énekelnék: 
„Kiterjeszted szárnyad fölöttem.. .  Te vagy fénylő tűzoszlopom” — 
süket szolgává és vak követté lettek.

Nagy Istenük nagy ajándéka a törvény is. A 10 parancsolat mind
máig nagy ajándék. „Melyik nagy nemzet az, amelynek olyan rendelései 
és igazságos végzései volnának, mint ez az egész törvény, amelyet én ma 
-adok elétek?” 5. Móz. 4, 8.

Akinek sokat adtak, attól sokat is követelnek. Isten eszköznek szánta 
szolgáját és követét arra, hogy törvénye nagy és dicső legyen. Jézus 
pedig hegyen épült városnak, föld savának és kovásznak szánta gyüle
kezetét. De mit kezdjen Isten egy süket szolgával és vak követtel? Mit 
kezdjen Jézus egy olyan egyházzal, melynek nincs füle, szeme, szíve és 
szólásra alkalmas, égi parázstól megtisztult nyelve?!

A  süketségnek és vakságnak ez a fajtája nem születési hiba, hanem 
hitetlenség és engedetlenség. Adott esetben lehet ítélet is. (Mt. 13, 14.) 
Az a szomorú tény, hogy ma nem tudok már hinni, lehet büntetés azért, 
hogy tegnap nem akartam hinni.

3. Isten panaszának célja hívogatás új hallásra és új látásra. Izráel 
nem véglegesen reménytelen eset. A lelki Izráel esete sem az. Ez a süket 
még hallhat. Ez a vak lehet még második Bartimeus, ha figyel a mellette 
elmenő Jézusra. Ha figyel a hívó szóra.

Amikor az öregségében megvakult neves festőtől tavasz teljességé
ben virágzó kertje kispadján. megkérdezte egyik barátja, hogy nem túl
ságosan fájdalmas érzés-e semmit sem látni a tavasz virágpompájából, 
ez volt a válasz: „Elég virágot látok lelki szememmel! Ha végignézek 
hosszú életemen, itt is, ott is szedhetek egy-egy pompás virágot Isten 
kegyelmes vezetésének nyilvánvaló jeleiből, úgyhogy végül egy nagy 
csokor lesz belőle, melynek nézésétől képtelen vagyok betelni. Ilyenkor 
túlárad a szívem csupa hálától és imádástól.” Ámen.

Weltler Rezső

A Krisztusról szóló örömhírt az Újtestámentom különböző iratai
ban találjuk meg. Különböző emberek a maguk nyelvén, a maguk 
stílusában, a maguk helyzetében adták tovább környezetüknek ezt az 
örömhírt. Mindennek a sokféle bizonyságtételnek az egysége, közepe és 
célja abban rejlik, hogy a megfeszített Krisztusról mint az élő Jézusról 
tesznek bizonyságot.

*

Isten gyülekezetének a megszületése és megtartása e világ népei
nek a körében nem emberi vállalkozás és nem is valamilyen egyházi 
harcnak az eredménye, hanem egyedül és kizárólag a beteljesítő 
Krisztus műve.

Karl Heim
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