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Ta n u lm á n y o k

A 400 éves Heidelbergi Káté
Írta: Békefi Benő református püspök

Ebben az esztendőben világszerte ünnepli — elsősorban a refor
mátus egyházak, de az evangéliumi egyházak közössége is a Heidelbergi 
Káté négyszáz évvel ezelőtti megjelenését. A Kátét III. Frigyes pfalzi 
választófejedelem ösztönzésére Ursinus Zakariás és Olevianus Gáspár 
heidelbergi fiatal professzorok írták. A Heidelbergbe összehívott zsinat 
fogadta el. így jelent meg 1563-ban III. Frigyes választófejedelem elő
szavával. A Káté rohamosan elterjedt nemcsak a német ajkú keresztyé
nek között, hanem más országokban is. III. Frigyes még 1563-ban kü
lönböző államok fejedelmeinek is megküldte. Tudomást szerzett róla 
maga Kálvin János is, aki azt teljes egészében jóváhagyta. Magyar- 
országra már 1564-ben eljutott a Káté. Kolozsvári lelkészek fordultak 
a heidelbergi tudósokhoz, mert Erdélyben heves vita folyt a reformáció 
két ága között, — és Heidelbergből többek között válaszul a Kátét is 
megküldték. Első magyar fordítását Huszár Dávid pápai református lel
kész készítette el és jelentette meg 1577-ben. 1604-ben Debrecenben ké
szül új fordítása Szárászt Ferenc debreceni lelkész munkájaként, majd 
1607-ben SZenczi Molnár Albert fordítja le és nyomtatja ki külföl
dön. Ettől kezdve több mint 130 kiadást ért meg a Heidelbergi Káté, és 
az ellenreformáció minden üldözése ellenére a magyar református gyü
lekezetek legolvasottabb könyve maradt.

A XIX. század végén és a XX. század elején újra közhasználatúvá 
lesz Erdős József fordításában. Ez szintén több mint 20 kiadást ért el. 
A XX. században Galambos Zoltán komáromi lelkipásztor és Tavaszi 
Sándor kolozsvári professzor készítettek róla új fordítást. A Magyar- 
országi Református Egyház Egyetemes Konventje 1954-ben adta ki a 
Magyarországi Református Egyház hitvallásos iratait egy kötetben: 
a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást — a Kátét dr. Erdős József 
fordításában és dr. Vidor János átdolgozásában.

A Heidelbergi Káté a keresztyén hit és cselekvés tanítását három 
fejezetben, ötvenkét Űrnapjára osztva százhuszonkilenc kérdés-felelet
ben adja elő. Minden kérdéshez bő bibliai anyagot jelöl meg.

A Magyarországi Református Egyház Zsinati Tanácsa ez év május 
5-én a Református Világszövetség Európai Bizottságának ülése alkal
mából emlékezett meg ünnepi ülésen a Debreceni Nagytemplomban a 
Heidelbergi Káté négyszáz éves megjelenéséről. Dr. Marcel Pradervand, 
a Református Világszövetség főtitkára beszámolt arról, hogy világszerte 
milyen rendezvények és dokumentumok ünnepük a megjelenés évfor
dulóját. Dr. Tóth Endre debreceni teológiai professzor ismertette a 
Heidelbergi Káté magyarországi történetét és jelentőségét. Majd dr. 
Bartha Tibor püspök, a Zsinat lelkészi elnöke előadásában indokolta az 
általa előterjesztett és a Zsinati Tanács által elfogadott ünnepi határo-, 
zati javaslatot.
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[Három előterjesztését a Theológiai Szemle (ez évi 5—6. száma) tel
jes terjedelemben közölte. A Zsinati Tanács határozatát (amely a Refor
mátus Egyház 6. számában jelent meg) megemlékező cikkünk után 
teljes terjedelmében közöljük.]

A magyar reformációt a Heidelbergi Káté elterjedése által men
tette meg Isten az anltiitrinitárizmus veszélyétől. Dávid Ferencék hatása 
nemcsak Erdélyben, hanem Tiszántúlon, sőt az egész magyar területen 
igen veszélyes volt. A Heidelbergi Káté világos és egyszerűen kifejezett 
Szentháromság-hite adott az igehirdetőknek, egyházi vezetőknek, még 
inkább a gyülekezetek népének olyan segítséget, melynek eredménye 
a késő utódokat, a mi egyházi nemzedéket is hálára kötelezi. A Heidel
bergi Káté hatására lett a magyar reformált egyház következetesen és 
határozottan Szentháromság-hitű. Ezt tükrözik a XVI. század végéről és 
a XVII. századból eredő gyönyörű énekeink, melyeknek majd mind
egyike a Szenthárom Isten dicsőítésével végződik..

A Heidelbergi Káté elterjedése volt az a történelmi segítség, mely a 
magyar egyházakat és igehirdetőket megmentette a reformátort örök
ségnek fojtogató ortodoxizmussá merevedésétől. Sok kísértésen, ernyedt
ségen és tévelygésen át bukdácsolt a protestáns teológia. Hogy a magyar 
evangéliumi egyházak kegyessége egészséges, jó gyümölcsöket termett 
— még a legsivárabb időkben is —, ennek hármas oka volt: a puritá— 
nizmus hatása, — az üldözött Heidelbergi Káté iránti hűség és az a 
szolgálat, mely az ellenreformáció és a Habsburg-uralom által üldözött. 
Kátét a legkülönbözőbb utakon terjesztette, — a harmadik tényező pe
dig Szikszay György: Keresztyén Tanításai. Az ellenreformáció- íojto- 
gatásai közben a hűség, az „árva eklézsiák” számára a fennmaradás erői 
a Heidelbergi Kátéból áradtak a gyülekezetek hitébe. A reformáció népe 
a magyar szabadságharcok hősi küzdelmeihez sok jó ösztönzést a Heidel
bergi Káté tanításaiból vett.

A Heidelbergi Káté azért tudta elvégezni ezt a történelmi szolgá
latát a magyar reformáció népében is, mert az evangélium tartalmát,' 
az ige üzenetét úgy fogalmazta meg és úgy tárta fel, hogy az a gyüleke
zetek hitvallásává lett. Nem tudományos tételes könyv, nem teológiai 
fejtegetés, hanem a keresztyén hit alapvető tartalmának és a keresztyén 
cselekvés lehetőségének olyan biblikus feltárása, amely a hit és cselek
vés irányában egészséges ösztönzéseket ad a gyülekezet népének, melyek, 
alapján a ..mennyei hasznosságot” keresve mindig megtalálja az eliga
zodást.

A Héidelbergi Káté szerkezetében lényegében ökumenikus hitvallás. 
mert az ősegyházi hitvallásos, anyagot öleli fel: az apostoli hitformát, a 
tízparancsolatot és az Űri imádságot magyarázza kérdés-felelet formájá
ban. Feldolgozásában is ökumenikus, mert egyaránt hasznosítja -Kálvin. 
Luther, sőt bizonyos mértékig Zwingli örökségét is. Kikerüli, vagy olyan 
hangsúllyal tárgyalja a reformáció különböző irányait, képviselőit sok
szor szembeállító kérdéseket, ami nem engedi, hogy ezek a kiélezett 
kérdések a gyülekezet egységét rontsák. Ezért nemcsak az anyag fe l- 
ölelésében, hanem teológiájában és szellemiségében is ökumenikus. 
Ebben van ma is nagy jelentősége.

A Heidelbergi Káté nem teológusok, nem egyházi szolgák vezér- 
könyve, vagy útmutatója, nem számukra ad pragmatikát, hanem a 
gyülekezet közösségében élő hívek legalapvetőbb kérdéseire törekszik 
feleletet adni, arra tudniillik, hogy: mit higgyünk — és mi cselekedjünk? 
Ez. a hitvallás a keresztyén ember hitvallása, de úgy, hogy a keresztyén' 
embert a gyülekezet közösségébe, az egyház egységébe helyezi, és olyan 
hitet vallat vele, olyan cselekvésre ösztönzi, amelyekben együtt hisz és;
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együtt cselekszik Krisztussal és az Ö egész egyházával. Nem kész dog
matikai tételeket közöl, hanem felmutatja a keresztyén mivolt feladatait: 
keresni ajánlja a szabadítást, gyakorolni tanítja a hitet és a Krisztus 
váltságában való részesedést összeköti a Krisztus felkenetésében és szol
gálatában való részesedéssel.

Teológiailag egyetlen kérdést élez ki igen erősen — emiatt került 
üldözés alá is —, ami viszont reformátori jellegéből követekzik: lehe
tetlennek tartja, hogy Krisztuson kívül más közbenjáró is legyen, és 
kárhozatos bálványimádásnak minősíti a misét, amely megismétli a 
Krisztus áldozatát. Emellett még olyan katolicitást tanít, amely nyitottá 
teszi vallóit valamennyi keresztyén félé.

A Heidelbergi Káté legjelentősebb tanításai azok, amelyek tartal
milag ma is meghatározzák a református egyház kegyességét — soha
sem felekezeti elbizakodottságban, hanem mindig ökumenikus együtt
működési készségben. A nagy kálvinista öntudat- idején félretett volt a 
Heidelbergi Káté. Az úgynevezett harcos kálvinizmus nem a Heidel
bergi Káté szellemében gyakorolta a hitet és a cselkevést, hanem más 
meggondolások alapján.

A Heidelbergi Káté az egész evangéliumot az emberre és a gyüle
kezetre nézve Isten vigasztaló akaratában, a paraklézisben ragadja 
meg. Klasszikusan gyönyörű az első kérdés és felelet: „Mi néked éle
tedben és halálodban egyetlenegy vigasztalásod? Az, hogy testestől-lelkes- 
től, mind életemben, mind halálomban, nem' a magamé, hanem az én 
hűséges Megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az 
Ö drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett s engem az 
ördögnek minden hatalmából megszabadított és úgy megőriz, hogy 
mennyei Atyámnak akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le fejemről, 
sőt inkább minden az én üdvösségemre kell, hogy szolgáljon. Ezért 
Szentlelke által is engem az örök élet felől biztosít és szív szerint késszé 
és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl Őneki éljek.”  (A. K.)

A Heidelbergi Káté hármas felosztása a keresztyén élet arányos ki
egyensúlyozottságát adja meg. A keresztyén életben, annak egyéni és 
gyülekezeti megvalósításában egyszerre kell történnie három dolognak: 
a bűnbánatnak — a Krisztus szabadítását megragadó hitnek — és az 
ezt megháláló, háladatos: jót cselekvő és Istent imádó életnek (2. k.)
A Heidelbergi Káté tanítása megment a rajongástól, mert a bűnt kár
hozatos valóságában terheli a hivő emberre. Megőriz a csüggedéstől. 
mert Krisztus megváltását megigazító és megszentelő győzelmében ta
nítja. Megment a passzív üdvösségélvezet píetista tehetetlenségétől, 
mert azt tanítja: lehetetlen, hogy azok, akik igaz hit által Krisztusba 
oltattak, a háladatosság gyümölcséit ne teremjék. (64. k.)

A Heidelbergi Káté a keresztyén hitet a Szentháromság hitének 
vallja. Ezt nem problémásítja el, nem is bizonygatja, ennyit mond róla:
., .. . Isten úgy jelentette ki magát az O igéjében, hogy ez a három meg-  
különböztetett személy amaz egy, igaz, örök Isten.” — de ezt komolyan 
vallja, mert valóban ez a kijelentés. (25. k.)

A Heidelbergi Káté fő kérdései Jézus Krisztus váltságművét tár
ják fel. A megtörtént váltságot, amelyből van a bűnb.ocsánat, a szaba
dulás és az örök élet — tanítja az emberi élet minden vonatkozású 
megoldásának. A keresztyén hit is erre irányul, de nemcsak úgy, hogy 
ezt igaznak tartja, hanem ebben személy szerint részesít. Az igaz hit a 
Szentléleknek. az a műve, ajándéka, ami által a keresztyén ember és 
gyülekezet részesedhet Krisztus halála és feltámadása, mennybemene
tele ajándékaiban és hasznában. Azonban ugyanakkor abban a külde
tésben is. amely a Krisztusé. Utolérhetetlen szépséggel, egyszerűséggel.
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és mégis lelkesítő igazsággal mondja ezt el a Káté 32. kérdés-felelete- 
„ Miért hívnak téged (Krisztusról) keresztyénnek? Azért, mert hit által 
Krisztusnak tagja és így az Ö felkenetésének részese vagyok avégre 
hogy nevéről én is vallást tegyek, magamat élő hálaáldozatként neki 
adjam, s a bűn és ördög ellen ez életben szabad lelkiismerettel harcol
jak és azután Ővele együtt miniden teremtmény felett örökké uralkod
jam.”

A Káténak van egy visszatérő kérdése: „Mi hasznod belőle?” a  ke
resztyén hit, mint Krisztus váltságával való részesedés, nem maradhat 
meddő, konzekvenciák nélküli. Ha Krisztus meghalt értünk, ha feltá
madt értünk, ha értünk történt mennybemenetele és javunkra lesz visz- 
szajövetele, akkor ebből ránknézve konzekvenciák: háládatosság, enge
delmesség és szolgálat — kell, hogy következzenek. Nem elég tehát a 
váltsa® tényeit tudomásul venni. A benne való részesedés meghatározott 
gyümölcsöket kell, hogy teremjen. A keresztyén kegyességnek arra kell 
irányulnia, hogy a jelenvaló életben hasznosodjék az, amit Krisztus 
érettünk tett. A hasznosság helyes megértése egyaránt táplálja a hitet 
reménységgel — és az engedelmes cselekedetet hozzá szükséges erővel.

A Heidelbergi Káté az egyházra nézve két lényeges dolgot hang
súlyoz. Egyik: az egyházban a legdöntőbb dolog, hogy a gyülekezetei 
Isten Fia igéjével és Szendéikével maga gyűjti egybe. A másik pedig, 
hogy az egyház a szentek egyessége, aminek kettős értelme van. Egyrészt, 
hogy a keresztyén hivő Krisztus minden javának részese — másrészt: 
kötelességének ismerje, hogy ne önmaga javára, hanem a többi tag ja- 
javára és üdvösségére fordítson mindent. Azt hiszem, nem hiábavaló, 
ha ezt a két kérdést és feleletet teljes terjedelmében idézzük: „Miit hi
szel a közönséges keresztyén anyaszentegyházról? Hiszem, hogy Isten 
Fia a világ kezdetétől fogva annak végéig az egész emberi nemzetségből 
Szentlelke és igéje által az igaz hit egyességében magának egy kivá
lasztott gyülekezetei gyűjt egybe, azt oltalmazza és megőrzi. És hiszem, 
hogy annak éri is élő tagja vagyok és örökké az is maradok.”  — „Mit 
értesz a »szenteknek egyességén<-<? Először, hogy minden egyes hivő, 
mint tag, az Űr Jézus Krisztusnak, mind Ö javainak és ajándékainak 
osztályrészese, továbbá, hogy kiki kötelességének ismerje, hogy Istentől 
nyert ajándékait készséggel és örömmel a többi tag javára és üdvössé
gére fordítsa.”  <54. és 55. k.)

A Heidelbergi Káté célja a hivő emberben és gyülekezetben a hálá- 
datos életet kialakítani, tartalmassá, gyümölcsözővé tenni. Ezt két úton 
munkálja: a törvény magyarázatával — és az Úr imádságának magya
rázatával. A háládatos élet egyrészt az Isten akaratának megfelelő jó
cselekedetek cselekvése, — másrészt az Isten kedve szerint való imá- 
dása. A törvénymagyarázat magán viseli keletkezési korának erkölcsi 
problémáit, de mégis segítséget ad a változó társadalomban élő keresz
tyének számára a helyes cselekvés megtalálására. Különösen jelentős 
a második tábla, a felebarátok iránt való kötelességeket magyarázó 
rész. Például a hatodik parancsolat magyarázatát ezzel a mondattal 
fejezi be: , , . . .  Ezért viseli a világi felsőbbség a fegyveres hatalmat is, 
hogy a gyilkosságot (tehát a háborút is!) megakadályozza. E parancso
lat magyarázatának végén arról tanít, hogy nem elég, hogy felebarátain
kat meg ne öljük, Isten azt kívánja, hogy szeressük felebarátunkat, 
mint magunkat, iránta türelemmel, békességgel, szelídséggel, könyörü- 
letességgel és szívességgel viseltessünk, kárát tőlünk telhetőleg elhá
rítsuk és még ellenségeinkkel is jót tegyünk. (105—107. k.) A nyolcadik 
parancsolat magyarázatánál nemcsak a lopást és rablást kárhoztatja, 
hanem kimondja: „hűségesen dolgozzam, hogy a szűkölködőn szükségé
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ben segíteni tudjak.”  (111. K.) A kilencedik parancsolat magyarázatát 
így fejezi be: „ . . . é s  felebarátom becsületét és jóhírnevét tehetségem 
szerint oltalmazzam és előmozdítsam.”  (112. k.)

A Heidelbergi Káté nem Szentírás. Isten az Ő népét ismeretben is, 
engedelmességben is, szolgálatban is igéjéből már sokmindenben többre 
tanította. Azonban mégis hasznos ma is a Heidelbergi Káté, mert 
tanításai, szempontjai most is érvényesek, ha nem is teljesek. A Heidel
bergi Kátéért való hálaadás arra kötelez bennünket, hogy azt biblia
tanulmányozásunk vezérfonalaként használjuk és így Isten-ajándékozta 
eszközként tanítson bennünket a szerinte való, többre és jobbra.

Befejezésül még azt hadd említsem meg, hogy a Heidelbergi Káté a 
Magyarországi Református Egyház jelenkori útkeresésében igen jelentős 
segítséget ad. A két világháború között és a második világháború alatt, 
majd a felszabadulás forradalmi idejében a Magyarországi Református 
Egyházat három veszély fenyegette: a történelmi kálvinizmus, — a poli
tikai keresztyénség és a beteges, elvonuló, reakcióba buktató pietizmus. 
Az az úttalálás, amely a bűnbánat, a megmaradásért való hálaadás és 
a másképpcsinálás megtérése küzdelmében a szolgáló egyház megvaló
sítására segítette a Magyarországi Református Egyházat az evangéliumi 
egyházak ökumenikus közösségében, — sok erőt, tanítást és útmutatást 
vett a Heidelbergi Kátéból. A benne megfogalmazott isteni vigasztalás, 
a benne elkötelező keresztyén józanság és egyensúly, a benne feltárt 
részesedés Krisztus javaiban, de az Ö felkenetésében is, —1 segítették 
a Magyarországi Református Egyház igehirdetését, teológiáját és szol
gálatát arra, hogy megtalálja a szocializmus idejében a keresztyén 
bizonyságtétel és szolgálat helyes értelmét abban az istenszeretetben, 
amelyik emberszeretetben konkretizálódik, — abban az istentiszteletben, 
amely a jócselekedetek diakóniájaként történik, — és abban a misszió
ban, amely az ember javát, a nép felemelkedését és az emberiség bé
kéjét szolgálja és munkálja ebben a világban. A mai egyházi nemze
dék a Heidelbergi Kátéért nemcsak mint történelmi dokumentumért 
hálás, hanem olyan örökségként is dicsőíti érte Istent, amely örökség 
mára segíti és gazdagítja életét.

Hálás vagyok, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház közössége 
is testvéri módon részesülni kíván a mi hálaadásunkban.

A Magyarországi Református Egyház Zsinati 
Tanácsának határozata

A Magyarországi Református Egyház a Heidelbergi Káté megje
lenésének négyszázados évfordulóján hálaadással emlékezik meg a Káté
ban kapott drága ajándékról.

Hálaadásra indítanak bennünket a Káténak azok az értékei, ame
lyekkel elérte és megnyerte gyülekezeteink szívét. Tanításainak világos 
és közérthető módja kiváltképpen alkalmassá teszi a gyülekezetek és 
az ifjúság hitbeli tanítására. Bibliás nyelvezete egészségesen határozza 
meg egyházi és teológiai nyelvünket. Példamutató a Káté abban is, hogy 
minden ízében közösségi munka, és a gyülekezetek valóságos életszük
ségletéből fakad. Tisztári tükrözi a reformáció igemegértését: közép
pontjában Jézus Krisztus megváltó tette s az erről szóló evangélium 
meghallgatásának szent öröme áll. Mindez egyet jelent Krisztusbq való 
beoltatásunkkal, s aki így hallotta meg az evangéliumot, az Krisztus 
testének tagjaként részesedik abban a szolgálatban, amellyel az Atya a
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Fiút megbízta. Így a Káté arra irányítja figyelmünket: hogyan kell már 
e földön az örökélet reménysége alatt élnünk, s e világ valóságos kér
déseiben a megtérés gyümölcseit teremnünk. így formálja a Káté gyü
lekezeteinkben azt a reformátort kegyességet, amely bátor bizakodással 
vesz részt az emberi élet dolgaiban, mert meghallotta az evangélium 
vigasztalását, s közösségben tudja magát Urával.

Hálával emlékezünk meg a Káté történelmi jelentőségéről. Az evan
gélium tiszta ismerete hazánkban a reformáció első időszakában ve
szélybe került, s megőrzésének áldott eszköze volt a Káté. Latin alak
jában közvetlenül megjelenése után ismeretessé vált nálunk. 1577 óta 
pedig több, mint száz magyar kiadása, — amelyek közül több külföldi 
nyomdákban^ készült —, jelentett súlyos időkben vigasztalást, a hit sza
badságáért vívott harcokban erőforrást, a gyülekezet és az ifjúság ta
nításában, az istentiszteleteken és a családi kegyességben áldott segít
séget gyülekezeteinknek. A népünket elnyomó és hitünk szabadsága 
ellen törő Habsburg-hatalom üldözte a Kátéit: elérhető példányait el
kobozta, és csaknem egy évszázadon át a Káté csak a római egyházra 
sérelmes kérdések megcsonkításával és meghamisításával jelenhetett 
meg. De erejét így sem lehetett megtörni: magyar nyelven több, mint 
harminc Kátémagyarázatot adtak ki nyomtatásban, még több maradt 
fenni kéziratban. Hatása üdvösen mutatkozott meg teológiai tudomá
nyos Ságunkban is: a külföldről érkező teológiai áramlatok szélsőséges 
megnyilvánulásait jótékonyan megszűrte. Jelentőségét növeli az. hogy a 
kálvini tanítás következetes és tiszta értelmezése révén megőrizte és 
biztosította élő kapcsolatunkat a református testvéregyházakkal, a benne 
levő lutheri elemek folytán viszont lehetővé tette testvéri jó viszonyun
kat az evangélikus atyafiakkal is. Végül egészséges katolicitása könnyí
tette meg számunkra azt, hogy a keleti és nyugati keresztyénség hatá
rán a magunk adottságainak megfelelően bekapcsolódjunk a nagy öku
menikus mozgalomba.

Bizonyságot teszünk arról, hogy mit jelent a Káté nekünk, a Ma
gyarországi Református Egyház ma élő nemzedékének. Egyházunk a 
két világháború idején egyre inkább intézménnyé merevedve, fájdalmas 
meddőségben élte életét: sebektől borított, szociális igazságtalanságok
tól szenvedő népünk javára nem termett vigasztaló, gyógyító és erőt- 
adó gyümölcsöket. Mikor mindezért Isten ítélete a második világháború 
katasztrófájának beteljesedésében lesújtott ránk, ismét a Káté volt Isten 
áldott eszköze abban, hogy egyházunk kereshette és megtalálhatta a 
megtérés és a megújulás útját. Ezért újult meg egyházunk a Káté iránt 
való szeretetben. Tanítása új formában vált időszerűvé egyházunk éle
tében: a meghallott evangélium középponti üzenete irányította rá fi
gyelmünket arra. hogy életünk és szolgálatunk, során az egész teremtett 
világért kell felelősséget hordoznunk. Krisztus küldetésében részesedve, 
minden lehetőt meg kell tennünk egy újabb világháború kirobbanásá
nak megakadályozására, amely az emberiség teljes pusztulását ered
ményezheti.

Krisztussal a közösségben tudva magunkat, keressük az ö  f e l k e l 
tésében való részesedés alkalmait egy olyan történelmi időszakban, ami
kor az emberiség a szó szoros értelmében a kollektív öngyilkosság lehe
tőségének határára jutott. Egy olyan időszakban, amikor népünk törté
nelmének legígéretesebb időszakát éli. Eredményes erőfeszítéseket tett, 
amelyek népünket az évszázados nyomorúság és elnyomatás bilincseiből 
kiszabadították. Ezt a fejlődést, az új társadalmi rend felépítését egyhá
zunk Isten iránti hálával, örömmel fogadja. Boldog örömmel tölt el 
bennünket az a tudat, hogy hazánk töténetének eme sorsdöntő szaka-
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szában. Isten igéjének engedelmeskedve, nem szakadhatunk el népünk
től, sőt Urunk lehetővé tette, hogy hozzájárulhattunk és hozzájárulha
tunk az új társadalmi rend felépítésében, népünk emberibb, boldogabb 
életének kialakításához.

Felismertük, hogy a Krisztusról való bizonyságtétel azt is jelenti, 
hogy egyházunk és az egyházak az ember sorsdöntő kérdéseiben olyan 
szolgálatok elvégzésére törekedjenek, melyekkel a kenyér igazságos meg
osztásáért, az elnyomatás alatt élő népek felszabadításáért küzdő ember
világnak segítségére lehetnek. Ezt az igazságot, Istennek legyen hála. 
egyre többen felismerik az ökumené világában protestáns, ortodox, sőt 
római egyházban élő testvéreink közül is. A Krisztus nevében végzendő 
szolgálat új megértése vezetett el bennünket a Prágai Keresztyén Béke- 
konferencia mozgalmához. Gyülekezeteink az evangélium parancsának 
engedelmeskedve tesznek bizonyságot az Elet Fejedelméről. Hálaadással 
mondjuk el, hogy teológiai gondolkodásunk ilyen alakulásában a Káté
ban hitvallást tett atyák hite, reménysége minket tanít, bátorít és vezet.

Hálaadásunk nem volna teljes, ha nem szólnánk végezetül arról:    
hogyan látjuk a Káté jelentőségét a jövőbe vetett reménységünk jegyé
ben, Hisszük, hogy most, amikor Jézus Krisztus egyháza szerte a vilá
gon új utakat keres, a keresés munkájában egyházunk szolgálatának 
irányát most is a Káté mutatja meg. így lehetünk egyek a református 
testvéregyházakkal, éppen a szolgáló Krisztus látomásának egyre tisz
tább megértésében és megélésében. De így lehetünk egyek valamennyi 
.egyházzal szerte a világon, az emberiség életéért és jövőjéért való szol
gálatban.
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Pihenés és szórakozás

Az ember emberségével, teremtettségével, tudatosságával és rendel
tetésével függ össze az a tény, hogy van és kell pihenés és szórakozás ott, 
ahol emberek élnek. Mindkettő jogos, indokolt és értelmes állapot vagy 
funkció megfelelő módon és megfelelő határok között. De nem magától 
értetődően érvényesülnek helyesen és nem problémamentes tartozékai 
az életnek. Az ember személyében sokszor nincs megnyugtató garancia 
arra nézve, hogy rendeltetésüket az egyesnek és a közösségnek élete 
szempontjából a legnagyobb nyereséggel töltsék be. Még ha maradék
talanul ösztönös életmegnyilvánülésként funkcionálnának, akkor sem 
mondhatnánk ezt, mert az ember ösztönössége is megbízhatatlan. Amire 
az egyik ember ösztöne még viszonylag elfogadhatóan reagál, az már 
a másiknál szembetűnően és vitathatatlanul kileng az általánosan meg
szokott, vagy a köztudat által szankcionált medréből. De mindjárt hozzá
tehetjük, hogy a megszokás, beidegzettség, tudatosság, életkor és vér- 
mérséklet által befolyásolt ösztönösség — vagy éppen annak nem tuda
tos funkciójából való kimozdítása tudatos irányba — sem zárja ki az 
olyan eltolódásokat, amelyek a kifogásolhatótól a konfliktusig terjedő 
problémák szülői lehetnek. Nem azért, mintha a tudatosság önmagában 
volna veszély, már a puszta létezésével. A helyesen érvényesülő tuda
tosságnak ebben az összefüggésben csak úgy, mint minden szektorában 
az életnek, óriási súlya van. Inkább azért lehetséges ez, mert a tuda
tosság sem csalhatatlan, hiszen arra meg nagy befolyást gyakorol az 
ember sokfelől iniciált ösztönössége. Akárhonnan nézzük tehát józanul 
a pihenés és szórakozás emberi ügyét, az nem problémamentes. Nem volt 
az, ma sem az. A jószándék, célratörés, értelmesség sok jó gyümölccsel 
ajándékozhatja meg az életet. De a bűnnek gyökérproblémája ismétel
ten kiszámíthatatlan betörésekkel lepheti meg az egyes és a közös életet 
a pihenés és szórakozás oldaláról. A kérdés időszerűségének megpillan- 
tatása érdekében elég utalnom itt a bevezetésben arra, hogy milyen sok
szor mosódik el a pihenés és lustaság vagy henyélés között a határvonal. 
További milyen gyakran esik meg ugyanez a szórakozás és a szenvedély 
irányában, vagy akár a szórakozás és zabolátlanság, esetleg a szóra
kozás és élvhajhászat vagy züllés összefüggésében. Pedig ez csak egyik 
oldala a dolognak. Más perspektívája is van annak. Már most utalhatok 
arra, hogy igen is van a pihenésrúek és szórakozásnak bizonyos mértékű 
öncélúsága. Ez könnyen félreérthető, de csak felületes vagy sablonos 
szemlélődés esetén. A pihenés öncélúsága abban van, hogy alkalmai szol
gál az embernek saját elhatározása szerinti olyan cselekedetekre, ame
lyek hivatása folyamatos menetében személyisége vagy egyénisége 
kibontakozását, gazdagodását szolgálják. Egyúttal azonban mindig vizs
gatétel arról, hogyan viszonyul az ember az erre adott szabadságához. 
A pihenésnek ez a szubjektív adottsága mindig meg kell, hogy találja 
egyensúlyát objektív jellegével. Igazi erkölcsi furidamentomát mégiscsak 
az veti meg, hogy hivatása betöltésére segíti az embert, fizikai, lelki és 
szellemi erejének együttes hatékonyságával.

Nem vihető ki ebből az összefüggésből, a teljes különállás szempont
jával, a szórakozás sem. Vagy azért nem, mert a pihenés alkalmában 
válik lehetségessé, vagy azért nem, mert annak egyik formája. A szó
rakozás igénybe veheti az ember testi-lelki-szellemi akcióját olyan 
mértékben, amikor már csak távlatban felüdülés, közvetlenül erőmeg
feszítés. Gondoljunk a sportszerű szórakozásra, vagy a szórakoztató)
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szellemi vetélkedőkre! A megszokottan visszatérő munkavégzéstől elütő 
vonásaival a felüdülés megvalósítója, fárasztó vonása mellett is, mert. 
felbukkan benne a közben születő siker, a másokkal való összetartozás 
és személyes gazdagodás öröme. Van tehát a szórakozásnak is öncélú- 
sága. Ezen azt az eredetéhez tartozó ajándék-jellegét értjük, ami nem a 
hivatás betöltés vonalába esik, hanem a puszta élettel együtt kapott 
örömlehetőség megélése, igénybevétele. Ha ezt mégis elszigetelnénk az 
embernek hivatására való állandó alkalmassága szempontjától, alig- 
haném az a hiba történnék, hogy egyre nagyobb hangsúly esnék rá és 
bálvánnyá nőne. Ez esetben az ember hivatás-fukciói — tudva vagy 
tudatlanul — erre nézve zökkennének ki más célra irányítottságukból. 
Ebben az utóbbi esetben az önzés már okvetlen azt eredményezné, hogy 
mások pihenés és szórakozás igényét csorbítaná. Amikor ugyanis a hi
vatás betöltésében bármilyen címen lemaradás mutatkozik, a pótlás 
másokat rövidít emberi igényükben. A következőkben ezért kell majd 
teológiailag és gyakorlatilag végiggondolnunk a pihenést és szórakozást.

1. A pihenés és szórakozás kérdésének teológiai 
jogosultsága

Ebben a kérdésben nem támaszkodhatunk közvetlen exegetikai és 
bibliateológiai eredményekre. A hitvallási iratok átböngészése sem vinne 
bennünket előre közvetlen módon. De még a dogmatikai és etikai iro
dalom tartalomjegyzékeiben is hiába remélnénk olyan címeket, ame
lyek közvetlen segítséget ígérnek. Vajon nem annak a jele ez, hogy 
erről a területről teológusnak azonnal vissza kell vonulnia? Vagy, ha 
mégis foglalkozni kíván a fenti kérdéssel, csak úgy, mint jó  néhány 
mással, éppen ebben a kérdésben nem kell-e a teológiától szeparáltan 
foglalkozni azzal? Egyik döntés sem volna helyes és igaz, teológus 
számára. Azok a kérdések, amelyek közvetlenül az emberi életre vo
natkoznak, tehát életbevágó kérdések, egzisztenciálisak, mind kivétel 
nélkül igénylik .a teológia feleletét. Mégpedig azért, mert a teremtés, 
megváltás összefüggéséből nem emelhetők ki úgy, mint problémát so
hasem jelentő kérdései az egész emberi életnek. Ami Isten teremtésébe 
és megváltásába belefér, ahová elért a felelősség és számadás kikerül- 
betetlensége, arra nézve és oda közvetlenül vagy közvetetten szava van 
Istennek. Csak ezen a réven egzisztenciális ügy a teológia munkája és 
igazolt létjogosultsága. Ilyen megfontolással a teológia már régen 
kitört hagyományos szemlélete és metódusa prokruszteszi ágyából és 
bepillantotta a látóhatárt. Tagadhatatlan, hogy ebbe a külső tényezők 
igen erősen hatottak serkentőleg. De mégsem ez eredményezte leg
döntőbb mozgatóként az újabb felismeréseket. Inkább arról van szó, 
hogy a „redeamus ad fontes” nemcsak szükségessé vált, hanem lehet
ségessé és igénybevetté. Az igének 'újratörténő kihallgatása során, 
amelyben sokan vállaltak részt, Isten Szentlelke nemcsak ót hozott elő, 
hanem újat is. Ez a felismerés döntötte el — mivel a fentiek alapján 
Isten közvetlen akciójáról lehetett szó — azt a kérdést, hogy a sietség 
inkább szükséges az emberi egzisztenciát érintő ügyek teológiai vizs
gálatában, mint a visszavonulás. De az is eldőlt ezzel, hogy nem kell a 
teológiának a saját posztjáról elmozdulnia, hanem az ige, a kinyilat
koztatás hatósugarából szemlélődhet, nyilatkozhat és dönthet. Minden 
kérdés teológiai kérdés, amelyik összefüggésben van a teremtéssel, a 
megigazulással. Még rövidebben: ami összefügg az ember adottságaival 
és felelősségével, A pihenés és szórakozás ssm olyan ügye és tartozéka 
tehát az életnek, amivel kapcsolatban a visszavonulás szüksége, vagy az 
idegen területre tévedés veszélye fenyegetne.
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2. A pihenés és szórakozás tartalmilag
A pihenés és szórakozás nem az általános emberi élet történetének 

 valamelyik, a kezdethez képest későbbi pontján bukkant fel. Okvetle
nül egyidősek az emberrel. Nem a bűn ítéletes zökkenőjével vertek ta
nyát tehát életében.

Az élet több tényezőjének töretlen és egészséges összecsendiilése je
lenti az élet harmóniáját. A „szóló” hangsor nem lehet önmagában 
harmonikus. Csak több szólam együtt. Körülbelül így közelíthetjük 
meg a pihenés és szórakozás eredeti tényezőszerepét, az ember feladatra, 
munkára, közösségre rendelt és technikai, művészi készséggel gazdagí
tott élete ritmusában és harmóniájában. Ezt az életritmust és harmó
niát Isten azzal tette teljessé, hogy a másik emberhez való viszonnyal 
kiegészítette. Egyéniségének a pihenéssel és szórakozással gazdagított 
harmóniája ilyen formában is felkészítés alkalmassá tétel volt a kö
zösségi életre. Példaként utalok arra, ami ösztönszerűségében bizonyí
téka ennek, az ember játékos hajlamára. Ez nem tipikusan gyermeki 
specialitás. Amikor a felnőtt játszik a gyermekkel, az nem mindig a 
felnőtt áldozata, hanem igen sokszor a felnőttben rejtőző és álcázott 
gyermek önmulattatása. Éppen a sokszor balul sikerült álcázás miatt 
igaz az, hogy sok esetben a gyermekek szórakozása lényegesen színvo
nalasabb, mint a felnőtteké. A gyermekeknél kisebb a farizeizmus, a 
képmutatás, a mesterkéltség és a mindenáron nívósabbat mutatni aka
rás. A gyermek játékigénye nem felszedett sajátság. Az sem véletlen, 
hogy ahhoz partnert keres. Egyfelől azért, mert társ, közösség kell a 
produkciójához, másfelől bizonyos jóértelmű igazodási készség bukkan 
elő benne a másiiihoz. Mindezek bizonyítják azt az állítást, hogy a 
pihenés és szórakozás eredeti rendeltetése szerint rejti magában az 
egész ember harmóniája célját, közösségi életre való alkalmassága szem
pontjából is. Olyanformán, mint ahogy a hangsorok pompás szimfóniá
jához elengedhetetlen, hogy azok egyenként se legyenek hamisak. Ha 
sántít is ez a hasonlat, idevágó igazságmozzanata mégis segítség a 
nem egyszerű dolog megértésében.

Az élethez kezdettől fogva, mindig hozzátartozik az elfáradás. Tu
datos személy az ember és nem óramű, amelyik gépszerűen, öntudat
lanul mozog, bizonyos célszerűségre beállítottam Az embernél az élet a 
cél és nem valamiféle tevékenység vagy mozgás önmagában véve. Éppen 
attól menti meg az elfáradás, hogy ilyesmi bekövetkezzék. A fáradtság 
igényli a pihenést, a pihenés viszorit mindig új kezdetet ígér, mivel a 
mérlegelésnek, a revideálásnak és a tervezésnek is alkalma.

A szórakozás bizonyos tekintetben kevesebbet, bizonyos szemszög
ből pedig többet fejez ki a pihenésnél. Az előbbi abban .mutatkozik, 
hogy programszerűségével rendszerint rövidebb lélegzetű időtöltést 
vagy tevékenységet jelöl meg,, mint áz általánosabb jelentésű pihenés. 
Az utóbbi abban, hogy benne jobban kidomborodik az az öncélúság^ 
amely szerint az egyéni élet Isten ajándékból jogosult az általa nyújtott 
örömre. De lehet abban is több, hogy a felüdülésen túlmenően konkrét, 
gyümölcsei jelentkezhetnek a benne érvényesülő tervszerűség, tevé
kenység, esetleg befektetés révén. A pihenés inkább kifejezi a fáradtság 
által sürgetett testi és szellemi nyugalmat, kikapcsolódást, vagy az 
egyik funkcióból a másikba való áttérést. A szórakozás mozgalmas 
funkció, és még sokféleségében és sokrétűségében is jobban meghatáro
zott egyénileg és jobban differenciált. Az utóbbi tömeges gyakorlása 
esetén is igazolt. Ugyanakkor mégis szembeötlőbb a közösségi élettel 
való kapcsolata, mint az általánosabb pihenésé. A kettő viszonyát még
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 úgy is megfogalmazhatjuk, hogy kellő pihenésre okvetlenül szüksége 
•van minden embernek, a szórakozásra pedig mindenki jogosult. Egyik 
kell, a másik lehetséges, célszerű és jogos.

3. A pihenés teológiai és gyakorlati vizsgálata
A teológia felől több észrevétel és megállapítás kívánkozik ide. A 

pihenésre nézve azt kell mondanunk, hogy az Isten akaratából és aján
dékából tartozik hozzá minden ember életéhez. Ha pedig így van, akkor 
Isten felől, önmagunkra nézve és a közösség felé kell azt szemügyre ven
nünk. Az első szempont szerint arra esik a hangsúly, hogy parancs és 
lehetőség a pihenés. A személyes életre, münkána és közösségre te
remtett ember csak a neki rendelt feltételekhez való igazodásban, csak 
testi-lelki-szellemi adottsága teljes birtokában képes hivatása betölté
sére. Ennek szükségszerű tartozéka a pihenés. Mivel nem közvetlen, 
hanem csak közvetett vagy eszközi célja van, a főszempontnak alá
rendelt. Akkor is hiba van tehát, ha túlzásos formában érvényesül a 
főcél rovására, meg akkor is, ha a minimum alá száll és kellő mérté
kének hiánya miatt szenved csorbát az ember rendeltetése. A pihe
néssel való helyes élésért, annak mértékéért s minőségéért felelős az 
ember.

Isten teremtésében három adottság szolgál a pihenés szükségszerű 
megvalósítására. Az első ezek között a nappal és éjszaka váltakozása 
Mivel a teremtésben korábbi grádus ez, mint maga az ember, nyilván
való, hogy az ember elfáradásra és pihenésre beállítottsága jól beváltan 
igazodott és idegződött ehhez. Hogy ez mennyire így van, azt a kivér 
teles és rendkívüli esetek mutatják. Az éjszaka végzett munka és a nap
palra szorult alvásos pihenés még bizonyos megszokás és rutin ese
tén sem válik igazán természetessé, csak szükségmegoldássá, A rutini- 
zált -szervezet sokat kibír és különösen egyes személyek jó fizikuma 
áthidalásaként elégséget biztosít a szükségmegoldásokra. De nem vál
toztat azon a tényen, hogy a nappal az igazi ideje a munkának és az 
éjszaka valódi ideje a pihenésnek, a teremtés hajnalától kezdve. Ebben 
egyszer 'és mindenkorra benne rejlik az a kívánalom, hogy ezt a körül
ményt minden lehetőség szemmeltartásával respektálnunk kell.

A másik adottság az ünnep. Csak futólagosán utalok arra a rendel
tetésére, amelyik az Istennel való viszony intenzitására céloz. Ez a 
rendeltetése nem kizárólagos. Az ünnep a pihenésnek is rendeltetés- 
szerű alkalma, akkor is, ha nem törvényértelmű alkalma. Célszerűség
ből, szükségmegoldásként és önként az elfáradás alkalmává teheti az 
ember éppen úgy, mint az éjszakát. De eredeti, pihenésre szolgáló ren
deltetésén az sem változtat, ha a szabadság trilnő törvényértelmén. Az 
embernek Fia ura a „sabbát”-nak. Ezáltal érvényes a jogosultság pihe
nésre való igénybevételére éppen úgy. mint a vele kapcsolatos, törvé
nyen felülemelkedő és életet respektáló szabadságra. Az eszköz sohasem 
emelkedhetik a cél fölé, az életrevaló az élet fölé. Ennek világos látá
sához szükséges annak a szempontnak tiszteletben tartása, amelyik a 
Krisztushoz való helyes viszonyban szemléli az ünnepet és helytad 
az igével való élés lehetőségének és szükségének. Az ünnep tóra-értelme 
a Krisztus felől nem abban változik meg a keresztyén teólógia helyes 
látása szerint, hogy egyszerűen jelentőségét veszti a napok egyformasága 
felismerésében, hanem abban, hogy nem cél. hanem csak eszköz az 
ember Isten szerinti élete, ajándéka és szeretete megélése szempont
jából. Nem lehet tehát úgy eldobni, hogy a Krisztus felől semmi ér
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telme, de nem lehet tórásítani sem úgy, hogy az élet elsőségének szem
pontja és kötelezettsége felé megkötözöttjévé válják az ember. Az em
berség, szeretet, békesség és öröm vonalára és vonalán mozgató ünnep 
pihenésével együtt áldott. Erre kell, hogy szolgáljon akkor is, amikor 
az igehirdetés alkalma. Az embertelenség, örömtelenség és szeretetlen- 
ség pedig átkozottá teszi az ünnepet, mert visszaéléssé válik benne vagy 
a pihenés vagy a munka. Szabad és jogos pihenni az ünnepen minden
kinek, mert adva van rá. Igaz, hogy ez önmagában nem megszentelése 
annak, de igazolt élés a benne nyújtott pihenési lehetőséggé^. Az ünnepi 
pihenésünk is az életért, a hétköznapokért van. Nemcsak az új erő 
gyűjtésében igaz, hogy az életért van, hanem abban az örömben is, 
amelyet megélhet benne az ember és igaz az .újrakezdés szemszögé
ből is. E célból praktikus alkalma az igehirdetésnek.

A harmadik pihenési adottság a közrend, az emberi együttélés 
normalizálása, a társadalmi, a szociális elrendezettség, amelyben a meg
élhetés megszerzésének jogával a rendszeresen visszatérő pihenés tárgyi 
feltételei és eszközei is biztosítottak. Mert ilyenek kellenek és vannak. 
Közbiztonság nélkül, szabadság nélkül, az anyagi és szellemi eszközök
nek a pihenés idejére való biztosítása nélkül, az állandó bizonytalanság 
kizárása nélkül, a pihenés illúzió volna és nem az életfolytatás és a 
hivatásbetöltés Istentől rendelt tartozéka.

A második szempont szerint — amikor tehát önmagunkra nézve 
személjük a pihenést — a pihenésre is érvényes felelősségre esik a 
hangsúly. Isten akaratából és ajándékából az alkalom és lehetőség biz
tosított rá, nemcsak egyeseknek, hanem'mindenkinek. De azzal élni kell 
és nem visszaélni. Éppen azt kell látnunk idevonatkozóan, hogy ideje
korán kell megtanulnunk különbséget tenni a pihenés alkalma között és 
a munkára, a hivatás betöltésére rendelt alkalmak között. Összekeveré
sükből mindkettő kárt szenved. A pihenés rovására végzett munka és 
a munka rovására végzett pihenés az egyéni károsodáson túlmenően 
káros.

Itt kell utalnom a kellemes és hasznos összekapcsolására is. Ésszerű 
dolog az és önmagában véve nem eshetik semmi kifogás alá akkor, ha 
a becsület reflektorfényét kiállja. Már korábban célzás történt arra, 
hogy a pihenésnek is van bizonyos öncélúsága. Az egyén Istentől ka
pott szabadságának jól értett dokumentuma az, ha a pihenés nem va
lami rigorózus törvényszerűség kalodájába kényszerített állapot és 
funkció csupán, hanem a kritika tüzét jólálló felelős „önkényesség” is 
megfér benne. Távolról sem a zabolátlanság ítéletes és mindig késő 
bánattal kacérkodó féktelenségében történik meg ez. Inkább arról van 
szó, hogy az ember tudatosan és a más célra szánt sérelme nélkül bát
ran nyúl ahhoz, ami kellemes és az egész élet célraszántsága szempont
jából valamikor, valamilyen formában hasznosnak bizonyul. A rák
tendenciájú pihenés semmiképpen sem a pihenés ajándékának igazi 
megélése, de még kevésbé a hasznosság mérlegére kívánkozó valami. 
Az egyéni élet szempontjából úgy kell összíllenie valamennyi életfunk
ciónak, hogy az a holnap szempontjából is előre irányított élet maradjon,, 
vagy azzá legyen.

Az egyén életére nézve az a teológiai megállapítás a helytálló, hogy 
a pihenésünk sem vonható ki a felelősség alól. Az ember Istenhez kö
töttsége, tudatos értelmessége messze kiemelheti e tekintetben a puszta 
ösztönösség bizonytalan kimenetelű sodrásából és a józanság célszerű pró
bájává teheti a pihenést, a felelősség szakadatlan érvényesülésével. Nem 
teológiai frázis itt a próba szó. Azt kell és szabad értenünk rajt, hogy 
amikor a pihenés betölti hivatását az egyén életében, akkor valóban
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-'römforrásnak bizonyul ajándékvolta, alkalmas eszközzé, segítő tenden
ciája pedig felkészítetté tesz szolgálatra.

A közösség felé bontakozik ki a pihenés teológiai vagy keresztyén
etikai verete. A teológiai és keresztyén jelzőt ugyanis mindig összekap
csolja az a tény, hogy a mi szempontunkból a keresztyén elnevezés 
mindig teológiai és a teológiai mindig keresztyén. Mégpedig „krisz- 
tiánosz” jelentésében és nem egyházszervezeti, embercsoportra vagy fe- 
lekezetre vonatkozásában. Ez a prakszis. Ami pedig nem az, úgyis csak 
elmélet abból a fajtából, amelyik kívülről számít visszahatásra és nem 
belülről prédikál pluszt az életre.

A közösség szemszögéből a pihenés háromfázisú életfunkció. Isten 
felé a bizalom és felelősség határozza meg, az emberek felé a szeretet, 
a megértés a döntő, önmaguník felé pedig a fegyelem. A bizalom azt 
jelenti ebben az összefüggésben, hogy a pihenés jogos és szükséges élet
funkcióját Istentől valónak ismeri el a keresztyén ember mindenkire 
nézve. A felelősség pedig egészen ehhez simultan nem jelenthet mást, 
mint annak akarását, hogy Isten ajándékának mindenki részese legyen. 
A kísértés éppen ott szokott elsőnek jelentkezni, hogy ezt az ügyet csak 
a maga szempontjából nézze és lássa ez ember. Nem lehet szó az Isten 
iránti bizalomról ott, ahol abba csak valaki maga, vagy csak néhányan 
férnek bele, de mindenki nem.

A pihenés és lustaság viszonya is inkább izgalmas, mint közömbös 
ügy. A lustaság különben nem a pihenés ellentéte, hanem annak nagy
mérvű eltorzulása. Akkor domborodik ki ez szembeötlő, szinte kirívó 
módon, amikor vagy a munkavégzés látszatának ürügye alatt folyik 
lustálkodás, vagy a munkamegvetés cinikus és tudatos nyilvánvalósága 
szinte „erényszerűen” érvényesül. Amikor a pihenési igény kilép a 
medréből és céllá lesz, ahelyett, hogy alkalom és eszköz volna eredeti 
rendeltetésének megfelelően, a lustaság tétlenségévé torzul. Teológiai 
nyelven: bálvánnyá válik, amelynek oltárán haszontalanul füstölög el 
az alkalom és eszköz. A lustaság tétlensége nem a pihenés tétlensége, 
hanem a visszaélésé, a bűné, amelyik kényelmességében és néha irigy
lésre méltó voltában is ítéletes. Isten az emberi élet egyensúlyát, bé
kességét, örömét nem a lustaság tétlenségéhez kötötte. Amikor az em
ber mégis azt teszi, az ilyen módon remélt boldogság kisiklik a kezé
ből. A lustaság a bűn legtöbbet ígérő párnája, mégis megbontja a sze
mélyes és közösségi élet harmóniáját, békétlenséget teremt és boldog
talanságot szül. Közösségi irányban hármas kára mérhető könnyű
szerrel.

A lustaság adóssá tesz, indokolatlan igényeket kíván kielégíteni, min
dig más kárára, erkölcsi nullává degradálja a folytatóját, aki ugyanak
kor rossz példájával mások megrontójává lehet. A pihenés ajándék, 
örömforrás és eszköz az életre és az életért. A lustaság a pihenés olyan 
habzsolása, amelyik azt zsákmánnyá teszi, ágyat vet az indokolatlan 
elégedetlenségnek, alkalmatlanná tesz arra, hogy ember embernek bi
zonyuljon a feladatok posztján.

A  mezsgye megtalálása a kettő között nem olyan magától értetődő. 
Szubjektív és objektív tényezők, a társadalmi egyensúly, vagy a társa
dalmi torzulások, közvélemény stb. erősen módosítják azt, hogy mikor 
és kinél hol van határ a kettő között. Mégsem olyan ijesztő ez a kér
dés akkor, ha két szempont uralomra jut életünkben. A felebarátok 
felé a szeretet, önmagunk felé pedig a fegyelem. Az előbbi az éber lelki
ismeret legmegbízhatóbb igazgatója abban, hogy hivatásunk közben mi 
férhet bele még nyugodtan a pihenés szükséges és célszerű funkciójába 
és mi lép ki belőle úgy, mint ami már lustaság számba veendő.
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Hogy miért éppen a szeretet lehet az eligazító ebben, azt csak 
onnan magyarázhatjuk, hogy ebben stimmel össze legjobban az ember 
Istennel és ebben van mindig a felebarát felé is úgy hangolva, hogy a 
visszaélés kirekesztessék. A szeretet nem kíván lehetetlent a másiktól és. 
annak is tisztletben tartja pihenés-igényét. Még pedig nem valami me
rev sablon szerint, hanem figyelembe véve olyan egyéni adottságot is, 
amelyik az életkorral, fizikummal, egészségi állapottal, vagy egyéb 
más körülménnyel van összefüggésben. Ez családi és társadalmi viszony
latban egyaránt indokolt.

Önmagunkra nézve mindig a fegyelem szabja meg a pihenés hatá
rát a lustaság felé akkor, ha annak a közösség felé fordítottsága idő
szerű. Ez a szempont azt indokolja, hogy pihenni is tanulnunk keli. 
Azért is, hogy rendszeres legyen és elég legyen, meg azért is, hogy bál
vánnyá ne váljék. A rendszertelen pihenés aránytalanságokat teremt 
mind a pihenésben, mind pedig a munkában. Olyan esetben fordul ez 
elő, amikor két vagy több munkaalkalom úgy vonódik össze, hogy egy 
pihenési alkalom vehető csak igénybe hozzá, ami pedig kevésnek bizo
nyul arra, hogy a következőkre a teljes munkaképességet biztosítsa. Vi
szont, ha fordítva történik, a pihenés könnyen lustasággá fajul. Azért 
a pihenésiben is érvényesülnie kell a józan észnek, hogy az mederbe- 
szorítottan és fegyelmezetten tölthesse be rendeltetését.

4. A szórakozásról

A szórakozás nem egyszerűen váltófogalom a pihenéshez képest, 
mert a szórakozás lehet ugyan pihenés, de a pihenés nem mindig szóra
kozás, Még élesebben látjuk ezt, ha arra gondolunk, hogy ami a pihenés 
kategóriájába illik bele, az ritkábban fajul azzá, amivé a fegyelmet nél
külöző szórakozás fajulhat. A puszta pihenésben általában minden olyan 
tevékenység mellőzött, ami azt szenvedéllyé, zabolátlansággá, vagy zül
léssé tenné. Nem azt jelenti ez — mint már láttuk is —, hogy a pihenés 
nem fajulhat bűnné. De abban közvetlenül más természetű vagy minő
ségű visszaélés fenyeget, mint a medréből kilépő szórakozásban. A szó
rakozás olyan önként választott kedvtelésszámba menő elfoglaltsága az 
embernek, amelyik lehetőségeiben tágabb, tartalomban intenzívebb idő
töltés a puszta pihenésnél. Az elfoglaltság minőségét tekintve, tehát szó
rakozni többféleképpen lehet. Érvényesülhet benne inkább fizikai, vagy' 
túlnyomóan szellemi elfoglaltság, de a kettő vegyesen is. Kivitelét te
kintve, szórakozhat a felüdülést kereső ember a játékok valamelyikével, 
zenével, könyvvel, filmmel, képző és alakító művészettel. Vagy úgy, 
hogy abban tevőlegesen részt vesz a szórakozó, vágy úgy, hogy mások 
ilyen tevékenységébe kapcsolódik bele, mint annak élvezője. A más ter
mészetű funkcióba való; átállás -már önmagában véve is lehet felüdülés, 
vagy pihenés forrása. Nemcsak a fizikaiból a szellemibe történő átlépés 
eredményezheti ezt, hanem a nagyon fárasztóból a könnyedbe, a szinte 
babrálóba vagy pepecselőbe való átállás is. A túlságosan „komoly” vagy 
egzisztenciális elfoglaltság azonban aligha mehet bárkinél is szórakozás 
számba. Amiben a közvetlen sikerre, vagy eredményre törés dominál, 
már éppen úgy megkérdőjelezhető szórakozás tekintetében, mint a másik 
véglete, az anyagi, testi-lelki vagy szellemi károsodás. Itt éles határokat 
húzni bajos volna. Inkább csak egy-egy sajátos vonásnak a megpillan
tása lehetséges. Hiszen köztük olyanok is vannak, amelyek nehezen mu
tathatók ki, de olyanok is vannak, amelyek kirívóak.
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Amikor például a kellemes a hasznossal összekapcsolt a szórakozás
ban. kétségtelen, hogy nem annyira a felüdülésre^ mint a hasznosra 
tolódik a hangsúly. A közvetlenül hasznot is hajtó szórakozás állandóan 
annak a kisértésnek kitett funkció, hogy eluralkodik benne a nyereség, 
szempontja és elveszti szórakozás jellegét. Ez esetben maga a szórakozás 
csak illúzió. Nem arra kell ebből következtetnünk, hogy nincs a szóra
kozásnak hasznossági vonása, mert nem is lehet. Ha így volna, értel
m ét vesztené és valóban semmivel'sem volna több a puszta időtöltésnél. 
A ján d ék  és cél jellegénél fogva pedig sokkal több annál. A szórakozás 
igazi hasznossága közvetett. Alig lehetne tagadni például azt, hogy a 
szellemi szórakozások, alkar valaki maga műveli azt közvetlenül, akár 
mások ilyen produkciójának élvezője, értékes lelki-szellemi gazdagodás 
forrása. De ugyanígy kimutatható a fizikai jellegű szórakozás közvetett 
hasznossága is.

A szórakozás nemes formája lehet mind fizikai, mind pedig szelle
mi dolgozók számára a sport.

Külön utalok a hivatásszerű sportolók funkciójára. Tevékenysé
gük inkább -mások számára szórakozás. A hivatásos sportolóknak ál
talában nem a saját akciójuk — dmelyik igen komoly tesi-lelki-szellemi 
erőnlétet -követel — jelenti a szórakozást,_ hanem valami más.

Ilyenformán van ez a művészetekkel kapcsolatosan is. A  művé
szi készség olyan esetekben is jelentőséggel bír, amikor valaki nem hi
vatásszerűen él vele. A hivatásos művészek alkotása abban különbözik, 
a szórakozásból alkotókétól, hogy nekik éppen az alkotás a fő szellemi
lelki erőfeszítésük még az ihlet meglétével is és az. alkotásuk másoknak 
nyújt nemes szórakozást vagy élvezetet. — Megemlítem még a barká
csolók szórakozását és általában a technikai készség olyan kamatozta
tását, amely a szórakozásnak legtöbbször pihenésszerű, de egyúttal köz
vetlen eredményekben is gyümölcsöző fajtája. A magános szellemi tor
na (pl. rejtvényfejtés), az írói készség önszórakoztató értékesítése (pl. 
naplóírás), a társas szellemi vetélkedő, mind-mind számottevő tényező a 
szórakozás sokrétűségében.

A pihenés idejét részben kitöltő szórakozásban szembeötlő marad, 
az az eredeti szempont, hogy az is az életöröm jogosult alkalma. A te
remtés-beli isteni készség és szándék, az ember eredeti játékos és alkotó 
hajlama, a szabadon választott lehetősége az örömmegélésnek, együtt 
csendülnek össze és válnak jogosulttá a szórakozásban.

A sohasem szórakozó ember alig veszi ,észre az Isten által adott 
derűnek és örömnek azt a nagyszerűségét, amellyel ajándékainak való
ban nemcsak észrevevoje, hanem -kamatoztatója lehet önmaga és kör
nyezete számára. Részben bizonyos sáfárság elől menekülés egyik faj
tája ez, részben pedig-valami féltett -komolyság olyan bálványozása, 
amelyikben több a vaskalaposság, merevség vagy póz és lekésés, mint 
valódi értelemben vett komolyság. Viszont a mindenáron való hajszo
lása — nem jól választott eszközökkel, alkalmakkal és partnerekkel is 
— a bálványozás olyan testetöltése, amikor már az a hivatás vonalán 
letörlesztetlen és letörieszthetetlen adósság halmozását eredményezi. 
Az italozás, a nyerészkedő kártyaszenvedély, a dorbézolás, éjszakázás, 
paráznaság, a hivatása teljesítéséből -kivont egyéni, családi és társadalmi 
eszközök pocsókolása és az ehhez választott partnerek rontása, a szóra
kozásnak bizony szenvedéllyé, zabolátlansággá fajuló bálványos alkalmai. 
Egyéni, családi és társadalmi kihatásaiban egyaránt ítéletes dolgok ezek. 
A felüdüléshez és az egészséges életörömhöz semmi közük. Hol van ezek-
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ben az esetekben az Isten iránti bizalom és felelősség, a felebaráti sze
retet és hol van a fegyelem? Pogány dolog az, amikor a szórakozás kilép 
a medréből és árvizében sodortatik az, aki önzése féktelenségében az 
igazi örömre szántnak gyeplőjét az ördög kezébe hajította. Viszont 

-az életöröm egyéni és társas alkalma. a szórakozás akkor, ha az Isten 
iránti bizalom és felelősség, az emberek iránti szeretet és önfegyelem 
harmóniájában lehet az élet harmóniájának áldott eszköze és tényezője.

5. Leleplezés és megoldás
Ebben a zárófejezetben egy kalap alá vesszük a pihenést és szóra- 

.kozást.
Ha automatikusan és visszaélés mentesen érvényesülnének a min

dennapi élet során, aligha kellene és aligha volna értelme róluk szót 
ejteni. A tapasztalat azonban nyilvánvalóan mutatja, hogy ezek sem 
olyan állapot és funkció, amelyek ne volnának kitettek a bűn mindent 
visszájára fordító hatalmának. A velük való visszaélést három fő irá
nyukban figyelhetjük meg. Az első ezek közül az egyéni életre vonat- 

.kozó visszássága. Legátfogóbban akkor jelöljük meg ezt a visszaélés
típust, ha a pihenés és szórakozás meg nem becsüléséről beszélünk. 
Ennek vannak határesetei, amely határesetek között sokféle formában 
bukkanhat,'fel a mindkettővel lehetséges helytelen élés. Az egyik határ
eset az a tendencia, amelyik teljesen fumigálni kívánja azok jogosult
ságát és szükségességét. Ez történhetik olyan meggondolásból, hogy a 
minél nagyobbmérvű mellőzésük kár nélkül válik nyereség forrásává, 

-amelyik bőven kamatozik anyagiakban, lelkiekben és szellemiekben. 
A fizikai, lelki és szellemi erő olyan túlbecsülése ez, amelyik nem szá
mol azok valóságos teherbírásával és időelőtti összeroppanás veszélyét 
hordja magában. Közben hübriszt, egyoldalúságot termelhet ki ez a 
tévelygés, a szemmel nem tartott életviszonyokban pedig súlyos mulasz
tást érlelhet.

De történhetik oktalan félelemből vagy igénytelenségből is. Amikor 
félelemből történik, teljesen az egyéni teljesítményre felépített az élet, 
mert hiányzik belőle az Isten iránti és az emberek iránti bizalom. Ebben 
az esetben az aggodalomra megy el haszontalan áldozatként a pihenés 
és szórakozás.

A másik határeset a fegyelem teljes mellőzésével jár együtt, amikoris 
az élet célját és tartalmát jelenti a pihenés és szórakozás. Ilyen esetben 
minden az alá a szempont alá kerül, hogy annyiban van csak értelme, 
amennyiben a pihenés és szórakozás egyre terebélyesedő egyéni szem
pontjaiba illik. A becsület és felelősség helyére kétes pótlék lép, ami 
néha betyárbecsületnek, máskor gavallériának, némelykor huligán 
etikettnek nevezhető. Rendszerint túlteng ebben a szemléletben a pilla- 
natnyiság és egyre rövidülnek benne a távlatok. Sem az előzmény, sem 
a következmény nem számít, mert a tekintet mohón tapad arra, ami a 
tétlenség párnáján a szórakozás bálványának bizonyul. A  határesetek 
között a két szélsőségnek egy-egy jele fedezhető fel, de az a visszaélés 
leleplezésének lehetőségét kínálja.

A visszaélés családi vonatkozásának is vannak határesetei. Az egyik 
 az a szélsőség, amikor a család valamelyik tagjának a többi tag vagy 
némelyik tag csak eszközt jelent arra, hogy pihenése és szórakozása tel- 
jís  legyen. A főigényes tag csak némelykor, de távolról sem mindig a 
családfő. Sokszor az édesanya az, máskor ketten együtt, Némelykor
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a gyerek vagy a gyerekek azok. A hamupipőke szerepű mindenes család
tag szintén bármelyik tagja lehet a családnak, vagy többen is játszhat
ják benne azt a szerepet, amellyel nem jár együtt a kellő pihenés és 
szórakozás lehetősége. Minél több családba tekinthet bele valaki, annál 
inkább igazolva láthatja azt, hogy sokszor tolódik el a családokban a 
pihenés és szórakozás az említett határeset felé.

A másik határeset sem vigasztalóbb, mert hiszen a rendezett viszo
nyoktól elütő csak kivitelében különbözik a másiktól, következményé
ben rendszerint egyenlő súlyú. Ez pedig éppen a család pihenéséért és 
szórakozásáért vállalt olyan mérvű lemondás ezekről, amelyikben már 
a család tűnik bálványnak és az érte vállalt pihenés- és szórakozás- 
kurtítás, vagy elejtése annak, a hivatás távlati betöltésére nézve jelent
het összeroppanást, alkalmatlanságot. A rabszolgaság önként vállaltan 
is rabszolgaság, annak minden következményével együtt. Természetesen
— minden félreértés elkerülése végett — hangsúlyozni kell itt azt is, 
hogy az önfeláldozás szüksége és kérdése nem ezen a síkon érvényes és 
időszerű.

A fenti megállapítás a pihenés és szórakozás viszonyában nem cá
folata annak, mert ez nem az önfeláldozás alkalma. Sőt, olyan irány
ban is bátran élezhetjük a dolgot, hogy éppen a helyesen értett és ér
vényesülő önfeláldozásért kell józanul számolnunk a fenti határesetek
kel. Ki merné ugyanis azt állítani, hogy a majomszeretet, a szeretet 
minden indokolatlan igényének kiszolgálása, az önfeláldozás normális 
formája? Pedig amikor például az édesanya csemetéjének rabszolgája, 
egészen odáig, hogy a pihenése hézagos, szórakozása pedig semmi, akkor 
inkább a majomszeretet közelíti meg a valóságot, mint az önfeláldozás. 
Néha az öngyilkosság könnyen összetéveszthető az önfeláldozással, de 
ez a lényegen semmit sem változtat. A határesetek ebben a viszonylat
ban is azért fontosak, mert amikor jelük mutatkozik a közbeeső alkalmak, 
során, az idejében való leleplezés eszközei lehetnek.

A visszaélés harmadik nagy területe a szociális vagy társadalmi 
élet. Ennek áttekintése bonyolultabb, még fontosabb, mert ebben a vi
szonylatban a visszaélés kihatásában is súlyosabb. Vajon találhatók itt 
is határesetek? Igen és éppen a bonyolultabb áttekintése céljából ezek 
roppant fontosak. A visszaéléseknek itt is érvényesülnek egyéni gyökerei, 
de elválaszthatatlanok azoktól a szociális, gazdasági, technikai és kul
turális viszonyoktól, amelyek közepette azok felbukkannak.

Világos dolog, hogy olyan társadalomban, amelyikben nehéz a sza
badságot megkülönböztetni a kiváltságtól, amelyikben a jog összekevert 
az igénnyel, az igénytelenség pedig a sorssal, egészen mást mutat a pi
henés és szórakozás lehetősége, szüksége és jogosultsága, mint ott, ahol 
a szabadság szeparált a kiváltságtól, a jog és igény egyensúlya közkincs, 
az igénytelenség felszámolása pedig tudatos program. Ezek szemmel- 
tartásával keressük a határeseteket.

Világos, hogy az egyik határesetben olyasmiről lehet csak szó, ami
kor sorsszerűén és nem önként yállaltan szakad rá bizonyos rétegekre, 
csoportokra vagy foglalkozási ágakra a pihenés hézagossága és a szóra
kozás teljes hiánya. A hézagosság mértékében is lehetséges lényeges 
különbség, de most inkább az irányvonalak mentén kell megmaradnunk. 
Ez a kényszeredett állapot, amelyikben kitermelődik az igénytelenség 
is ezekkel szemben, nemcsak abban szolgaság, hogy szenvedője elesik 
a normális emberi szükségtől és gépiesen viszi a terhet, hanem abban is
— ez még talán súlyosabb, mint a másik —, hogy az emberi élet Isten
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tői ajándékozott örömmegélésének kifosztottja. Mert sohasem csak a rossz 
probléma önmagában, hanem ettől elválaszthatatlan az a jó, amelyet a 
ro$sz lehetetlenített. Ahol a halál egyetlen megoldás, az élet pedig sivár 
és reménytelenül verejtékes közelbirkózás a halálhoz, éppen a pihenés éjt 
a szórakozás élettartozékának elnyomorításával veszti el méltóságát a 
munka, az alkotás, amely pedig rendezett viszonyok között az Isten 
munkájában való nagyszerű szerephez jutás.

De van egy másik kisugárzása is ennék az állapotnak. A pihenés 
és szórakozás ösztönszerű vágya pótlékot keres és mivel normális módon 
nem találhat kielégítést, olyan módhoz és eszközhöz nyúl, amelyik követ
kezményeiben okvetlenül káros. Közvetlen részeseire éppen ügy, mint 
a környezetre. A leggyakoribb ilyen szórakozáspótlék á"z italozás és a 
kártyaszenvedély. Társadalmilag — elavult társadalmi rendek tipikus 
sajátja ez — a másik határeset már sokkal kevesebbeket érint közvet
lenül, de annál többet közvetve. A korlátlan szabad idő, anyagi gond
talanság, a pihenésnek lustaságszámba menő tétlensége, a szórakozás 
bokrosodását nemcsak lehetővé teszi, hanem sürgeti és a belefásuítság. 
bekövetkezése szinte követeli annak tartalomban rendszerint egyre sze
gényebb, kivitelében azonban annál izgalmasabb fokozását. Ezt természe
tesen még a kevesebbek is csak a sokak pihenésének és szórakozásának 
hiánya árán tehetik. Ilyen esetben nyoma sincs a hivatásnak, mert 
egyik határesetben a kiváltság dominál, a másikban a szolgaság.. 
A szélső esetek jelentsék ebben az összefüggésben is a leleplezésnek esz
közét olyanformán, hogy a közbeeső alkalmak visszaélései során, ame
lyek kísértésként akárhol felbukkanhatnák, idejében segítsék ne csak 
a megfelelő fék akcióba léptetését, hanem a visszaélés teljes kizárását 
is. A pihenés és szórakozás magánjellegűsége, társadalmi, szociális vetü- 
letében ugyanis már közügy. Aberrációja keveseknél is kimutatható köz
kárral jár. Viszont egyensúlya olyan fundámentom, amelyik az életöröm 
jogát és emberies voltát éppenúgy kinccsé teszi, céljára segíti, mint a 
hivatásban bekalkulálandó lényeges tényező voltát. Ilyen szempontból 
is kimutatható a fejlettebb társadalom szüksége, fölénye és jogosultsága.

Nekünk a magunk területén maradva kell betekintenünk az egész 
élethorizontot. Akárhonnan indulunk a kérdés belsejébe, minduntalan 
felbukkan az a tapasztalati valóság, amelyet igazol az ige és ami iga
zolja az igét. Ez pedig az, hogy a bűn rontása kuszálja meg, rontja meg 
egyéni, családi és társadalmi vetületében az életre szánt pihenést és 
szórakozást. Akkor pedig a megoldás során is élre kell tolni azt a ténye
zőt, amelyiknek megoldásával közvetve oldódik meg, talál vissza med
rébe, mutatkozik meg egészséges óncélúságában és hivatásra segítő ren
deltetésében is ajándéknak a pihenés és szórakozás. Legjellegzetesebb 
teológiai veretében azért Krisztus-ügy ez is, mert a megváltás világra- 
szólóságában éppen az az oldala nyer elsőben megoldást, amelyik Isten 
felé fordított. Ez a megoldás a bűnbocsánaíban és hitben tapasztalat és 
a szeretetben gyakorlati. Á Krisztusban Istennel megbékélt ember való
sága nem afféle ünnepi süveg, amelyet ráhúzunk arra, amit mi előbb 
kőből megépítettünk. Éppen fordítva van. Ez az a bázis, amelyiken új 
szív és szem pillantja meg Isten drága ajándékát, de azt is, ami vissza
élés vele. Űj etikai horizont bukkan fel a szeretetben, amellyel helyesen 
lát túl az ember a maga kapuján, mindenki mindenki felé, az életöröm 
joga, szüksége tekintetében éppúgy, mint az együttélésben nagy ügynek 
szánt hivatás betöltésében. Ha Isten Krisztus ügyévé tette az egész vilá
got, élén mindig az élettel, akkor nagy kár volna, ha a gonosz bármilyen 
mindennapi életünkre tartozó dolgunkban kisajátíthatná káosz műhely
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nek azt, ami örömre, békességre, drága áron igazolt emberéletre való. 
Az Istennel és emberekkel való új viszony születésében a megváltás 
sugarai bizony elérik a pihenés és szórakozás ügyét is. A bizalom fele
lőssége, a szeretet etikai távlata és fegyelme nem hever az utcán, de 
odakívánkozik mindenüvé, ahol emberek élnek. Az evangélium azért 
örömhír igazán, mert minden ügyével gyógyulásra fér bele az ember. 
Ha mondjuk, lehet az káprázatos frázis, ha éljük, tapasztalat lesz és 
hitelre talál a pihenés és szórakozás igen lényeges emberi ügyében is.

Szabó Gyula

Megjelent az 

Új testamentum 
és a zsoltárok

(nem az új próbafordítás szövege) fekete pegamoid kötésben, 
arany felirattal 8,5x14,5x1,7 cm. méretben

Ára 40 forint
Kapható az Evangélikus Sajtóosztályon 

Budapest, VIII. Puskin u. 12.
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Afrika egyházai
Az Össz-Afrikaí Egyházi Konferencia, melyet április 20—30. között 

tartottak, mintegy 350 delegátust hozott össze 42 afrikai nemzet egyházai
ból. Ezek egy olyan „gyülekezetét” képviseltek, amely mintegy 30 millió 
négyzetkilométeren terül el és 350 millió embert számlál, akik külön- = 
böző nyelveket beszélnek, mégpedig az arab, 4 európai és több mint 
400 afrikai dialektust. Ezen kívül, a római egyház kivételével minden 
más afrikai egyházi szervezet képviselve volt és minden politikai 
árnyalat is, a radikális nacionalizmustól a legszigorúbb tradicionaliz- | 
musig.

Noha a 60 megfigyelőnek és konzultánsnak nagyobb része Európá
ból és Amerikából jött, a nagygyűlés vezetői afrikaiak voltak, a fő- 
előadók szintén. A határozatokat afrikaiak hozták és a konferencia jövő
jét csaknem teljesen afrikaiak formálták.

I.

A nagygyűlés azzal nyílt, hogy egyhangúlag jóváhagyták egy ál
landó konferenciává való alakulást. Az ideiglenes bizottság jelentésében, 
mely bizottság 1958 óta dolgozik, az észak-rhodéziai elnök, Henry Makulu 
kijelentette, hogy_ még a konferencia megindítása előtt azon dolgozott, 
hogy letörje azokat a barrikádokat, melyek generációkon keresztül el
választották az afrikai keresztyéneket. Dr. Visser’t Hooft, az EVT fő
titkára szolgálatában emlékeztette a küldötteket, hogy afrikai és nem 
afrikai keresztyének sokasága munkálkodott az afrikai függetlenségért. 
„Most pedig — mondotta — örülnek annak ugyanezek, hogy Afrika 
férfiai és asszonyai teljes felelősséget - hordozhatnak nemzetük életéért, 
társadalmukért és az új Afrika felépítéséért.”

Hamarosan nyilvánvalóvá lett, hogy a nyugatiak részéről jövő barát
ság és megengesztelődés szavai nem elegendők azok számára, akik az új 
konferencia vezetését ellátják. Radikális változást kívánnak a kapcsola
tokban és készek az anyagi támogatásról is lemondani, hogy ezt az új 
kapcsolatot elnyerjék. Pontosan szólva, autonómiát akarnak Afrika min
den egyháza számára. Ki akarják küszöbölni a gyűlölt ellenőrzés és a 
külföldi misszionárius ügynökségek által gyakorolt felügyelet minden 
formáját. Egységet akarnak saját egyházaikkal (nem szükségszerűen 
egyesülést) afrikai módon, és a régi önálló egyházak készek üdvözölni 
a függetleneket, ha csatlakoznak a célok egyesítéséért folytatott küzde
lemhez. Azt akarják, hogy az egyházat azonosítsák az afrikai néppel poli
tikailag és gazdaságilag az eljövendő korszak küzdelmeiben. Olyan egy
házat akarnak, amely filozófiájában és gyakorlatában is afrikai és gyak
ran lehetett hallani felszólalásokat az afrikai teológia, afrikai liturgia, 
a Szentírás és irodalom afrikai fordítása, az istentisztelet és adminiszt
ráció afrikai módja érdekében. Fel akarják emelni a szolgálat nívóját. 
Azt akarják, hogy az egyház foglalkozzék a modern élet néhány prob
lémájával, mint nacionalizmus, városiasodás, tudományos fejlődés, töme
ges hírközlés stb. Végül azt akarják, hogy teljesen önmagukat fenntartó 
egyház legyen.

Ezeket a célokat a szónokok egymás után hangoztatták. Gábriel 
Setiloane dél-afrikai lelkész azt állította, hogy a külföldről jövő állandó
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ellenőrzés az afrikaiakban azt az érzést keltette, hogy a keresztyénség 
azokhoz tartozik és ők ahhoz és ez a vezetést nagyon konzervatívvá 
tette.

Richard Andriamanjato, a madagaszkári Tannanariv polgármestere 
azt a tényt panaszolta, hogy néhány új afrikai nemzetnél a nemzet 
jövője szempontjából csak a színt veszik számításba, de a módszer nem 
változott. Még ma is fennáll „embernek ember által való csúfos kizsák
mányolása” . Részben az egyházat tette ezért felelőssé minthogy sok terü
leten az evangélizáció „az örök életre teszi a hangsúlyt úgy, hogy a 
fekete bőrű ember fogadja el a jelenlegi életnek igazságtalanságait” . 
A keresztyéneknek a demokráciáért és az egyénnek kizsákmányolása 
ellen kell harcolnia, ez elsőrangú feladatuk.

Kofi A. Busia, a kiváló szociológus és a gánai ellenzéki párt szám
űzött vezetője dicsérte a keresztyénség szerepét Afrika’ fejlesztésében, 
de panaszkodott annak romboló hatása ellen, pl. a család intézményére 
és azzal támadta az egyházat, hogy az egyház és az imperialista hatal
mak közötti szoros szövetség, valamint értelmetlen európai szociális diví
ziók behozatala akadályozta gyakran az egyházat abban, hogy jól telje
sítse az igehirdetésre vonatkozó misszióját. A nagygyűlést rendkívül 
kínosan érintette, amikor a Busiával való sajtóinterjút a konferencia 
hivatalos vezetői meghiúsították, miután Uganda külügyminisztere egy 
„barátságos” jegyzéket küldött Leslie Brown anglikán érseknek, fenye
getvén, hogy alkalmazza Busia dr.-ra is a törvényt, hogy ti. nem ugandai 
nem gyakorolhat bírálatot más nemzet felett ugandai területen. Amikor 
megkérték Busia dr.-t, hogy ezt az eseményt kommentálja, ő felcsattanva 
ezt mondotta: „ha az emberek olyan ijedtek, elhagyom őket” . Ezután 
nemsokára önként elhagyta Ugandát. Az egyházak legélénkebb leleple
zése Ndabaning Sithole délafrikai ellenzéki politikai vezető előadásában 
fordult elő. Ezt távollétében olvasták fel. Azzal vádolta a keresztyénsé- 
get, hogy még mindig a nyugati kultúra terjesztésének hasznát szol
gálja és így az afrikai nacionalizmussal kerül közvetlen ütközésbe. Azt 
mondotta továbbá, hogy miután a keresztyénség elmulasztotta, hogy 
alkalmazkodjék az új és gyorsan változó helyzethez, elmulasztotta azt 
is, hogy sok embernek a képzeletét megragadja.

Ezek a kemény vádak és az a sokszor ismételt kívánság, hogy az 
afrikai egyházak egyformán legyenek autonómok, nagyon élénk és el
keseredett vitákat lobbantottak fel a vitacsoportokban és a bizottsági 
gyűléseken is. Gyakran vitatkoztak azon, hogy a nagygyűlés témája 
„Szabadság és egység Krisztusban” ad megbízatást arra, hogy az egyház 
úgy lépjen fel, mint valami az afrikai nacionalizmussal párhuzamos 
mozgalom.

Az anyagi kérdések iránt általános volt az érdeklődés. D. T. Niles, 
a Keletázsiai Keresztyén Konferencia testvéri küldöttje azt állította, 
hogy az egyháznak túl sok pénz áll rendelkezésére. Azt tanácsolta az 
afrikaiaknak, hogy fejlődésük saját tempóját ne gyorsítsák külföldi 
segélyek kierőszakolásával. Az afrikai vélemény azonban az volt, hogy 
nem kevesebb, hanem több pénzre van szükség és hogy az afrikai ado
mányok sokkal kevesebbek, mint lenniök kellene és hogy ezen a téren 
még vannak tennivalók. A többségi véleményt .képviselve Principal 
Adelou Adegbola, a nigériai Ibadánban levő Immánuel teológiai kollé
gium képviselője ezt mondotta: „Nagyon fontos, hogy határozzuk el, hogy 
nem leszünk kolduló egyház, de nem határozhatjuk meg a tengeren túl
ról jövő segítség mennyiségét olyan dolgok ügyében, amelyeket mi még
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nem tudunk megteremteni, pl. ösztöndíj, vagy diákjaink külföldön való 
tanulása, vagy teológiai nevelés és a lelkészi nívó emelése” .

A költségvetés készítésében a konferencia közepes alapra helyezke
dett. A pénzügyi bizottság a kövétkező ügyviteli évre, 1964-re 75 000 
dollár kiadást irányzott elő és azt a reményét fejezte ki, hogy annak 
egynegyed részét Afrikában a tagaktól tudják beszedni. A Staff 7 tagjá
nak a költségeit azok a szervezetek viselik, akik őket a konferenciába 
küldik. Mindenki tudja azonban, hogy ha a konferencia be akarja vál
tani a hozzáfűzött reményeket, lényeges anyagi segítséget kell kapnia 
a világ egyházaitól.

II.

Az új konferencia alkotmányát egyetlen ellenszavazattal fogadták el. 
ez azonban jelentős ellenszavazat volt, mégpedig Jeak Kottó-é, a fran
ciául beszélő delegátusok vezetőjéé, aki az Egyházak Világtanácsa Köz
ponti Bizottságának is tagja. Hat feladatot tűzött maga elé a konferencia:
1. Előmozdítani a tárgyalásokat és együttműködést az egyházak között.
2, Folytatni a tanulmányi és kutató munkákat. 3. Egyházi testületek 
közötti konferenciákat és látogatásokat szervezni és híranyagot szolgál
tatni. 4. Segíteni az egyházakat megfelelő személyzet felkutatásában.
5. Segíteni az egyházakat az egyházi és világi vezetők kiképzésében.
6. Saját autonómiájuk sérelme nélkül együttműködni az EVT-vel és más 
hasonló szervekkel.

Hogy ezeket a javaslatokat végrehajthassák, a nagygyűlés alcso
portjai nagyon igényes programterv elfogadását ajánlották az általános 
bizottságnak, amelyik a konferencia tényleges kormányzó testületé volt.

Az általános bizottság, mely 18 afrikaiból és 2 európai misszioná
riusból áll, különös programokat kezdeményezhet bizottságok felállítása 
által. Donald M’Tinkulu (Dél-Afrika), aki a konferenciát megelőző évek
ben mint végrehajtó titkár dolgozott, választatott az általános bizottság 
elnökévé. Az-új végrehajtó titkár, aki január 1-én veszi át hivatalát, 
Sámuel H Amissah, a gánai Wesley Kollégium principálisa. Az alkot
mány legalább négy társelnök megválasztását írja elő. Ezek: Sir Francis 
Ibian kelet-nigériai kormányzó és az EVT egyik elnöke, Theophilos 
érsek, az etiópiai ortodox egyházból, Titus Rasendrahasina, a madagasz- 
kári Krisztus-egyház elnöke és Stefano R. Moshi, a tánganyikai evan
gélikus egyház püspöke. *

III.

Vajon ez az első közgyűlés alkotott mást is azon kívül, hogy egy 
szervezetet kovácsolt? M’Tinkulu azt gondolja, hogy sikerült megnyerni 
embereket, hogy növekedett az afrikai egyházak közötti közösség ér
zése, felkeltették eddig közömbös emberek érdeklődését és elősegítették 
emberek ismerkedését.

A nagygyűlés mindenesetre feltárt éles ellentéteket, itt-ott ellensé
geskedést, amellyel a jövőben foglalkozni kell. A legkomolyabbak talán 
az összeütközés és a gyanú, amely a franciául és angolul beszélő egy
házak között fennáll. A franciául beszélő delegátusok, akik kisebbségben 
voltak, úgy érezték, hogy elgondolásaik és akaratuk a nagygyűlés ango
lul beszélő többsége által utasíttattak el. Mind M’Timkulu, mind Kott 
azt mondják, hogy a probléma komoly. Annak tudják be, hogy külön
böző az életnézetük, a kulturális életük és elsőbbségi érzetük, de mégis
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 hisznek a megfelelő együttműködésben, minthogy a két fél jobban meg
ismerte egymást.

Az egész ülés alatt nyilvánvaló volt, hogy azzal nem értenek egyet 
az anglikánok, különösen az európai anglikánok, valószínűleg azt remél
ték, hogy többet beszélhetnek politikáról, mint ahogy a nagygyűlés 
lehetővé tette. Tartózkodtak a szavazástól az általános bizottság meg
választásakor abban a reményben, hogy több képviseletet nyernek az 
ö közösségük javára, annak összeállításában.

Néhány delegátus attól félt, hogy a nagygyűlést majd az EVT 
uralja. Az EVT-nek szervezete volt valóban a minta a nagygyűlés szá
mára és az adott is tanácsokat, meg támogatást a nagygyűlés előtti idő 
minden szakában, és 9 végrehajtóbizottsági tag jelen is volt a gyűlésen. 
Egy sajtókonferencián Adegbola hangsúlyozta, hogy az Összafrikai Kon
ferencia nem teheti, hogy egyszerűen együtt haladjon az Egyházak Világ
tanácsával minden időkre, mégis, „nem az a konferenciának a szándéka, 
hogy az afrikai keresztyénségnek egy külön típusát állapítsa meg, hogy 
olyan új afrikai egyházat alkosson, amelyiknek tradíciói nem kapcsolód
nak az előző generációk egyházának tradíciójával és örökségével. Olyan 
generációban élünk, amikor az egész világ összébb kerül. Ügy látjuk, 
hogy az Egyházak Világtanácsában az egész egyház összejön és mi ebből 
az együttesből nem akarjuk kizárni magunkat.”

A diplomáciai érdeklődés a konferencia iránt nagy volt. A Vatikán 
5 megfigyelőt küldött, a orosz ortodox egyház kettőt, akik magukkal 
hozták Alexij patriarcha üzenetét,- aki felhívja az afrikai egyházakat, 
hogy mozdítsák elő a „különböző szociális és politikai rendszerű államok 
békés együttélését”.

Kwame Nkrumah gánai elnök sürgette a küldötteket, hogy „hang
súlyozzák inkább céljaik egységét, mint a közeledés nehézségeit” . Olcott 
H. Deming, Amerika ugandai képviselője meglátogatott egy esti ülést és 
ezen kívül úgy követte az ülés eseményeit, hogy kapcsolatot tartott az 
amerikai megfigyelőkkel és munkatársait is elküldte. A konferenciához 
intézett üzenetében dicsérte a viták élénkségét és a beszédek értelem 
szerint való egységét és azt mondotta, hogy „az új szervezet bizonyítja 
az egyház hajlékonyságát és határtalan növekedésre való képességét 
arra, hogy az embert Krisztus tanításainak és bölcsességének tökélete
sebb megértésére késztesse.

Fordította: dr. Kenéz Ferenc
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Az Útestamentom a keresztyén egyház történetében
Bevezetés

Egészen személyes döntésünktől függ, hogy hogyan vélekedünk az; 
Ótestamentomról. Személyes döntésünket pedig az határozza meg, hogy 
hogyan vélekedünk az Üjtestamentomról és annak örömüzenetéről. Aki 
az utat, az igazságot és az életet ismerte föl és találta meg Krisztusban 
— scilicet az Újtestámentomban —, az a Biblia első részében is meg
hallja Isten igéjét.

Ugyanígy vetődik föl a probléma az egyház számára is. Nem mindig 
és nem mindenütt egyformán érvényesítette ugyan az „Írást” , de atekin- 
tetben nem merült föl az egyházban kétség, hogy Isten kinyilatkoztatása 
van benne. Sokkal több gondot okozott az egyházban az a másik kérdés, 
hogy milyen és mekkora hely illeti meg az Ótestamentomot a keresz
tyén egyházban.

Függetlenül viszont attól, hogy milyen elvi álláspontot vallunk az 
Írás kinyilatkoztatás-igényéről és az egyházhoz való viszonyáról, két 
dolgot feltétlenül meg kell tennünk; Meg kell ismernünk ezt a terjedel
mes és sokszor nehezen érthető könyvet és tájékozódnunk kell atekintet- 
ben is, hogy mit kezdtek vele, hogyan kezelték a megelőző korok. 
Ez utóbbi feladat megkönnyítését célozza ez a tanulmány, amely a kö
vetkező kérdéseket tárgyalja: Hogyan és miért lett az Ótestámentom a 
keresztyén gyülekezet szent könyve, milyen szerepet töltött be ott és 
milyen hatást gyakorolt a keresztyén gyülekezet teológiájának és életé
nek a megformálására? Részletesebben a régebbi korok álláspontját, 
illetve történetét tárgyaljuk, hiszen az egyház történetét az első három 
évszázad álláspontja döntően határozza meg ebben a kérdésben.

I.

AZ ÓTESTAMENTOM ÉS AZ ÖSKERESZTYÉNSÉG

Az Ótestamentomot az őskeresztyén gyülekezet magával hozta a zsi
nagógából s az egyház azóta az isteni kinyilatkoztatás könyveként őrzi. 
De nem volt olyan magától értetődő, hogy kitartott a zsidók „írása” 
mellett az a gyülekezet, amely átlépte a zsidóság korlátáit és elindult 
a világba! Csak azért volt ez lehetséges és érthető, mert a gyülekezet 
megalapítója és Ura, maga Jézus Krisztus is ilyen kettős viszonyban volt 
ezzel a könyvvel: Az Ótestámentom felől jött, benne élt és mégis valami 
újat hozott és hirdetett.

1. Jézus, az ótestamentomi kinyilatkoztatás beteljesítője

Jézus azonosította magát népével az írás megítélése és használata 
szempontjából is. Lk. 4, 16. kk-ban olvassuk, hogy „szokása szerint” ' 
részt vett a zsinagógái istentiszteleten. Amikor arra kérték, hogy ő is 
olvasson föl egy helyet Ésaiás próféta könyvéből és magyarázza meg, 
engedelmeskedett. De ezt úgy tette, hogy elviselhetetlenné vált a gyüle
kezet számára annyira, hogy meg akarták kövezni. Miért? Azt az igéi, 
hogy „Az én Uramnak, az ÜRnak lelke van rajtam. Azért kent föl enge-
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met az ÚR, hogy örömöt hirdessek az alázatosaknak. Elküldött, hogy .. . 
meghirdessem az ÜR kegyelmének esztendejét. . (És. 61, 1—2.) azzal; 
a megjegyzéssel látta el, hogy „Ma teljesedett be ez az Írás a ti hallás
tokra” . Szakított tehát a szokásos írásértelmezéssel és úgy beszélt, mint 
„akinek teljhatalma van” . Nem úgy szakított tehát az Ötestámentom: 
gyülekezetével, hogy elvetette az Írást, hanem megmutatta annak a 
„végét” , „teljességét”, „beteljesedettségét” . Hiszen az ígéretek Benne tel
jesedtek be és Benne egyúttal végükhöz is értek kettős vonatkozásban: 
Bevégeztettek, mert a megígért már itt van és megőriztettek, ahogyan a 
tervrajz is benne van a befejezett épületben. Küldetéstudatából merí
tette azt a szabadságot, hogy így értelmezze az Írást. Mint Fiúnak, volt 
hatalma újrafogalmazni Isten korábbi követeinek a jövendöléseit.

Jézus nemcsak az Ótestámentom prófétai igéjét töltötte be, hanem 
a „törvényt” is. Vele kapcsolatban is kritikus volt azonban az állás
pontja. Mert egyrészt azt mondta, hogy nem a törvény és a próféták 
eltörlésére jött, hanem a betöltésére (Mt. 5, 17.), másrészt azonban na
gyon fontos ótestámentomi parancsolatokkal kapcsolatban kimondta 
teljhatalmú igéjét: „Én pedig azt mondom nektek” .

Tanítványait sem úgy szabadította föl sok parancsolatnak és tila
lomnak a kényszere alól, hogy eltörölte azokat. Aki úgy veszi le az em
berekről a törvényeskedés terhét, hogy megszünteti az egyes kötelessé
geket, az Jézus véleménye szerint „igen kicsiny a mennyek országában” .- 
Az az ember „lesz nagy a mennyek országában” , aki megcselekszi a 
parancsolatot és úgy tanít (Mt. 5, 19.). Jézusnak ugyanis az volt a véle
ménye, hogy a parancsolatok esetében is vissza kell mennünk a mögöt
tük levő Isten igazi akaratára, pl. a gyilkosság tilalmánál a gyűlölet 
tilalmára. Az egyes parancsolatoknál vissza kell menni a nagy paran
csolatra (Mt. 22, 34—40). Aki azon problémázott, hogy ki a felebarátja, 
az az irgalmas samaritánusról szóló példázatot kapta válaszul, aki pedig 
csak Mózes öt könyvét ismeri el „Írásként” . Amikor pedig úgy akarta 
valaki megkerülni a maradéktalan szeretet parancsolatát, hogy azt kér
dezte: mit cselekedjem a felebarátommal — akkor ez volt Jézus válasza: 
„Amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, mindazt ti is 
úgy cselekedjétek azokkal; mert ez a törvény és a próféták.”  (Mt. 7, 12.)

Nem az Ötestámentomot hibáztatta Jézus a zsidó törvényeskedés 
miatt. Sőt éppen az Ötestámentomot használta föl fegyverként azzal 
szemben. A szombat judaista értelmezésével szemben hivatkozott 
Dávidra és embereire, akik megették a szentelt kenyereket, amelyeket 
csak a papok fogyaszthattak el (Mt. 12, 3—4.). Hóseás próféta kritikáját 
tette ezzel magáévá, aki ezt hirdette Isten akarataként: „Irgalmasságot 
akarok és nem áldozatot” (Mt. 9, 13; 12, 7.). Jézus szerint az teljesíti a 
törvényt, aki betölti a szeretet nagy parancsolatát, még ha egyes szabá
lyokat, mint a szombatparancs, át is hág.

Bírálta és megszüntette Jézus az Írás népi-nemzeti vonatkozásait is. 
Isten történetének fogadta el Izráel népének a történetét és saját magát 
e történet utolsó láncszemének tudta. De arról is beszél, hogy személye 
és különösen halála fordulópontot fog jelenteni ebben a történetben: 
„Amely követ az építők megvetettek, az lett a szeglet fejévé” (Mk. 12,10;. 
Zsolt. 118, 22.), abban az új épületben, amely már nemcsak a régi isten
népet fogadja be falai közé, hanem a föld minden népéből toborzódó 
tanítványokat is. A saját népe által félreismert és elutasított Király el
ítéli a hamis kiválasztástudatot, amely alapján a nép hivatott vezetői is; 
elutasították.
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Az elmondottak alapján tehát megállapíthatjuk, hogy Jézus maga 
hozta át az Ótestamentomot az ószövetség korából az újszövetség ko
rába. Jézus nélkül az Ötestámentom hatalmas töredék csupán: torzó 
aminek hiányzik a „feje” . Ahogyan Krisztust nem lehet megérteni az 
Ötestámentom nélkül, az Ötestámentom sem érthető nélküle. Ha Jézus 
valóban a Krisztus, akkor valóban beteljesedett Benne az Ótestámentom. 
A Messiás elnevezés, az Emberfia (Dán. 7, 13.) és az ÜR Szolgája alakja 
megjelölések mind erre mutatnak.

De az istenhitben is összekapcsolja Krisztus a keresztyénséget az 
Ótestámentommal. Jézus Ábrahám, Izsák és Jákob Istenét nevezi meny- 
nyei Atyjának, akivel egynek tudja magát (Jn. 10, 30.). Mózes és a pró
féták Istenét hallja beszélni az Ótestámentomban és annak művét viszi 
véghez. Új hitet, de nem új Istent hirdetett Krisztus! Krisztus Atyját 
káromolja, aki az Ótestámentom Istenét káromolja. Ha pedig az Ótestá
mentom Istene azonos Krisztus Istenével, akkor Izraelhez való viszonya 
is analóg az Újszövetség Istene népéhez való viszonyával. Az Ószövet
séget valóban felváltotta az Újszövetség. Isten népe nem politikai, tár* 
sadalmi és népi keretekhez kötött nép többé, hanem minden népből nő 
és sarjad ki. De az Ószövetség meghaladottsága nem jelenti annak meg
szűntét és megsemmisítését, hanem — fölvételét az újszövetségbe.! 
Ahogyan az Ótestámentom Izráel bibliája, ugyanúgy Krisztusé is és nem 
emelhető ki a keresztyén Bibliájából!

Viszont az Ószövetség istennépét sem lehet az Újszövetségből szám
űzni. Izráel története méhében született meg az új, a keresztyénség. 
A szövetség mindkettőben Isten kegyelmi aktusa és az isteni rend mind
kettőben a hiten alapszik (Gen. 15, 6.). A történeti létezés föltétele mind
kettőben a hit (És. 7, 9.). Hit nélkül nem lett volna Isten népe. Hit nél
kül nem lett volna igazi kapcsolat Isten és az ember, ember és az ember 
között. Igazi hit és mély bűnbánat kell a nagy parancsolat kimondásá
hoz: Szeresd Istent és szeresd felebarátodat! A tórában legnagyobb pa
rancsolat a szeretet parancsolata. Ebben látja Krisztus és vele együtt 
az egész keresztyénség a törvény2 betöltését.

Az bizonyo^ hogy az Ószövetségben a hit és a szeretet csak gyöke
reiben van meg. A prófétaság éppen azért harcolt, hogy ezeket a gyö
kereket fává növelje. De eljött Krisztus s benne az Isten népe alap
vetően új középpontot kapott.

Az Ószövetséget az Újszövetséggel Krisztus alakja, személye kap
c s o l ja  össze. Benne lesz nyilvánvalóvá, hogy nem két Isten népéről van 

szó a Szentírásban, hanem á kiválasztás egyetlen népéről. A különbség 
csupán az, hogy ennek a kiválasztásnak az Ótestámentomban még népi 
és nemzeti korlátái vannak, az Újtestámentomban viszont ilyenek már 
nincsenek.

A történelmi események gyújtópontját, amelynek közepén Krisztus 
áll, maguk a próféták sem látták mindig világosan, mert a jövőre vonat
kozó reménységeik gyakran vegyültek népies, Izráel nemzeti jövőjére

1 Itt szeretnék utalni arra, hogy Pál apostolnak ezzel a témával kapcsola
tos megállapításai a Róm a! levélben nem egyeznek m eg Jézusnak a küldetéstuda
tával, ahogyan arról a négy evangéliom  tudósít. Nem feladatunk itt most ennek 
a kérdésnek a részletesebb tárgyalása. Rem élem  azonban, hogy ebben a kom oly 
kérdésben az újtestám entom i teológusok hamarosan nyilatkozni lógnak.

5 Egyszer m ajd a teológusok íö i fognak Ügyelni arra a tényre is, hogy az 
ótestám entom i „ tó ra ” és az újtestám entom i „n om os”  között valam i „m eg  nem 
fele lőség”  van.
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vonatkozó reménységékkel. Az Újszövetség azonban mindent korrigál. 
A megdicsőült Krisztusra irányul itt minden, aki az Isten országának 
eljövetelét hirdeti meg. A Messiásra vonatkozó reménység tehát mind
két szövetségben kapcsolódik az Isten országára vonatkozó reménységek
kel, hiszen király nélkül, uralkodó, a hatalom gyakorlója nélkül nem 
képzelhető el Isten királysága'. Míg azonban az Ótestámentomban inkább 
Isten a Király,3 addig az Újtestámentomban Krisztus az ÜR, akinek 
minden hatalom átadatott mennyen és földön. S ezzel az Üj testámen tóm
ban Isten országa az eszchatológikus reménység tárgyává lesz.

2. Az ősgyülekezet

Jézus tanítványai kétszeresen is találkoztak Isten akaratával: az 
Írásban és Jézus igéjében. Halála és feltámadása után abban a meg
győződésben éltek, hogy nemcsak megváltó művének az emlékét hagyta 
hátra, hanem a Lelket is, akiben tovább dolgozik köztük.

A Lélek teremtette új élet azonban nem halványította el az írás 
tekintélyét sem. Mert egyrészt az írás felől találták meg az utat Krisztus
hoz, másrészt Krisztustól az íráshoz. Krisztus és az írás kapcsolatát 
három vonatkozásban látták: Krisztus beteljesítette a messiási ígéretet, 
a törvényt legmélyebb értelmében töltötte be és kívánta meg tanítvá
nyaitól annak a betöltését, s végül a választott nép történetét is végé
hez vitte az új gyülekezetben. Az/első keresztyének igehirdetése éppen 
ezért azt hangsúlyozta, amit Jézus cselekedett és személyének, művének 
viszonyát az Ótestámentoijahoz. Igehirdetésüknek ez a kettős iránya igen 
fontos volt, mert megóvja őket attól a tévúttól, hogy Jézusban valami 
időtlen isteni jelenséget lássanak, amilyeneket pogány kortársaik a míto
szokból és csodatörténetekből jól ismertek. Mert összekapcsolták a Benne 
kinyilatkoztatott isteni szeretetet az ószövetségi üdvtörténettel, meg
maradt kinyilatkoztatása történeti eseménynek. A~későbbi évszázadokban 
is világosan rá kellett mutatnia az egyháznak arra, hogy a keresztyén 
hitnek történeti alapja van és a teológiai vitákban fontos szerep jutott 
mindig az Ótestámentomnak, mert az is azzal az igénnyel lép fel, hogy 
Isten kinyilatkoztatása nem általános eszmékben, hanem a történelem
ben következett be.

3. Pál apostol

A nemzsidók között dolgozó Pál apostolnak sokkal nehezebb volt 
missziói munkájában alkalmaznia az Ótestámentomot. Ez a magyarázata 
annak, hogy csak az ún. főlevelekben (Rm. 1—2; Kor; Gál.) idézi kifeje
zetten az Ótestámentomot (vö. azonban Ef. 4, 8.). Többi leveleiben csak 
a nyelvhasználat és egyes fordulatok tanúskodnak ismeretéről.

Pál apostol a „népek” figyelmét irányítja az Ótestámentomra, néha 
— mint a Római levélben — részletes fejtegetésekben. Persze ő a 
Septuagintá-t használja. Abból indul ki Pál apostol, hogy Isten akarata 
nem változott, hogy ti. az ember a jót cselekedje. Ezért az új ajonban 
is érvényben van a törvény, de a jelentősége változott meg. Csak az tudja 
Letölteni, aki hisz Krisztusban. Ezen kívül az Ótestámentom krisztusra 
mutat.

* V. ö. lSá 8, 6kk. J. Kraus végzett ezen a téren igen alapvető m unkát.
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Legfontosabbnak az írás prófétai részét tartotta, egyetértésben az 
ősgyülekezettel. Magában a megigazulásban egy régi prófétai ígéret be
teljesedését látja: „Most pedig törvény nélkül jelent meg az Isten igaz
sága, amelyről bizonyságot tesznek a törvény (Tóra) és a próféták." 
(Róm. 3, 21.) Pál Jézusit követi etekintetben s ezért mondja, hogy csak 
a keresztyén embernek van helyes kapcsolata az Ótestámentommal 
Krisztusban. Mert ahogyan Mózes arcán „ugyanaz a lepel mind máig 
ott van az ószövetség olvasásánál fölfedetlenül, mivel csak a Krisztus
ban tűnik el” (2. Kor. 3, 14.).

Krisztus maga teszi érthetővé az írást gyülekezete számára a Lélek 
által. Magából az Ótestámentomból bizonyítja be Pál, hogy Krisztus nél
kül becsukott könyv marad az Írás. Szerinte csak a keresztyének szá
mára van értéke az Írásnak. Jézushoz hasonlóan azonban harcol a zsidó 
törvényeskedés ellen. Nem tartja pl. kötelezőnek keresztyéneknél a 
körülmetélkedést (Gál. 2, 3.).

Pál apostol szemében tehát az Újszövetség a fontosabb Krisztusban. 
Nem nemzeti gőgből /tartott ki az Ótestámentom mellett. Hiszen jól tudta, 
hogy „Krisztus a törvény vége” (Róm. 10, 4.) és az Ötestámentomnak 
minden egyes parancsolatát összefoglalva értette az Ótestámentom nagy 
parancsolatában: „Szeresd felebarátodat mint magadat!” (Róm. 13, 9; 
Lev. 19, 10.). Pál apostol hangsúlyozta, hogy a keresztyén embert a Lélek 
vezeti és Krisztus lakozik a hivőben s ilyen viszonylatban sohasem 
beszél az Íráshoz kötöttségről. Az újtestámentomi gyülekezet fölözi az 
ótestámentomit, ő „Isten Izráele” és az igazi „körülmetélkedés” (Gál. 
6, 16; Fii. 3, 3.). Az új Izráel folytatja a régi történetét, hiszen az Ószövet
ség Istene Jézus Krisztus Atyja és a Szentlélek adója. Megtartotta tehát 
Isten „új Izráele” történeti összefüggését Izráel régi népével, de az Ótes- 
támentomolt is, meg a keresztyén gyülekezetei is elválasztotta a korabeli 
zsidóságtól, mert ezt nem tartotta sem az igazi Izraelnek, sem az Írás 
helyes értelmezőjének.

4. A többi újtestámentomi írók és az apostolok utáni kor

Jézusnak és Pálnak a felfogását az Ótestámentomról megtaláljuk az 
Üjtestámentom többi irataiban is, amelyek részben az utána következő 
nemzedék idején keletkeztek. Igen tanulságos ezen a téren 1. Pt. 1, 
10—12: „E felől az üdvösség felől kérdezősködtek és tudakozódtak a pró
féták, akik a nektek rendelt kegyelem felől jövendöltek, tudakozódva, 
hogy mely vagy milyen időre jelentette ki azt Krisztusnak bennük levő 
Lelke, amikor előre bizonyságot tett a Krisztusra váró szenvedésekről 
és az azok után való dicsőségről. Nekik kijelentetett, hogy nem maguk
nak, hanem nektek szolgáltak azokkal, amiket most prédikáltak nektek 
az evangéliom hirdetői, az égből küldött Szentlélek által, amikbe az an
gyalok vágyakoznak beletekinteni.” Ez a hely bizonyítja, hogy az Ótestá- 
mentomot csak a jövendölés könyvének tartották. S mint ilyennek, nem 
„történeti” jelentősége van, hanem a keresztyének jelen élete szempont
jából. Az Ótestámentom tehát a keresztyének könyve marad, mert 
„Krisztus Lelke” beszélt a prófétákban. Viszont az Üjtestámentom több, 
ment ez a beteljesedés, nem pedig a jövendölés, amibe az angyalok vá
gyakoztak beletekinteni.

Az egész Újtestámentom, elsősorban a Zsidókhoz írt levél, hang
súlyozza az új kinyilatkoztatás elsőbbrendűségét. Legjellemzőbb ebben a

540



vonatkozásban Ján. 5, 39. k.: „Ti azért tudakozzátok az írásokat, mert 
azt gondoljátok, hogy azokban van a ti örök életetek; pedig ezek rólam 
tesznek bizonyságot. És mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek 
legyen.” Vagyis: Az írás Krisztusról tanúskodik, de a hozzá vezető utat 
nem szabad elzárnia. Az Ötestámentom jelentősége abban van, hogy meg
bizonyítja az élő valóságot Krisztusban. A történeti fejlődés hozta magá
val, hogy az ősgyülekezet könyve lett, amelynek az érvényességéről nem 
volt vita. Az írások „bölccsé tehetnek és üdvösségre a Krisztus Jézusban 
való hit által” (2. Tim. 3, 15.), mert Isten kinyilatkoztatását tartalmazza 
és a jövendölés formájában Krisztusról tanúskodik. A legrégibb időben 
leginkább ezt az oldalát hangsúlyozták az Ötestámentomnak. Kultuszi 
előírásait nem veszik át, maga Jakab levele is hallgat róluk, bár gya
korlati kegyessége sok ótestámentomi és zsidó vonást őrzött meg.

Az apostolok utáni kor is megőrizte a keresztyén szabadságot az 
Ótestámentom használatában, amint ezt a Judás-levél és a második 
Péter-levél mutatják. Az első Kelemen-levélben, amelyet a római gyüle
kezet küldött a korintusi gyülekezetnek az első század vége felé, emlí
tést sem találunk a régi „írás” rituális rendelkezéseiről. Az írás haszná
lata és magyarázata igazolja, hogy át akarták és tudták venni az Ótestá- 

 mentőmet anélkül, hogy zsidóvá lettek volna.

IX.

AZ ÖTESTÁMENTOM HATÁSA AZ ÖSKERESZTYÉNSÉGRE

1. Az Űjtestámentom keletkezése

A Krisztus utáni első évszázadban íródnak az Űjtestámentom iratai. 
Az Ötestámentom minden bizonnyal közrejátszott abban, hogy az új gyü
lekezet is megteremtette a maga „könyvét” . A régi könyv görög fordítá
sában (Septuaginta) elvégezte a maga egységesítő munkáját a zsidó 
diaspórában az idegen befolyásokkal szemben. Történeti és vallásos té
ren egyaránt példamutató volt ez a keresztyének előtt. Nem arról van 
ugyan szó, hogy tervszerűen dolgoztak volna egy „Űj” Testamentumnak 
a kialakításán az „Ó”-val szemben, hanem lassan-lassan más „írások” 
is fölbukkantak és hasonló, sőt nagyobb tekintélyre tettek szert (vö. 2. Pt. 
3, 16J. Ez a fejlődés úgy indult meg, hogy Jézus szavai legalább egyen
rangúak voltak a kanonikus Ótestamentommal, amikhez azután az „apos
tolok” taglalódtak. Nyomai vannak annak, hogy az apostolok utáni kor 
istentiszteletén már keresztyén írásokat is olvastak föl az ótestámento- 
miak mellett. Ez utóbbiaknak a tere már csak azért is összeszűkült; az 
istentiszteleteken, mert egyre kevésbé zsidókeresztyének alkották az egy
házat.

2. Istentisztelet és egyházi ünnepek

Rendkívül kevés forrással rendelkezünk s ezért ma már nem tudjuk 
megállapítani,' hogy a missziós gyülekezeteknek volt-e istentiszteleti 
rendje s ha igen, hogyan alakult ki. Az ótestámentomi eredetű igei isten
tiszteleten kívül Pál beszél egy másfajtáról is, ahol prófétai beszéd, 
nyelvekenszólás és tanító előadás hangzott el. Arról is tudósít, hogy az 
istentiszteleten „zsoltárokat, himnuszokat és lelki énekeket” énekeltek 
(Ef. 5, 19; Kol. 3, 16.). Példákat találunk ezekre a lelki énekekre Lukács
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evangéliomának első két fejezetében, a Jelenések könyvében és a bizony- 
ságtételszerűen formulázott Krisztus-énekekben (Fii. 2, 5—11; 1. Tim 
3, 16; 1. Pt. 3, 18—22.). Csak egy példát hozok föl ennek illusztrálására!
1. Tim. 3, 16-ot:

Isten megjelent testben, 
igazoltatott a Lélek által, 
megjelent az angyaloknak, 
prédikálták a pogányok közt, 
hittek benne a világon, 
felvitetett dicsőségben.4

Szoros kapcsolatban volt ez a régi keresztyén „költészet” a zsidó 
kultusszal Elsősorban formailag, hiszen a felsorolt énekek nagy része 
ótestámentomi idézet Az ún. Magnifikát-nak minden verse ilyen vagy 
olyan vonatkozásban ótestámentomi idézet (Lk. 1, 46—55.) és természe
tesen tartalmilag is hatással voltak rájuk ezek az ótestámentomi igék. 
Nem szabad elfelejtenünk, hogy az Ötestámentom a görög zsinagóga 
közvetítésével került bele a keresztyén kultuszba, ahol a rituális vonat
kozások már visszaszorultak.

Az ótestámentomi és zsidó istentiszteleti rend határozta meg az ős- 
keresztyénség ünnepeit is. Onnan valók a hétnapos hét, a heti két böjt
nap, húsvét és pünkösd ünnepe stb. Változatlanul azonban semmit sem 
vettek át: Vasárnap a hét első napja, míg a sabát az utolsó volt. A böjti 
napokat hétfő és csütörtök helyett szerdán és pénteken tartják. Húsvét 
ünnepe egészen új tartalmát kapott és később már nem a páska napján, 
hanem a rákövetkező vasárnap ünnepük. Pünkösd nem aratási ünnep 
már, hanem a Szentlélek kitöltésének a napja. Az ünnepnapok rendjé
ben is megtartották tehát szabadságukat a zsidósággal szemben, majd 
egészen új keresztyén ünnepek is kialakulnak, mint Vízkereszt és Kará
csony ünnepe, nem ótestámentomi, hanem pogány hatásra.

3. Kegyesség és életrend a gyülekezetben

Hatással volt az Ötestámentom a keresztyén emberek egyéni kegyes- 
ségi életére is. Sok kegyes szokást vettek át nem az Ötestámentomból, 
hanem a zsidó kegyességből: így a rendszeres böjtölést, a kézmosást 
imádkozás előtt, az asztali imádságot és a horákat. Jézus ugyan kétségbe 
vonta ezeknek a szokásoknak az értékét, sőt harcolt is ellenük, mégis 
elég gyorsan meggyökeresedtek, mert egy részük a pogány környezetben 
is megvolt. A pogányoknak különösen az volt feltűnő, hogy a keresztyé
nek nem égetik el halottaikat, hanem eltemették. Izraelből átvett szokás 
volt ez is.

Bizonyos változtatásokkal ugyan, de érvényesült az Ötestámentom 
szelleme a legrégebbi keresztyén gyülekezeti rendben is. Már az Ótestá- 
mentom, illetve a későbbi zsidóság is ismerte a legrégebbi hivatalokat: 
az apostoli, prófétai és tanítói hivatalt (1. Kor. 12, 28; Róm. 12, 6—9). 
Különösen a tanítói hivatal mutat erős rokonságot ótestámentomi előd
jével, hiszen az őskeresztyéo tanítónak, mint a zsidónak, az volt a fel
adata, hogy Isten akaratát tanítsa az Írás alapján. Talán még arra is 
gondolhatunk ezzel a tanítói hivatallal kapcsolatban, hogy az őskeresz-

1 A  legtöbb m odern fordítás m ár ebben a form ában hozza ezt az éneket.
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tyén próféták, evangélisták és apostolok „enthuziazmusával” szemben ez 
képviselte az Ötestámentom törvényszellemét. Ez a hivatal is hamaro
san megszűnt azonban és csak Egyiptomban találkozunk vele 200 körül, 
de erősen megváltozott tartalommal. Az ótestámentomi szellemet fölvál
totta benne a görög szellem s feladata, hogy a tudás köreit ismertesse 
meg módszeresen a tanulni vágyóval. A tanító régi feladatát pedig át
vették a „pásztorok” és „vének” (presbiterek), vö. Ef. 4, 11.

A keresztyén gyülekezeti élettel kapcsolatban külön kell még szól
nunk a nők helyzetéről is. A gyülekezet nem felejtette el, hogy Jézus 
— a tanítványok megrökönyödésére — asszonnyal társalgóit (Jn. 4, 27.). 
A gyülekezet életében kezdettől részt vettek nők is, akár szolgálólányok
ként (Róm. 16, 1.), akár prófétanőkként (1. Kor. 11, 5; Csel. 21, 9.). Műkö
dési terük azonban kezdettől fogva erősen korlátozva volt. A nyilvános
ság előtt nem szerepelhettek, nem beszélhettek (1. Kor. 14, 34. k; 1. Tim. 
2, 11—14.), ami minden bizonnyal az ótestámentomi szellem hatása volt 
a fiatal gyülekezetben. Az Ótestámentom nem vélekedik egyértelműen 
a nők szerepéről. Korábban részt vehettek a kultuszi életben és csak 
később zárták ki őket belőle. Viszont az őskeresztyénség az Ötestámen- 
tomra hivatkozott (1. Kor. 11, 3. kk.), a beszédet és tanítást pedig arra 
hivatkozva tiltja meg (1. Tim. 2, 11—14.), hogy Ádámot teremtette Isten 
először, és nem Ádám, hanem Éva esett bűnbe. Ugyanezen a helyen 
azonban — megint csak az Ótestámentomra támaszkodva — igen pozi
tívan értékeli és méltatja a nőt. Mert ez a mondat: „ . . .  mindazonáltal 
üdvözül, mert gyermekeket szül” Gén. 3, 16-ra utal vissza, a bűneset 
utáni életrendre. Ezt a rendet alkalmazza a keresztyén életre annak föl- 
tételezésével, hogy „ha megmaradnak (a gyermekek) a hitben és szere- 
tetben és a szent életben mértékletességgel” (15. v.). A nőnek adott ígéret 
föltétele eszerint, hogy a gyermekek keresztyének maradjanak.

Ezt az újtestámentomi szakaszt azonban csak akkor értjük helye
sen, ha a gnosztikusok ellen folytatott harc megvilágításába helyezzük, 
akik tiltották a házasságot (1. Tim. 4, 3.). Ennek ellenére elég korán győ
zött az őskeresztyénségben a szüzességi eszme, amivel először Pál apos
tolnál találkozunk az Üjtestámentomban, de a házasság feltételezett e l
ismerésével együtt. A szüzességi eszme győzelme az ótestámentomi fel
fogás vereségét jelentette.

4. A tanítás

Tanulságos lesz néhány fontosabb fogalomnak a tárgyalása is, annak 
bizonyítására, hogy az Ótestámentom hatással volt a keresztyén tanítás 
kialakulására. Az első keresztyének a Messiás vagy Krisztus ótestámen
tomi fogalommal fejezték ki felfogásukat Jézus szerepéről és küldetésé
ről. A pogánykeresztyén számára azonban a „Krisztus” cím kölcsönszó 
maradt, amely hamarosan tulajdonnévvé lett s helyette egy másik név 
honosodott meg, a Kyrios — Ur, a kultuszhős hellénista megnevezése. 
Ez azután közvetítő fogalom lett a pogány- és zsidókeresztyének között, 
hiszen, a Septuaginta a Jahve istennevet fordította vele.

Az Ótestámentomra támaszkodott és a zsidóságtól elkülönítette 
magát az őskeresztyénség, amikor „egyháznak” nevezte magát. Nem a 
zsidó synagogé fogalmát választották, hanem az ótestámentomi „gyüle
kezet” szót, mert ez a szó emlékeztet egyúttal a gyülekezet eszchatoló- 
gikus jellegére is. Hiszen a keresztyén eszchatológia abban a tudatban 
élt és mozgott, hogy már megérte Isten uralmának az eljöttét. Ezen kí
vül annyira hangsúlyozták Isten nagyságát és szentségét, hogy országát
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^akaratának a megvalósulásában látták, a régi eszchatológia politikai 
vonásai pedig háttérbe szorultak. Ennek ellenére sem torkollott a z  uni
verzális és etikai végvárás valami elszellemiesítésbe, hanem egészen 
reális vonásai voltak: A gyülekezet várja Krisztus visszatérését, a halot
tak feltámadását és Isten uralmának végleges felállítását az ítélet után 
A keresztyén eszchatológiának ezek a reális vonásai ótestámentomi ere
detűek. Viszont az az irányzata, amely az ún. chiliasmusban csúcsoso
dik ki, tehát Krisztus és hívei ezeréves uralmának a várásában (vő. Jel. 
20, 1. kk.), késői zsidó hatásra keletkezett.

Különös figyelmet érdemel a feltámadáshit, amelyet az új élet 
puszta „lelki” értelmezésével szemben megvédett az egyház. Még ha 
„lelki” testre értik is, mint Pál apostol (1. Kor. 15.), a test nagy meg
becsülését kell meglátnunk benne, amellyel szemben nem tudott érvé
nyesülni a „testnek” és „léleknek” az ótestámentomi szembeállítása sem. 
Nincs szó dualizmusról. A „test” és „lélek” ugyanannak az embernek 
az emberi jellegét jelöli az Istentől való távolságban és isteni jellegét az 
Istennel megbékélt viszonyában. A testnek, mint tisztán „matériának” 
a gnosztikus felfogását nem vallották.

Már volt szó arról, hogy a keresztyén hit az ötestámentomra nyúlt 
vissza a Biblia utáni zsidó kegyesség megkerülésével. Vonatkozik ez az 
istenhitre is. Mint a próféták és Jézus szerint, a gyülekezet hite szerint 
is a „közeli” Isten az Isten, aki megszólítja, megbízza az embert szent 
akaratának a teljesítésével. Nem sok követelésről van itt szó. A jóit 
akarja Isten. Tehát istenhit és erkölcs a keresztyen gyülekezetben is. 
szoros kapcsolatban vannak egymással. Minthogy világosan különbséget 
tett Isten és az ember között, relikviák tisztelete és legendák szövése 
egyes emberek körül nem honosodhatott meg.

Ha meggondoljuk, hogy milyen megbonthatatlan egységben volt 
Jézusnál és Pálnál a hit és erkölcs, akkor nem nehéz megértenünk, hogy 
az Üjtestámentomban és a korakeresztyén irodalomban miért tudták át
venni az Ótestámentom erkölcsi követeléseit is. A Tízparancsolat min
den további nélkül érvényre jutott egyházilag. Páltól Marcionig, tehát 
egészen 140-ig, nem volt probléma számukra a törvény és evangéliom 
viszonya. Hermes szerint (140 körül) Krisztus hozta az atyai törvényt. 
Ez a törvény azonban nem azonos a régi „Írással” . Ebből Isten tökéletes, 
szent és tiszta akarata szól hozzánk. Amikor azonban erősebben kezdtek 
érvényesülni a törvényszerű követelések és parancsolatok és háttérbe 
szorították az Ótestámentom prófétai és üdvitörténeti vonalát, Krisztus 
megváltó művének az értékelésében is zavar keletkezett és éppen az 
Ötestámentom hatására üthette föl fejét a moralizmus és törvényeske
dés. Ekkor az a feladat hárult a keresztyénekre, hogy az üdvtörténeti 
vonalat hangsúlyozzák, de az etikai vonalat se hagyják figyelmen kívül. 
Az Ótestámentom átvétele ebben a vonatkozásban nagymérvű éberséget 
követelt a keresztyénektől, hogy az írásmagyarázat, valamint a „törvény 
és evangéliom” problémájának a területén megálljának a helyes úton.

5. Summázás

A palesztinai ősgyülekezet és a pogánykeresztyén gyülekezetek éle
tében és tanításában igen fontos szerepet töltőt tehát be az Ótestámen
tom az első 100 esztendőben. Ennek a kornak a véleménye döntő hatás
sal volt az ezután következő évszázadok álláspontjára is. Számukra ez 
az a könyv, amelyben benne van mindaz, amit eddig kinyilatkoztatott 
Isten saját magáról és akaratáról, csupán most „az idők végén” (Zsid.
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o 26.) már beteljesedett a vártnak egy része. Nem történeti dokumentu
mok gyűjteményének, hanem kinyilatkoztatásról szóló bizonyságtétel
nek tekintették. Ezért tudták átvenni, anélkül, hogy zsidókká lettek 
v o ln a ,  akiktől igen sok vonatkozásban elkülönítették és elhatárolták 
m a g u k a t .  Közös azonban az új gyülekezet istenhite az Ószövetségével, 
az ótestámentom szellemében és nyelvében él. Ezért volt olyan nagy 
hatása istentiszteletének a kialakítására, valamint az egyes keresztyé
nek kegyességének a megformálására. Az erkölcsi utasítások érvényesek 
v o l t a k .

Az Ötestámentomban érvényesülő különféle irányzatok (papi, pró
fétai, üdvprófétai, rajongó stb.) közül a prófétai vonal érvényesül leg
inkább az őskeresztyén gyülekezetben. Mellette azonban erőre kap a 
törvényeskedő (papi) vonal is és ennek leküzdésére az üdvtörténeti vonal. 
Az egyéni kegyesség az Ótestámentom gyakorlati-vallásos vonalán mozog 
(zsoltárok stb.). Óriási érdeme az Ötestámentomnak az őskeresztyén gyü
lekezet szempontjából, hogy biztos centrumot adott neki a teremtéshit
ben és valláserkölcsi monoteizmusban, amelyet nem annullált a Fiúba 
és a Szentiélekbe vetett hit.

Ami mellette „új” volt, újonnan keletkezett, azt megírták az ős
keresztyén gyülekezet irataiban. Viszont ezekre is hatással volt az Ótes
támentom, nemcsak fogalomkincsében, hanem tartalmában is. Ezek az 
ú j  írások az első századnak a végén kezdenek kanonikus tekintélyre 
szert tenni, vagyis ekkor kezdi elismerni őket az egyház a maga egy
házi szolgálatában.

(Folytatjuk)
Dr. Pálfy Miklós
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A német kérdés történeti összefüggései
II. rész (Folytatás)

A sedani német győzelem után egészen új történeti-politikai helyzet 
állt elő Európában. A német kard tekintélye és súlya nemcsak Francia- 
országot alázta meg és sújtotta porig, hanem megteremtett egy új biro
dalmat. Franciaország kiesése az európai vetélkedésből az első pillanat
ban dermedt csendet váltott ki. Európa, úgy látszott, elismeréssel adó
zott a porosz erő diadalának. Nem tartott azonban sokáig ez a csend. 
A diplomácia boszorkánykonyháiban sürgősen főzni kellett a mérget, 
amellyel a megváltozott szituációban etetni kellett a néptömegeket. 
Az európai diplomáciai élet 1871 után hirtelen kaleidoszkop-szerűen vál
tozott meg. Németországnak primér szüksége volt belső és külső poli
tikáját rendezni. Anglia, az európai egyensúly „mérlegének nyelve”, 
tartós erőfeszítés után kilépett elszigeteltségéből. Franciaország korán 
felismerte, hogy legnagyobb ellensége, Németország achilleszi sarka a 
Balkánon van. Ezért Oroszország megnyerése egy francia-támogató poli
tikának elengedhetetlenül szükségessé vált. Az osztrák—magyar mo
narchia viszont azonnal leláncolta magát a sikerek fényében a német 
politika mellé.

Ez a bonyolult és szövevényes helyzet alakult ki 1871 után. A dolgo
zat első része már sejtetni engedte, milyen erők és tényezők vették ke
zükbe a politika irányítását. Most azt a célt tűzzük ki, hogy a „fegyveres 
béke” négy évtizede hogyan készítette elő az első világháborút és milyen 
szerepet játszott ebben Németország. Ez a nem sokkal több, mint negy
ven esztendő, melynek felszínén „béke uralkodik” , méhében súlyos 
ellentmondásokat hord, feltűnő imperialista versengések, fegyverkezési 
láz és a háború előkészítésének rohanó szekerén csüng.

Erre az időszakra esik az ipari forradalom utáni kapitalista „rabló- 
gazdálkodás” árnyéka is. Angliában ugyan már a század első harmadá
ban, 1833-ban napvilágot látott az a törvény, mely a munkás és a gyáros 
közötti viszonyt szabályozza. Ez a törvény azonban mai szemmel nézve 
még magán hordja a kapitalista, mohóság szégyenletes bélyegét. Eltiltotta 
ugyan, hogy a 15 évnél fiatalabb gyermekek napi 8 óránál többet dol
gozzanak, a 18 évnél fiatalabbak pedig heti 69 óránál. 9 éves gyermeknél 
fiatalabb pedig csak selyemgyárban dolgozhat. A maga idejében korszak- 
jelölő törvény arról a szégyenteljes állapotról rántja le a leplet, amely 
jellemezte az angol munkásosztály helyzetét (vö. a mai munkásvédelmi 
törvényekkel!). Németországban azonban csak a század harmadik har
madában, 1875-ben a szocialisták gothai programjának harmadik pontjá
ban szerepel, hogy tiltsák meg a gyermekmunkát, a vasárnapot tegyék 
szabaddá és az „erkölcstelen, szégyenletes asszonymunkát szüntessék 
meg” . Hosszú és küzdelmes útja van tehát a szociális igények kielégí
tésének a mohó kapitalista fejlődésben.

A súrlódási felületek Európa valamenyi államában egyszerre jelent
keznek a bel- és külpolitika területén. Példátlan versenyfutás kezdődik 
a háború és a forradalom között és azt tapasztaljuk, hogy utolsó fokon 
mindig a háború lesz a győztes. Az eseményeknek van valami mecha
nikus törvényszerűsége. A 19. század utolsó évtizedei sorsának gyeplője 
az erőszakos Németország kezében van. Éppen emiatt terheli nagyobb 
mértékben a felelősség azért, ami az első világháborúban történt.

Megpróbáljuk kibogozni azokat a szálakat, amelyek bennünket az 
első világháborúhoz vezetnek. Néhány vargabetűt mégiscsak meg kell
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tennünk, hogy érthetővé váljék ez a történelmi szakasz, de olvasóink 
figyelmét ne vonja el a lényegtől, hogy ti. Berlin rendezését kell keresni 
a jól megrendezett európai színpadon. És miután valamelyest közelebb 
Kerültünk a mi nemzedékünk idejéhez, imét jelezni kívánom, hogy álta
lánosságban ismert dolgokról, eseményekről lesz szó. A taglalás fel
frissíti emlékezetünket és bizonyos tekintetben közelebb kerülünk nap
ja ink  izgalmas kérdéséhez, a „német kérdés” jobb, világosabb megérté
séhez.

„Rajtunk a világ szeme”

1905 májusában a londoni francia követ, Cambon a következő leve
let küldte külügyminiszterének Delcassénak Párizsba:

„Mindenki tudja, hogy Vilmos császár nem sokat törődik Marokkó
val, hanem más céljai vannak, éspedig ezt a két dolgot akarja elérni:
1. Kegyelmességed távozását, 2. Angliával fennálló szövetségi viszonyunk 
lebomlását. A császár nem ok nélkül hiszi, hogy Franciaországnak Ang
liához, Olaszországhoz és Spanyolországhoz való közeledése mind Ke
gyelmességed műve. Ennek már csak azért is nagy jelentőséget tulajdo
nít, mert Oroszországgal való kapcsolataink meglazífósa nélkül jött létre. 
Meg van róla győződve, hogy orosz szövetségesünk sem fogja magát 
távoltartani a francia—orosz megegyezéstől és ezért tevaly óta fokozott 
előzékenységet mutat Pétervár irányában. Nem tudja nézni, hogy őnél- 
küle is jöhetnek létre szövetségek és elkeseredéssel gondol Németország 
elszigeteltségére. Á francia és angol sajtó talán túlságos lármával ünne
pelte azt a tényt, hogy a nagy német birodalom kimaradt a különböző 
megegyezésekből, holott rendszeres kinullázásról, sem pedig elszigete
lésre való törekvésről szó sincs. Magától értetődik hogy Vilmos császárt 
nem lehetett bevonni olyan tárgyalásokba, melyek tőle távoleső érdekek 
összeegyeztetését célozták. Mégis önérzetében érzi magát megsértve s az 
apró incidensek indulatba hozták. Ezért cirkált a messinai szorosban 
épp akkor, mikor a köztársaság elnöke Rómában járt. Persze hiába cir
kált. Pedig ott akart lenni harmadiknak, amikor az elnök az olasz ki
rállyal tárgyalt, vagy legalább véletlenül szeretett volna találkozni a 
francia államfővel. Ha akkor előzékenyek lettek volna hozzá, semmi szín 
alatt sem ragadtatta volna magát mostani kihívó magatartására és kény
telen lett volna pontosan megjelölni, mi a kívánsága, hogy mi azt telje
síthessük. De a császár éppen azt szerette volna megmutatni a nagy
világnak, hogy ő nem jár senki után, hanem ő utána szaladnak az összes 
hatalmak és nagydühösen elhajózott a szicíliai vizekről. . .

Máig sem lehet tudni, mit akar a német kormány, mely úgy látszik 
maga sem ismeri a saját szándékait. . .

Jó lenne az ügyről valami közlést adni a francia lapok részére., hadd 
világosítsák fel a külföldi sajtót és közvéleményt arról, hogy mennyire 
nem helytálló a 17. szakaszra való hivatkozás (az Entente Cordiale-ra 
való utalás. A szerző.). A német kormány nagyszerűen ért az ilyen köz
lésekhez, tudnivaló, hogy mór Bismarck is hasonlíthatatlan művésze 
volt a sajtó irányításának. A bismarcki hagyományok ma is élnek. És mi 
mindenütt érezzük a német sajtó aknamunkáját, még Franciaország
ban is.

Annyi bizonyos, hogy a német császárt zavarba hozhattuk volna, ha 
higgadt megbeszélést kezdünk vele és amit mond a legteljesebb nyu
galommal hallgatjuk végig, mint akik biztosak vagyunk jogainkban és 
az európai közvélemény támogatásában . . .  Sajnos idegességet és .kelle
metlen meglepetést mutattunk és mintha megijedtünk volna az üres
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fenyegetőzéstől. Hogy örült Berlin, és hogy ámult Európa, mikor látta 
mennyire fejét vesztette nálunk a sajtó, a parlament és a pénzvilági 
Londonban nem értik az egész dolgot. És ha Isten ments, még bántóan 
-fölényeskedünk, legjobb barátaink bizalmát is el fogjuk veszíteni. 
Az Entente Cordiale is könnyen így járhat. Olaszország most majd me
gint a tekintélyében megnövekvő Németországhoz húzódik, pedig már 
■egészen elszakadt tőle, Spanyolország is elfordul tőlünk, az oroszok meg 
egész biztosan elfogadják nyugati szomszéduk felkínálkozását. Most iga
zán fontos lenne, hogy illően viselkedjünk, mert rajtunk a világ szeme.”

Június 7-én azonban megtörtént, aminek történnie kellett. Delcasse 
felolvasta a kamara előtt azt a levelet, amelyben Anglia „bármely eshető
séggel hajlandó szembenézni” , de a kamara egyhangúlag utasította a 
külügyminisztert, hogy ne adjon választ. Ez Delcassé bukását és a fenye
gető német politika győzelmét jelentette. Balfour az esetre visszatérve 
így ír VII. Edward királynak:

„Delcassénak a német kormány nyomására történt lemondása meg
mutatta, hogy Franciaország olyan erőtlen, hogy jelenleg nem is tekint
hető számbavehető, komoly tényezőnek a nemzetközi politikában. Ezen
túl nem lehet megbízni benne, hogy ellentáll a tárgyalások kritikus per
cében a fenyegetésnek. Ezek szerint, ha Németország csakugyan kikötőt 
akar a marokkói öbölben, s ha ez keresztezi a mi érdekeinket, azok. 
védelmére más utat kell keresni, mert a francia segítségre nem számít
hatunk.”

De Németországnak más volt a célja. A császár rémálma itt talál
kozik az ekkor már halott Bismarck víziójával, hogy ti. Németországot 
bekerítik és azt, akit a „bekerítő politika” mesterének vélt, a francia 
külügyminisztert, Delcassét kellett a nyeregből kilökni. Négy kívánsága 
van most a császárnak: 1. Nem tűrheti, hogy a Delcassé-féle diplomácia 
őt mindenből kihagyja, tehát Franciaország áldozza fel Delcassét. 2. El 
akar látogatni Párizsiba és elvárja, hogy az idegen államfőket megillető 
teljes pompával fogadják. 3. Szeretné megkapni a Becsületrend Nagy- 
szalagját. 4. Azt óhajtja, hogy Bihourd, a jelenlegi nagykövet helyére 
más, nagyobb tekintélyű diplomata kerüljön Berlinbe.

Bismarck víziója és a Pax Germanica

Vissza kell eveznünk a történelem folyamán ahhoz, hogy megkapjuk 
a kulcsát az 1905-ös rendkívül feszült helyzetnek.

Bismarck Franciaországot úgy fogta fel, mint hazájának megbékít- 
hetetlen ellenségét, akitől állandóan félni kell és amelyet állandóan 
gyengíteni kell. A porosz kancellár álmait zavarta és lelkiismeretét 
nyomta a sedani győzelem és annak következménye, a békeszerződés. 
A francia hadisarc, Elzász és Lotharingia, valamint Metz erődítményé
nek erőszakos elcsatolása valóban elvetette a franciák német-gyűlöleté
nek magvát. Franciaország nem beszél róla, de mindig tudatosan cse
lekszik érte. Ez volt a francia „revans-szellem” . A revans-szellem réme 
az első pillanattól kezdve nyugtalanította a berlini Wilhelmstrassét. 
Ezzel a szellemmel kellett a vaskancellámak megbirkóznia a béke 
éveiben.

A diplomáciai manőverezés most akörül folyt, hogy Franciaország
gal feledtessék a sedani kudarcot, Elzász-Lotharingiát és a „rajnai álmo
kat” . Franciaországot tehát el kell idegeníteni minden európai szom
szédjától. Észak-Afrika, mely a Földközi-tenger melléki államok érdek
lődésének homlokterébe került, azonnal súlyos súrlódások színtere.
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Tunisz, amely felé Bismarck egyengette a francia politika útját, elidege
nítette Olaszországtól, noha Olaszország egyesítésében óriási része, volt 
a francia segítségnek. Angliát ösztönözte, hogy foglalja el Egyiptomot, 
amely mögött a francia—angol ellentét szítása játszott közre. Ugyanígy 
mélyen beavatkozott Franciaország belügyeibe is. III. Napóleon császár
ságát a rövid életű kommün után köztársaság váltotta fel. A „harmadik 
köztársaság” sok belső feszültsége volt az a zavaros víz, amelyben Bis
marck halászni tudott. Elve volt, hogy a köztársaság gyenge államforma, 
amelyet támogatni kell, mert ezáltal nincs egységes Franciaország 
Németország ellenében.

Bismarcknak még egy aggasztó víziója volt. Ha egyszer egyjnásra 
talál Oroszország és Franciaország, akkor halálos szorítású hurokba 
kerül. A kétfrontos háború hisztérikus félelmet keltett benne. E meg
rögzött francia-gyűlölete miatt hívta létre 1873-ban a „három császár 
szövetségét” . Ez a híres „Dreikaiserbund” lett volna az az oszlop, ame
lyen Európa békéje nyugodna. A német, orosz, osztrák császár szövet
ségének fája viszont a lengyel elnyomás földjében gyökerezett. Persze 
Bismarck félelmén a Drekaiserbund sem segített.

Ma már világosan látjuk, hogy a nagy porosz diplomata hol lőtt 
bakot, de a sedani győzelmet a maga idejében pyrrhusi győzelemnek 
vélte és szinte drámai valóságában festette le Németország egére az első 
világháború kudarcát. Egyelőre azonban a békés felszín alatt próbált 
mindent elkövetni a katasztrófa elkerülésének céljából.

Tehát 1878-ban felajánlotta Tuniszt Franciaországnak. Azt remélte* 
hogy leköti vele a francia revans gondolatát. Angliát ugyanakkor biz
tatta Egyiptom elfoglalására. Így megnyerheti az olaszokat, akik szin
tén szemet vetettek Tuniszra és Franciaország ellenségévé teszi Angliát. 
Egyiptom, főleg a Szuezi-csatoma megépítése óta kulcskérdésévé vált 
Angliának. A szuezi részvényeket a pénzügyi csőd szélére jutott Khedive 
(alkirály) elada Angliának 4 millió fontért. A 177 ezer részvény katonai 
védelemre szorult. Emiatt most már 50 ezer főnyi katonaságot szállított 
Egyipomba. S miután Franciaországnak régi érdekeltségei voltak Egyip
tomban, közös bizottságot állítottak fel. Az egyiptomi konfliktus csak 
azért érdemel említést, mert egy kirobbant nacionalista forrongás köze
pette Anglia bombázni kezdte Alexandriát és a pillanatnyi „rövidzár
latban” bevonult Kairóba. Ez a bevonulás lett a német politika zsaroló 
eszköze. (1882). Az angol bevonulást most mási hódítás is követte. Szu
dánt is elfoglalták, amely Egyiptom felső részét képezte. A szudáni kér
désre később még visszatérünk. t

Bismarck csak ezt akarta. Ügy fest a dolog, hogy sikerült Angliát 
és Franciaországot a súlyos érdekellentétek miatt ellenséggé tenni. Ez a 
reménysége azonban valahol mindig zátonyra futott. Egyiptomban kö
zös bizottság, Szudánban pedig lábhoz tették a fegyvereket. S .noha a 
brit imperializmus ezekben az években sokat köszönhet a német kancel
lár lázálmainak, a francia politika türeimessége és várakozása meghozta 
a maga gyümölcsét.

Egyebekben a német birodalom az egyesülés után hallatlan tempó
ban iparkodott magát a világ első gazdasági államai közé felküzdeni. 
Amit a harmincéves háborúban vesztett, azt a századvégi harminc esz
tendőben sokszorosan sikerült behoznia. Tervszerű építkezéssel, ipar- 
fejlesztéssel, a vegyi- és acélipar támogatásával igen korán gazdaságilag 
is első számú nagyhatalomnak számított. A nép szorgalma és igénytelen- 
telensége, a szellemi és gazdasági vezetés fejlett eszközei mellett igen 
magas lépcsőfokot sikerült kiharcolni. Bismarcknak valóban sikerült
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elhárítania hazája felöl a háborút, de annak szele valamiképpen mindig 
ott zúgott a porosz sas feje fölött. Nem volt háború, de a hanghordozás 
a sajtóban és a diplomácia nyelvezetében olyan éles volt, mint legvére
sebb háborúk idején szokott lenni.

A hetvenes-nyolcvanas évek Németországa ezenfelül szembekerült 
olyan kérdésekkel, amelyek alkotmányát majdnem megrendítették. Bis
marcknak, akinek volt érzéke a szociális kérdésekhez, mégis majdnem 
hatalmába került a súlyosan kizsákmányolt proletárság szaporodása. 
A  gyárak és bányák munkásai, akiken Németország jóléte és gazdagsága 
nyugodott, nyomorgó és nyugtalan tömeget képeztek. Számuk milliókra 
rúgott. Érdekes azonban, hogy nem a munkásmozgalmak követelései 
felé hajlott — ez autokrata junker jelleméből fakadt —, hanem a régi 
porosz hagyományt elevenítette fel: „az atyai gondoskodást” . Az örege
ket meg kell védeni a szűkölködéstől, a munkásokat a betegségtől és a 
balesettől. A német biztosítási törvények, noha elsők voltak mint ilye
nek a világon, Bismarck kezében épp azt a köteléket képezték, hogy a 
munkásosztályt magához, illetőleg a birodalomhoz kösse. Hiába volt 
azonban a szocialisták üldözése, és hiába a látszólagos kedvezmények, 
számuk és öntudatuk napról napra nőtt. És amikor a császár ellen két 
eredménytelen merénylet volt, olyan kemény törvényt hozott a szocia
listák ellen, hogy az alattvalók egyéni szabadsága is teljesen a rendőrség 
kezébe jutott. Csak egy idegesen megriadt, vagy politikai bátorságát 
vesztett ország hajolhat meg az elnyomás, az igazságtalanság zsarnoki 
cselekedete előtt úgy, ahogy ez a német társadalom egyes rétegeiben be
következett. A következő nagy európai háborúban már olyan német nem
zet vesz részt, amely nagy gyakorlatot szerzett a passzív engedelmesség
ben. Szomorúan mutatja meg a hatalmi politika természetét, hogy Bis
marck kénytelen kb. 700 ezer főnyi hadsereget kérni a Reichstag-tól. 
Ez a roppant hadsereg juttatta mindig eszébe a világnak, hogy a Pax 
Germanica szuronyokon épül fel.

A balkáni kérdés és a berlini kongresszus, 1878

Egyelőre azonban nincs baj. Sőt, Bismarck és a német birodalom 
tekintélye oly nagy, hogy az európai konfliktusok idején Németország 
a döntőbíró. Látszatra ez igen előnyös helyzet, a valóságban azonban 
igen kínos és kényes. Mert nehéz igazat tenni ott, ahol a kérdések sok 
század mulasztása után nyernek megoldást és főleg, ha a megoldások 
idején a nagyhatalmak is hasznot akarnak húzni.

Amíg Bismarck Franciaország elszigetelésén fáradozott, addig a Bal
kánon lángra gyulladt a felhalmozódott gyúlékony anyag. Nem akarunk 
ebbe a háromesztendős, váltakozó sikerű, de az egész Balkánt megrázó 
háború részleteibe bocsátkozni (1875—1878). Abban az esztendőben, ami
kor a Dreikaiserbund (1873—75) szálai foszladoztak, lángolt fel a muzul
mán birodalomban Hercegovinában a felkelés. Montenegró és Szerbia 
készen álltak a segítségre. Pétervár akkor még lábhoz tett szuronnyal 
vár. Várja a korrupt török birodalom belső összeomlását. De az akkor 
divatos pánszláv eszmék izgatása Hercegovinából a bolgárokra csapott 
át. A nagyhatalmak a béke fenntartásáért egyre-másra juttattak emlék
iratokat a Portához. A török szultán gyengeségében látták a baj okát. 
Mennyire igaza volt Gambettángk, a legendás hírű francia forradalmár
nak, a későbbi köztársaság miniszterelnökének, hogy Németország achil- 
lesi sarka itt van a Balkánon. A balkáni ügyben olyan élénk diplomáciai 
tevékenység folyt, mint a nagy háborúkat megelőző időkben. S valóban,
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a számítások azt igazolták, hogy világháború lesz belőle. Nos, ez esetben 
a porosz kancellár, Bismarck megmentette Európát a katasztrófától.

1876-ban Sándor cár találkozott Ferenc Józseffel és megállapodtak 
abban, hogy nem avatkoznak a balkáni konfliktusba, de ha Oroszország 
beavatkozni kényszerülne is, Ausztria semleges marad. A haldoklónak 
hitt török birodalom azonban még túlságosan erős volt. Szerbia és Monte
negró csapatait keményem megverte, Bulgáriában pedig lemészárolt 
12 ezer keresztyént és ezzel megmutatta a régi muzulmán görbe kard 
élét lázongó alattvalóinak. Oroszország azonban nem nézte tétlenül, hogy 
a szlávság ügye elbukott a Balkánon. 1877-ben megüzente a háborút 
és Ázsia és Balkán felől támadott. Átmeneti vereségek után olyan dia
dalmasan nyomult előre, hogy már a főváros előtt táborozott, amikor 
San Stefanóban kénytelen volt a Porta békét kötni. E békekötés ered
ménye lett a nagy és független Bulgária, egyelőre azonban orosz gyám
ság alatt.

Anglia a békekötés hírére azonnal mozgósított. Flottáját a Dardanel
lákra vezényelte. Ausztria is kibújt a vállalt kötelezettség alól. Most 
kellett tudomásul vennie a cári Oroszországnak, mennyire egyedül állt 
vállalkozásában és hogy Európa nagyhatalmai nem hajlandók kiengedni 
az ún. „meleg tengerre” . Oroszország érezvén elszigeteltségét, a San 
Stefanó-i szerződést haljandó volt a hatalmak elé terjeszteni és el
fogadni döntéseiket. Ezek a döntések születtek meg a berlini kong
resszuson — amikor Bismarck és a német birodalom teljes fényében 
csillogott —, de ez a kongresszus ássa alá az eddig tartós és biztosnak 
vélt nemzetközi kapcsolatokat. Ennek a kongresszusnak vállalása és 
vezetése volt Bismarck egyik legsúlyosabb hibája.

A berlini kongresszus (1878) az egész közel-keleti kérdést úgy ren
dezte, hogy megóvták az angol érdekeket, növelték Ausztria befolyá
sát és erős gátat emeltek a pánszláv áradat elé. 11 millió keresztyént 
felszabadítottak a török uralom alól, Bosznia-Hercegovina közigazga
tását Ausztriára bízták. Ezekért az óriási engedményekért Orosz
országot Beszarábiával kárpótolták, meg azokkal a területekkel, me
lyeket Ázsiában hódított meg. Anglia támaszpontot építhetett Ciprus 
szigetén az Égei-tengeren. (Ez a mai napig itt van!) Az eddig „torony
magasságú” német—orosz barátság egyszerre a fundamentjáig le
omlott.

Anton Werner, a berlini Rathaus (elpusztult a második világháború 
alatt) számára megörökítette a berlini kongresszust. A hatalmas fest
mény főalakja Bismarck. Valóban ő volt a kongresszus békebírája. 
Mellette a magyar Andrássy Gyula gróf állt, a monarchia külügy
minisztere. A kép baloldalán Gorcsakoff, a megalázott orosz birodalom 
képviselője. Jobboldalán a Porta delegációja írja alá az okmányokat. 
Bismarck Schuwaloff orosz delegátussal ráz kezet. Kissé érezzük, hogy 
az utolsó barátságos kézfogás ez az oroszokkal.

Letérés az egyenes útról

Bismarck politikai elvei közé tartozott az orosz barátság. Ennek 
szellemét még a Néva partjáról, mint nagykövet hozta magával. Félel
metes lett volna számára, ha az orosz medve mással ölelkezik, mint 
vele. A berlini kongresszus azonban ezt a barátságot mindenestül pró
bára tette. Amikor a balkáni események elcsendesedtek, elhatározta, 
hogy Oroszország háta mögött titkos szövetséget köt Ausztriával. Ezt 
a szerződést Andrássy írta alá a monarchia részéről és önkéntelenül
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gondolunk arra, hogy az „ősi tengely”-t magyar bábáskodással hozták 
napvilágra, ugyanúgy, ahogy ezt a két világháború között Gömbös tette 
a fasiszta hatalmak, Németország és Olaszország között. Ennek a szer
ződésnek nevezetes pontja így hangzik: „Ha a Magas Szerződő Felek 
reménye és őszinte kívánsága ellenére Oroszország valamelyiküket 
megtámadná, a Magas Szerződő Felek kötelesek egymásnak segítsé
gére sietni birodalmuk egész haderejével és ennek megfelelően a békét 
csak együtt és közös megegyezéssel megkötni.” E pillanattól elkerül
hetetlenné vált, hogy ha Ausztria és Oroszország szembekerül egy
mással valami zavar esetén, a német hadsereg ott ne álljon teljes ere
jével szövetségese mellett. Minden ok megvolt tehát ahhoz, hogy ezt 
a szerződést titokban tartsák.

Bismarck nem akart háborút Ausztria és Oroszország között. Véle
ménye szerint „az egész Balkán nem éri meg egy pomerániai gráná
tos csontjait” . Az viszont világos volt előtte, ha a Balkánon súrlódás 
támad két kis állam között, pártfogóik azonnal kardot rántanak, s 
mihelyt az oroszok és osztrákok között eldördül az első ágyú, egész 
Németország belekeveredik a háborúba. Az 1885-ös bolgár válság ide
jén is azon mesterkedett, hogy ne történjék általános felfordulás. Bis
marck mesterkedését és véleményét aggodalommal és féltékenységgel 
nézték Bécsben, de ez idő szerint meg kellett alkudni a nagy német 
politika irányításával.

A sikeres szerződés, mely Kettős Szövetség volt (1879) és csak három 
év múlva bővül Hármas Szövetséggé az olaszokkal (1882), azt az ötletet 
adta a német diplomáciának, hogy Angliával is hasonló titkos szerző
dést kössön. Ez a kísérlete azonban mindannyiszor kudarcba fulladt. 
Bismarck iparkodott ugyan a jóviszonyt fenntartani a sűrű, angol-köd 
mögött rejtőző Brit szigetekkel, de ez a viszony azonnal felborult és; 
válságossá vált, amint II. Vilmos került a császári trónra.

1888

Eddig a siker útján haladt a birodalom. A porosz—francia háború' 
után eltelt közel két évtized, amely a junker vaskancellár két évtizede 
volt, Németország mégiscsak egy katonai, tiszti állommá lett, ahol a- 
győzelem borától megittasult nép meghajolt a katonai kaszt diktatúrája 
előtt. Általános szavazati joggal választottak ugyan, de a parlamentnek 
más szerepe alig volt, mint hogy hétévenként megszavazza a katonai 
kiadásokat. A sokat üldözött szocialisták kivételével az egész parla
ment egy reakciós boly, Bismarck és a Hohenzollernek engedelmes 
eszköze.

1888 júliusában azután gyökeresen megváltozott a helyzet. III. Fri
gyes császárt, akit elvitt a gégerák és aki csak három hónapig rabos
kodott a német trónon, követte az izig-vérig porosz II. Vilmos.

Nehezen jött a világra. A szülés alatt eltorzult bal karja sohasem 
fejlődött ki. Egész életében igyekezett ezt a testi fogyatékosságát rej
teni. „E hibás balkar miatt akarta mindig egyenruháival, rendjeleivel, 
marsallbotjával elkápráztatni csapatait és a népeket” — mondotta róla 
nevelője. Innen ered a „vaskéz” kifejezése is, amit állandóan használt. 
Kardcsörtető tisztek és junkerek társaságában nevelkedett. Sok irányú 
érdeklődése mellet azonban színpadias, rendszertelen és goromba volt. 
Hangulatváltozásaitól féltek miniszterei. Bülow, Bismarck utóda így 
nyilatkozott egyik tisztviselője előtt róla: „ön  nem tudja, hogy a csá
szár kívánságai képtelenségek?” És Holstein, a külügyminisztere: 
„Gyenge ember, csupa drámai kirobbanás és meggondolatlanság” .
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Ez a „végzetes és titokzatos” cézár annál veszedelmesebb volt. 
mivel Isten kiválasztottjának hitte magát. Még pohárköszöntőiben sem 
felejtette el hangsúlyozni, hogy vele van az Isten, akit a beszéd elején 
úgy tisztelt, mint a Mindenek Urát, de akiről a továbbiakban bizal
maskodva, mint „az én régi szövetségesem”-ről beszélt.

Még herceg korában magánlevelezéseket folytatott az udvarokkal. 
1884 körül ezt írja III. Sándor cárnak: „Rendkívüli hatást gyakorolt 
nálunk a walesi herceg látogatása, a látogatásnak máris következmé
nyei vannak, sőt még majd csak ezután fognak mutatkozni igazán, 
anyám és az angol királynő révén. (Viktória. A szerző.) Csak éppen 
egyre nem gondolnak ezek az angolok, arra, hogy én is a világon 
vagyok.” Majd 1885-ben: „Nemsokára ideérkezik pár napra a walesi 
herceg. Nem vagyok elragadtatva ettől a váratlan látogatástól, mert 
amilyén álnok és cselszövő természetű a herceg, még képes lesz valami 
politikai fondorlatot kieszelni az asszonyokkal.” Vilmos hercegnek sej
telme sem volt róla, hogy a cár leveleit egytől egyig továbbadta az 
angol udvarnak, ezzel a megjegyzéssel: „Tisztára bolond. Neveletlen, 
rosszindulatú kölyök” . (26 esztendős volt ekkor Vilmos herceg.)

Két kielégítetlen szenvedélye volt. Az egyik az angol flotta utol
érése, a másik a franciák előtti népszerűség elnyerése. Mindkettőt olyan 
durva erőszakkal követelte, hogy ügyintézői és ügyvivői belesápadtak 
a megoldások kivihetetlenségeibe. Az előző szenvedély, vagyis az angol 
flotta utolérése azután bámulatos anyagi megerőltetésébe került 
Németországnak.

Ilyen jellemmel került a 29 esztendős fiatalember apja trónjára. 
Az európai politika, hangos és fenyegető beszédeitől állandó magas
feszültségben volt. Vilmos pedig egyetlenegy alkalmat nem mulasztott 
el, hogy ne szónokoljon. „Ebben az országban csak egy úr van s az én 
vagyok” — jelentette ki, s hogy az uralmat ne kelljen megosztania a 
„Bismarck-dinasztiával”, hajlandó volt szakítani az idős politikussal. 
Az, aki végső fokon annyi viharon vezette át az „általa alapított” 'biro
dalom hajóját, most egy még autokratább kézbe tette le a kormány
zást. Vilmos most maga tarthatta kezében a világ leghatalmasabb ka
tonai gépezetét. Udvarának légköre át volt hatva a militarizmustól és 
soha nem feledkezett meg arról, hogy ő a legfőbb hadúr. Megszámlál
hatatlan szónoklataiban, melyeket katonái és tengerészei előtt elmon
dott, ez mindig kiviláglott. Nyelvének féktelensége azután olyan lég
kört teremtett, amely lázassá tette Európát és amely egyáltalán nem 
volt alkalmas arra, hogy a nemzetközi ügyeket simán és könnyen 
intézzék el.

Bismarck távozása azonnal érződött. Ami ellen egész életében küz
dött, az rövid idő alatt bekövetkezett. Franciaország végre kiemelke- 
deí elszigeteltségéből és szövetségesre talált Oroszországban. Az oro
szoknak szükségük volt fegyverre és vasútra, s miután a németek nem 
voltak hajlandók ezt az igényt teljesíteni, a franciák saját pénzen 
építettek vasutat és szállítottak fegyvert. Abban az évben, amikor 
Vilmos trónra lépett, 9 évvel a Kettős Szövetség megkötése után, tudo
mást szerzett Oroszország a titkos katonai szerződésről, mely a köz
ponti hatalmak között köttetett. Bismarck távozásának évétől azután 
évekig folyt a tárgyalás Oroszország és Franciaország között (1889, 
1891, 1894), míg végre létrejött egy másik titkos katonai megegyezés 
a központi hatalmak ellensúlyozására. Ez is igazi katonai okmány volt. 
Megállapodtak abban, hogy béke idején a két vezérkar tanácskozik 
egymással, hogy a Hármas Szövetséghez tartozó bármelyik hatalom 
mozgósításának első hírére azonnal mozgósítanak. „A Németország
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stílen rendelkezésre álló erők Franciaország részéről 1 millió 300 ezer 
ember. Oroszország részéről 700 vagy 800 ezer ember. Ezeket az erőket 
a legnagyobb gyorsasággal teljes egészükben harcba kell vetni, hogy 
Németország egyszerre legyen kénytelen harcolni Keleten és Nyu
gaton . . . ”

íme, Bismarck víziója! — Alig távozott el a történelem küzdőteré
nek arénájáról, máris egy katonai okmányban leszögezést nyert a ve
szély. A Hármas Szövetség és a vele szemben álló orosz—francia Kettős 
Szövetség hatalmasan felfegyverkezve ugrásra készen várják a halá
los leszámolást.

A fegyveres béke

Mintha csak eltökélte volna a fiatal császár, hogy olyan zajt csap 
• a világban, amilyet uralkodó még nem csapott. Nyelvezete tele volt 
az új imperializmus tajtékzó frázisaival. Trónralépésekor sem a népét 
üdvözölte (csak három nap múlva!), hanem tengerészeit és katonáit. 
S e kiáltványában azután lábbal tiporta a demokráciát: „Katonák és 
hadseregek és nem a parlamenti többség kovácsolta egybe a német 
birodalmat. Bizalmam továbbra is a hadseregben van!”

Angliának valóban rossz emlékű búr háborúja (1899—1902) azután 
végzetes következményekkel járt. A_ német császár a következő táv
iratot meneszti Krüger elnöknek: „Őszinte szerencsekívánataimat feje
zem ki önnek, hogy a rokonszenvező hatalmak segítségét igénybe sem 
véve, csupán népének erejére támaszkodva sikerült teljes eréllyel fel
lépnie az országba benyomult bandák ellen”. Amikor e távirat nyil
vánosságra jutott, egész Anglia fellángolt. A londoni német követ a 
haját tépte és azt hitte, megőrültek a Wilhelmstrassen. A londoni City 
beszüntette az üzleti érintkezést a németekkel, az üzletekben meg
tagadták a németek kiszolgálását, a kikötőkben megverték a német 
matrózokat. Ha akkor háborút üzen Anglia Németországnak, az egész 
sziget lakossága egy emberként indul harcba. A császárnak ez a vég
zetet kihívó magatartásából azonban a kellemetlen szájízen kívül, meg 
hogy Anglia véglegesen elfordul a német barátságtól, az a „haszna” 
származott, hogy még inkább növelhette flottáját és hadseregét. Még 
1890-ben megszerezte Angliától a kis Helgoland szigetet, amelyet erős 
tengeri bázissá építtetett ki. Abban az arányban pedig, ahogy nőtt a 
flotta, növekedett a császár vállalkozó kedve is.

Rengeteget utazott. Londonba, Bécsbe, Rómába, Athénbe. Ö volt 
az első keresztyén uralkodó, akit a szultán vendégül látott Konstanti
nápolyban. (Palesztinába is elment. Azt írják róla, hogy Jeruzsálem 
falain külön kaput vágtak, hogy lóháton vonulhasson be.) Rávette 
a szultánt arra, hogy a török hadsereg újjászervezését német tisztek 
végezzék el német mintára.

Angliával a feszültsége a flottafejlesztés terén adódott. A Reichs- 
tag engedelmesen szavazta meg az őrültséggel határos, fegyverkezési 
kiadásokat. Amikor ez Angliát is további katonai hajók építésére és 
ideges hangulatra ingerelte, ezt írta: „Ismétlem, a német flottatörvény 
nem irányul Anglia ellen és nem akar dacolni Anglia tengeri fölényé
vel, melyet még hosszú nemzedékeken keresztül senki sem vitathat el.” 
Az érzelmi szálak azonban oly erősek voltak a flotta iránt, hogy ilyen 
kijelentésre ragadtatta el magát: „Meg kell értetni a nagykövettel,
hogy én az angolokkal való jóviszonyt nem vásárolhatom meg a német 
flotta feláldozásával. . .  A törvényt (flottatörvényt. A szerző.) végre 
kell hajtani az utolsó szögig! Tetszik vagy nem tetszik az angoloknak, 
nepn fontos. Ha háborút akarnak, kezdjék el. Mi nem félünk!”
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A háborús versengés végzetes lett immáron több állam számára, 
pe Németország új ipari vezetői, a pénzemberek, akik tengeren túli 
üzletekre áhítoztak, a császári tisztek, hivatalnokok teljes erejükkel 
felsorakoztak császáruk mögé. Megéljenezték és benne látták érdekeik 
megvalósítóját. Így vetette bele magát Németország az imperializmus 
s o d r ó  áradatába.

Egyre gyarapodott azonban a keményebbnél keményebb törvé
nyek ellenére a szocialisták pártja. A császár ismételt megbélyegzése 
ellenére is. Amikor Vilmos trónra lépett, csupán félmillió szavazatuk 
volt a szocialistáknak. 1907-ben pedig már 3 millió választó szavazott 
jelöltjeire. Tengerészeti becsvágyát keményen és határozottan támadta 
ez a párt. A kapitalizmus gyarmati kalandjait pedig súlyosan bírálta. 
Eközben a szociális juttatásokra vajmi kevés maradt. A nemzetnek 
mindenestől a „nagy játékszer” szolgálatában kellett állnia: flottát és 
fegyvert adni a Kaisernak. A Kaiser pedig kijelentette, hogy „ennek 
következtében béke van” . De hogy mennyire a világháború szélén tán
colt a feltüzelt európai mén századunk első éveiben, azt épp ezeknek 
az eseményeknek a kistükrében szemlélhetjük. A fegyveres béke egész 
szakaszában Németország diktálta az iramot Európának.

„Casus belli”-k az első világháború előtt

A századforduló valóságos fortyogó kráter, minden pillanatban ki
töréssel fenyegető vulkán az európai életben. Ha mai szemmel kísérjük 
az eseményeket és szemléljük az "állig felfegyverzett hatalmakat, féle
lemmel vegyes érzés tölt el, mi történik, ha egyik-másik konfliktus 
háborúba sodorja a világot. Másként alakult volna a világ sorsa, ha 
nem várnak 1914-ig? A sakkjáték szabályai szerint másként. Az ellen
felek azonban most óvatosan tologatták bábuikat és ismeretlenek vol
tak a végső dráma játékfigurái. A német diplomácia pontosan azokon 
a helyeken avatkozott mindig a küzdelembe, ahol a korszakot is jel
lemezni lehet: az imperialista terjeszkedésnél.

Mohó étvágy töltötte el a hatalmakat az egész 19. században, de 
különösen a századforduló táján. A fejlődő ipar piacot és nyersanya
got keresett. Ezért született meg a kapitalizmus másik testvére, az 
imperializmus. Ettől kezdve elválaszthatatlanokká váltak. A Föld ún. 
„szűz területeire” rávetették magukat és itt adódtak a nehézségek. 
A világnak egyre kevesebb olyan területe lett, amelyen még osztoz
kodni lehetett. Azok a hatalmak pedig, amelyek az első osztozkodásnál 
kimaradtak, vagy később döbbentek rá, hogy gazdasági, vagy katonai 
erejüknél fogva „jogosultak” gyarmatokra, most indulhattak „hon
foglalásra” . Ezek közé tartozott Németország is.

A gyarmatokon folyt le tehát a századforduló táján a preventív 
háború. Minden egyes küzdelem azonban, amelynek gyújtózsinórja a 
Távol-Keleten vagy Afrikában parázslott, azzal a veszéllyel járt, hogy 
az európai puskaporos hordót röpíti a levegőbe. Szinte a csodával hatá
ros, hogy ez nem következett be.

Említettük már az egyiptomi konfliktust. Az egyiptomi ügy ko
rántsem fejeződött be azzal, hogy Anglia „ottfelejtkezett” Kairóban. 
Franciaország szívéből sokáig nem lehetett kihúzni emiatt a mérgezett 
tőrt. De a folytatása még nagyobb veszélyeket rejtett magában. Ezt 
nevezi a történetírás „Fashoda-i ügynek” . 1898-ban egy francia expe- 
díciós sereg vonul végig Marchand kapitány vezetésével nyugatról a 
„legsötétebb” Afrikán. Nyár utóján éri el Fashodát. Ott kitűzi a'francia 
lobogót. Fashoda viszont már Szudán területén van. Szudánt Szuez 
biztosítására szállták meg az angolok. Anglia most nem hajlandó egy
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nyugatról jöt francia felfedező csoportnak átengedni a Nílus felső völ- I  
gyét. Hajszálon függ a két európai hatalom háborúja. A német császár = 
reménykedve ad annak kifejezést, hogy Franciaország nem fog en
gedni. Franciaország számbaveszi erejét, szövetségeseit. Delcassé, a kül
ügyminiszter azon fáradozik, hogy elkerülje a tengeri háborút, mert 
Oroszországgal együtt sem érzi magát elég erősnek a brit flottával 
szemben.

Marchand-t visszahívták, de a párizsi tömegek az angolok ellen 
bőszültek. A német követ gúnyosan mondta angol követtársának: 
„Fashóda alaposan elfelejttette Elzász-Lotharingiát”. -

A transwaali háború (más szóval búr háború 1899—1902) azután 
alkalmat adott az érzelmek kifejezéséhez. Már említettük, hogy Vilmos 
császár Krüger elnökhöz intézett távirata milyen bonyodalmat támasz
tott Anglia és Németország között. Ebből az angol-ellenes' hangulatból 
kivették részüket a franciák is. Roseberg angol miniszter ekkor éppen 
Párizsban tartózkodott. Egy színházi előadáson a közönség felismerte 
és az egész nézőtér egy emberként harsogta: „Le az angolokkal! Élje
nek a búrok!” Alig ült el tehát az angol—francia viszály hangzavara 
Szudánban, fennállt Dél-Afrikában az európai háború kitörésének le
hetősége. A gyarmati háborúk egyre bonyolultabbá tették az európai 
kérdést. Szinte már a parlamentek is alig tudták kézbentartani a 
vezetést.

Nem így Németországban! Ez az autokratikus monarchia egész 
diplomáciájával együt szédületes hazárdjátékba kezdett. Csak Berlin 
tudta most már, hogy az ellentmondások mögött milyen szándékkal 
kell elhelyezni az időzített bombákat és mikor kell azoknak robbannia. 
De mielőtt ezt a kérdést tárgyalnánk, vessünk egy pillantást az Entente 
Cordiale születésére.

Öt esztendőre és a búr háború befejezésére volt szükség ahhoz,, 
hogy a fashodai seb kissé behegedjen. Franciaország hálás lehet kül
ügyminiszterének, Delcassának, aki az imperialista vetélkedésben meg
őrizte hidegvérét és mégiscsak a győztesek oldalára sorakoztatta nem
zetét. 1903-ban Londonban egy előzetes tárgyalást folytatott. A tárgya
lás spanyolfala a „marokkói kérdés” volt. Ahogy már említettük, 
Marokkóra Németországtól kapott szabadkezet a francia köztársaság. 
Anglia mind ez ideig erről még nem vett tudomást. A tárgyalások 
során Franciaország feladta- Egyiptomot annak reményében, hogy 
Anglia tudomásul veszi marokkói gyarmatosítását. A nyilvánosságra 
hozott pontok a következők voltak: 1. Spanyolországgal meg kell álla
podni a követendő eljárásban. 2. A kikötőket minden ország kereske
delmi tengerészete szabadon használhatja. 3. Gibraltárral szemközt 
francia kikötő nem létesülhet, Tanger pedig semleges terület lesz. 
(Ez az Észak-Afrikai kikötő két év múlva a legbonyolultabb probléma 
színtere lesz.)

Berlinben hamarosan tudomást szereztek a sikerrel kecsegtető tár
gyalásokról és Vilmos császárnak sehogy sem tetszett a dolog. Kiéiben 
a következőket mondotta a francia tengerészeti attasénak: „Tudom jól, 
hogy Delcasséval semmire sem lehet menni. . . Üraim, úgy látszik 
Önök nem bíznak bennünk. Kár. Pedig jól végeztük volna dolgunkat” - 
— és a fashodai ügyre célzott —, „kell, hogy előbb-utóbb megint elő
térbe kerüljön Napóleon eszméje, a szárazföldi blokád. .. 'Nekünk a 
közös védekezés érdekében ehhez az eszközhöz folyamodni.”

1904. áprilisában aláírtak egy megegyezést. A megegyezés titkos 
volt. Ami belőle napvilágot látott, az a gyarmatügyi egyezmény volt. De 
mögötte már felrémlett Anglia támogatásának szándéka, ha szó lesz a
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Rajna vidékéről. Kezdenek kibontakozni az Entente Cordiale körvonalai. 
A német kormány úgy látszik zokszó nélkül vette tudomásul az angol— 
francia ütközőfelületek kiküszöbölését. Sőt ideig-óráig az a taktika fog
lalja el, hogy közeledjenek a két hatalom szövetségéhez. Ha ez sikerülne, 
volt Bülow véleménye, „biztosítva lenne Európa békéje” .

De a francia külügyi szolgálat megérezte, honnan fúj a szél. A császár 
neheztel, ennek oka pedig az, hogy megszokta magát Európa bírójának 
tekinteni. És most háta mögött született meg valami, aminek félelmetes 
árnya már beborítja birodalmát.

Abban az esztendőben, amelynek márciusában Rodzesztvenszkij 
Csuzimónál elvesztette a japánokkal szemben a tengeri csatát, amikor az 
orosz—angol viszony a legkritikusabb volt, a szétlőtt angol halász
bárkák miatt, tehát 1905-ben a Wilhelmstrasse agyafúrt politikusai ki
próbálták az angol—francia szövetség és a francia köztársaság erejét. 
1905 volt ismertetett korunk legkritikusabb éve. Európa súrolta a világ
háborút.

Vilmos császár Tangerbe hajózott. Berlin így akarta megmutatni 
erejét és sértődöttségét. A császár flottája tüntetőén az afrikai vize
ken cirkált. Alig mondta" el az elmaradhatatlan szónoklatát, pillanatok 
alatt a legmagasabb diplomáciai feszültség támadt. A színpadias partra
szállás világraszóló botrányt kavart fel. Franciák és angolok kérdez
ték, mit akar a császár Marokkóban? Ez történt áprilisban.

Mi volt a német provokáció mögött? Németország felmérte Orosz
ország helyzetét. Jó ideig nem tehet eleget francia szövetségesének. 
Franciaország köztársasága belső nehézségekkel küzd. A hírhedt Drey- 
fus-ügy teljes mértékben megbontotta egységét. Anglia csak abban 
az esetben ránt kardot, ha biztos a győzelmében. Most tehát lehet nyo
mást gyakorolni Franciaországra és ezáltal az elhidegült Olaszország 
is a központi hatalmak tekintélye mellé csatlakozik.

Májusban távozásra kényszerítette Delcassét, az Entente Cordiale 
létrehívóját. A konfliktusból nem lett háború, de a Wilhelmstrassén 
megintcsak rosszul ítélték meg a francia politika helyzetét. Holstein, 
a külügyminiszter látása — hogy a Dreyfus-ügy belső ellentéteket idé
zett elő Franciaországban a társadalmi és vallási kérdések körül — 
azt a hiedelmet keltette, hogy a franciák adott esetben nem tudnak 
összefogni a fenyegető veszéllyel szemben. Teljes történelmi tájékozat
lanságra vallott ez a gondolkodás. Holsteinnek és híveinek tudnia kel
lett volna, hogy a száz év óta belső ellentétekkel küzdő Franciaország 
külső veszedelemmel szemben mindig egységes volt.

A német és angol viszony is rosszabb volt, mint valaha.
És végül ismét bele kell tekintenünk a Balkán szövevényes törté

netébe. Ha most megtartjuk az időrendet, az 1908-as esztendő az, ami
kor a Hármas Szövetség inogni látszott. A berlini kongresszus a 
monarchiát Bosznia és Hercegovina gyámságával, illetőleg közigazga
tásával bízta meg. Ebben az esztendőben viszont a császár, Ferenc 
József, vagy külügyminisztere, Aehrenthal ötlete alapján, de a parla
ment heves tiltakozása ellenére annektáltatta a Balkán két tartomá
nyát. A különben is bizonytalan alapokon nyugvó balkáni „csendet” 
hatalmas vihar rázkódtatta meg. Szerbia, a Balkán legfanatikusabb 
állama, hadüzenete csak azért késett, mert az orosz fegyverek még nem 
érezték elég erősnek magukat a német és osztrák—magyar fegyverek
kel megmérkőzni. Végzetesen nagy hiba volt ez a lépés. Az olaszok 
ettől az időtől elidegenednek a Hármas Szövetségtől és az első világ
háborúban tanúsított magatartásuk ide vezethető vissza. Ez az állam, 
amely minden vesztes háborújában területileg gyarapodott, az impe
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rialisták oldalán egyre nagyobb éhséget tanúsít. Az észak-afrikai par
ton szerzett hódítása után (Líbia), most a dalmát tengerpartra vetette 3 
szemét. Az okkupáció következtében Ausztriához került dalmát ten
gerpart igen fájdalmasan érintette. Itt volt az az idő, amikor újra, I 
súroltuk a háborút. De ez a balkáni bonyodalom ezen kívül egy hatal
mas lavina elindítója lett.

Nem térünk ki a balkáni újabb háború részletes ismertetésére 
(1908—1909, 1912—1913). A véres küzdelemre a londoni szerződés tett 
pontot (1913. május 30.), amely egész szűk területre szorította az európai 
Törökországot. Mindössze Konstantinápolyt és Gallipolit hagyta meg 
belőle. Még meg sem száradt azonban a tinta ezen az okmányon, ami
kor a győztesek között tört ki a testvérviszály. A balkáni háborúban 
Bulgária hozta a legnagyobb áldozatot s, vele bántak el legmostoháb
ban. Néhány hónap múlva, de ugyanebben az évben Bulgária meg
támadta szövetségeseit. A három oldalról (szerb, román, görög) szo
rongatott Bulgária elvesztette a háborút és augusztusban megalázó
békét írattak vele alá Bukarestben.

A tragikus balkáni események egyre súlyosabb gondokat okoztak 
Berlinben és Bécsben egyaránt. A Balkán-háború eredménye az lett, 
hogy összetörte Bulgáriát, Bécs barátját, meggyengítette Törökorszá
got, a német császár legújabb szövetségesét, Olaszország pedig kár
örvendve vette tudomásul a fejleményeket. De Ausztria egyre többet 
foglalkozott azzal a gondolattal, hogy a felnövekvő és déli határait 
fenyegető nacionalista Szerbiával preventív háború útján számoljon le-

A hurok megszorul

Ugyanakkor, amikor a franciák az Entente Cordiale létrehozása 
végett egyik legnagyobb tekintélyű nagykövetüket, Cambont küldték 
Angliába, Anglia 1906-ban legügyesebb diplomatáját küldte Szentpéter
várra, Nicolsont. Az angol követ a cári Oroszország véres elnyomását 
látta. II. Miklós cár nem tudott megbirkózni a társadalmi nehézségek
kel. Noha reformgondolkodású volt, autokráciája mégis elviselhetetlen 
légkört teremtett. Nicolson 1906-ban írja haza: „Itt egyszer olyan ka
tasztrófa lesz, aminőt nem látott a történelem. Az orosz forradalmá
rok . . .  egyedüli célja, hogy egyengessék az utat egy egészen új fajtájú 
szocialista köztársaság felé” . Nicolson tehát igen jól látta a dolgokat.

Miért is kellett ennek az élvonalbeli diplomatának Pétervárra 
utazni? Mi volt a megbízatása? Az angol—orosz ellentét gyökere Ázsiá
ban két helyen volt. Perzsia, Afganisztán és Tibet volt az a bizonyta
lan rés egyrészt, amelyen „beszivároghatott” volna az orosz a féltett 
Indiába. Az ellentét másik oka az angol—japán szövetség volt.

1907-ben mégis aláírtak egy megegyezést. Afganisztánra és Tibetre 
vonatkozóan mindkét fél lemondott a különleges előnyökről. Perzsiá
ban megállapították az érdekeltségi körük határvonalát és biztosították 
az ország integritását és függetlenségét. (Perzsia ijedelme emiatt nem 
volt alap nélküli, mert tudta, hogy az európai imperialista hatalmak 
mit szoktak érteni az ázsiai kis országok „integritása és függetlensége” 
alatt.) -

A megegyezés tehát nehezen, de létrejött. Ennek eredményeként 
látogatott a következő évben VII. Edward angol király Oroszországba.
A „Victoria .and Albert” 1908 júniusában befutott Révaiba (ma Tallin).
A király felöltötte magára a kijevi dragonyosok tábornoki egyenruhá
ját és kajütjébe hívatta Nicolsont. Megkérdezte, mi a pontos szövege 
az _ angol—orosz egyezménynek, van-e köze az angol—francia egyez
ményhez. vagyis az Entente Cordiale-hoz, és ha igen, miféle, a cár
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pedig fog-e beszélni az angol—japán szövetségről? (Három éve épp ez 
utóbbi szövetség miatt kellett az orosz balti flottát szén nélkül hagyni,, 
a flotta német szénnel indult Csuzima felé.) A találkozás megtörtént. 
A beszélgetések a felszínen mozogtak.

Egészében véve a revali találkozó nem volt lényeges politikai ese
mény. De Németországban Bülow és a császár előtt ez az ártalmatlan
nak látszó látogatás hamis és veszedelmes színben tűnt fel. „Igen 
messzemenő jelentőséget tulajdonítottam a látogatásnak” — mondotta 
Bülow. És azt írja egy későbbi levelében: „Németországnak még egy 
pár évig érdeke elkerülni az Angliával való összetűzést, természetesen 
csak akkor, ha emellett tekintélye nem szenved csorbát.”

Berlin és London között a nyugtalanság hírei szállingóztak és egyre 
nagyobb háborús hisztéria támadt. Eközben kezdődött a balkáni dráma 
is, úgyhogy minden alap megvolt az aggodalomra. Súlyosan esett latba 
az angol lapok gyakori cikke az új „hármas entente”-ról és a német 
sajtó közlései a német birodalom „bekerítéséről” . Hiába jelentette a 
német birodalom londoni követe haza, „hogy az angol tömegek szán
déka békés és az angol király is békét akar” . A császár a jelentés 
szélére ezt írta: „Hazugság. Az angol király háborút akar. De majd 
én fogom azt elkezdeni, hogy ne őt érje az ódium.” És ez így fog majd 
bekövetkezni.

Rédey Pál
(Folytatjuk)
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„Bízom az emberiség jövőjében!"
(Schweitzer Albert a világbékéért)

A magyarországi evangélikus lelkészek előtt is jól ismert Schweitzer 
Albert neve és munkássága. Elsősorban úgy ismerik őt szerte a vilá
gon, mint kiváló orvost és nagy emberbarátot, aki éppen 50 esztendeje 
vezeti immár világhírűvé vált leprakórházát Lambarénében, egyenlítői 
Afrikában. Schweitzer Albert valóban rendkívüli tehetség, igen sok
oldalú ember. Nemcsak kitűnő orvos és nagy humanista, hanem képzett 
teológus, jónevű kultúrfilozófus, zenetörténész és világhírű orgonamű
vész is, az „orgona királyának”, Bach János Sebestyénnek egyik legjobb 
ma élő interpretálója.

Jóval kevesebben ismerik azonban Schweitzer Albertnak a világ- 
béke megőrzése érdekében végzett fáradhatatlan munkáját. Ezirányú 
tevékenységével nemcsak a békeszerető emberek millióinak tiszteletét 
és megbecsülését vívta ki magának, hanem éppen tíz évvel ezelőtt, 
1953-ban megkapta a Béke-Nobeldíjat is, a béke megőrzése érdekében 
kifejtett áldozatos munkája elismeréséül.

Találó megállapítás, hogy az ember általában akkor kezdi igazán 
becsülni és nagyra értékelni az egészségét, amikor már elvesztette azt, 
s a betegség munkaképtelenné tette. így van ez sokszor a háború és 
béke kérdésében is.

Az ifjú Schweitzer Albert szíve tele volt tervezgetéssel. Akarat
erejét tettvágy feszítette, mikor az 1910-es évek elején megérkezett 
Afrikába, az Ogowe-folyó partjára. Alig kezdtek azonban virágba bo
rulni bimbózó, szép tervei, alig kezdhette el — fehér embertől eladdig 

.soha nem tapasztalt szeretettel és önfeláldozással — gyógyítani fekete- 
bőrű betegeit, kitört az első világháború, melynek viharos szele még a 
messze Afrikában, az őserdő mélyén gyógyító orvost is elérte. Mivel 
Lambaréné akkor francia gyarmat volt, Schweitzert mint elzászi szüle
tésű németet, ugyancsak német származású feleségével együtt a francia 
hatóságok internálták. Fájó szívvel intett búcsút akkor még kezdetleges 
kórházának és kényszerűségből elhagyott betegeinek — a viszontlátás 
reményében. A „Nagy Doktor” — ahogy néger betegei nevezték — akkor 
érezte először a saját bőrén, mit jelent a háború, melyben ő nem vét
kes, de amely őt mégis megakadályozza abban, hogy tovább folytassa 
békés gyógyító munkáját és emberi életek megmentését az Ogowe 
partján.

Milyen különös játéka a véletlennek, hogy a Schweitzer-házaspárt 
és a többi internáltat szállító francia hajót a tengeren egy német ten
geralattjáró támadta meg, méghozzá éppen az a tengeralattjáró, melynek 
Niemöller Márton tengerészkapitány — a mai híres nyugatnémet béke
harcos — volt a parancsnoka. A  támadás következtében a hajó — több
ségükben német — utasainak, köztük Sehweitzeréknek az élete is köz
vetlen veszélyben forgott. Ezekben a vészterhes pillanatokban döbbent 
rá ő is, hogy a háborúban az ember sehol sincs biztonságban és hogy 
a háborúban nincs kivétel és nincs irgalom! Egész valójában megrázta 
az a fájó felismerés, hogy ő, aki egész életét a békés alkotó munkának, 
az életnek a szolgálatára szentelte, most egy számára teljesen idegen, 
imperialista érdekekért vívott, esztelen háború következtében, akarat
lanul, mondhatnék, „hivatalból” ellenségévé lett egyszerre a franciáknak

560



 és egyben a francia gyarmaton gyógykezelt betegeinek is, sőt mi több, 
a saját honfitársai fékezhetetlen „harci kedvének” is csaknem áldoza
tává vált.

E keserű háborús tapasztalatokkal „meggazdagodva” tanulta meg 
igazán becsülni a békét és tanult meg minden erejével harcolni a há
ború ellen. Ez volt az inditéka annak, hogy egész életén keresztül min
dig ős mindenütt felemelje figyelmeztető szavát a háború ellen, ha a 
békét veszélyeztetve látta.

Legutóbb öt esztendővel ezelőtt, 1958 áprilisában intézett drámai 
hangú felhívást az egész emberiséghez, a béke megmentése érdekében, 
az osloi norvég rádión keresztül. Ebben a rádióbeszédben „három óvást 
intézett az atomhalál ellen” a világ közvéleményéhez. Először is az 
atomfegyverkísérletek halálos veszedelmére hívta fel a figyelmet. „Már 
egy évvel ezelőtt, másokkal együtt szót emeltem, hogy rámutassak a 
nagy veszélyre: az atombombákkal (uránium- és hidrogénbombákkal) 
végzett kísérletek radioaktivitással fertőzik meg a levegőt és a talajt” 
— mondotta. E kísérletek folytatása esetén „nem vállalhatjuk a felelős
séget ezer és ezer szellemileg és testileg beteg gyermek születéséért... 
Mindenekelőtt a nők kötelessége, hogy ezt az emberiség jövője ellen 
elkövetett bűnt megakadályozzák.” Drámai hangú felhívásának a má
sodik részében megrendítő vonásokkal rajzolta meg, hogy milyen lenne 
az atomháború. Csak egyetlen hidrogénbomba robbanásakor keletkező 
hő száz millió Celsius fok körül mozog, s az ezt követő radioaktív fer
tőzés mintegy 4500 négyzetkilométeres körzetben mérgezné meg a le
vegőt és a vizet s minden élelmiszert. Idézte az angol parlament egyik 
tagjának szavait: „Aki atomfegyvert alkalmaz, az a méh sorsát vállalja, 
mely a fullánkját használja: meg kell halnia.” . Épp ezért sürgősen le 
kell mondani az atomfegyverkeről. Végül Schweitzer felhívta a világ 
közvéleményének a figyelmét, hogy szükség van a tárgyalásokra, a nem
zetközi megbeszélésekre. Két kockázat közül kell választania a ma élő 
nemzedéknek. Vagy ugrás a nukleáris háború iszonyatos szakadékéba, 
vagy egy nagy ugrás a béke felé. Ez utóbbit úgy kellene kezdeni, „ha 
bátorságunk lenne bízni és reménykedni a nemzeteket és egyéneket 
megragadó emberiesség szellemében, amely elűzi az értelmetlenséget és 
az embertelenséget. . . ” Majd ezekkel a szavakkal fejezte be rádiószóza
tát: „Célunk csak az lehet, hogy a nemzetek ne fegyverekkel, hanem 
békés úton intézzék el vitás kérdéseiket.”

Schweitzer azonban nemcsak általánosságban hangoztatta az atom
fegyverek eltiltásának és a tárgyalásoknak a szükségességét, hanem 
arra is rámutatott, hogy a tartós béke csakis a fennálló konkrét nemzet
közi problémák mielőbbi békés megoldásával biztosítható. Ezért szentel 
igen nagy figyelmet a többi között a német kérdés békés rendezésének is. 
Mindössze két esztendővel ezelőtt, 1961-ben intézett e kérdésben üze
netet Walter Ulbrichthoz, az NDK Államtanácsa elnökéhez, melyben 
határozottan állást foglalt a német békeszerződés mielőbbi megkötése 
mellett, majd kifejezte reményét, hogy a világon mind nagyobb teret 
fog hódítani a béke gondolata és mind többen fogják felismerni, hogy 
a tartós béke biztosításának hiánya pusztulással fenyegeti az emberiséget.

Schweitzer Albert ezekkel a szavakkal is az emberiség egyetemes 
békevágyának adott kifejezést, hogy a háború fogalmát örökre töröljék 
ki az emberiség szótárából.

Mi a titka annak, hogy az idős, nyolcvankilencedik életévében még 
mindig munkálkodó Schweitzer Albert magas korát meghazudtoló, ener
giával és frisseséggel, megalkuvást nem ismerve, harcol ma is — nem
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csak százmilliók rokonszenvétől kísérve, hanem dühödt támadások ke
reszttüzében is — a békéért?

Élete történetét, munkásságát és írásait ismerve csak azt felelhetjük 
erre a kérdésre, hogy mint hivatásához hű orvos, teológus nem cseleked
het soha másképp! Jézus Krisztus Urunk, a Béke Fejedelme indította őt 
is a béke, s vele az Élet szolgálatára és kíméletlen harcra a háború,, 
a pusztulás ellen. Öt idézem: „Etikus embernek csak az tekinthető, aki 
előtt az ember, az állat és a növény élete szent és aki odaadóan segít 
minden olyan életnek, amely bajba jutott.”

A „Nagy Doktor” életének legboldogabb pillanatai közé tartozik, 
mikor súlyos műtéten átesett betegeinek az ágya szélére ül, s várja,, 
míg az a narkózisból magához tér és körültekint; — ilyenkor ő is érzi 
betegével együtt a visszaáramló élet lüktető örömét, — majd betege fölé 
hajol s elmondja neki halk, szelíd hangon: őt Jézus szeretete indította 
arra, hogy a betegeket gyógyítsa, a halál fagyos öleléséből az Élet meleg, 
karjaiba visszahozza.

A „Grand Docteur” így hajol aggódó, de mégis reményteli szívvel 
a mai világ, a sok-sok megoldásra váró problémával küszködő emberi
ség beteg szíve fölé, s el akarja űzni feje fölül a háború vésztjósló fel
hőit és még meg akarja menteni minden igyekezetével a béke, az élet: 
s a jövendő számára.

— Egyet nem szabad tennünk, — mondotta három esztendővel ez
előtt, a Gerald Götting vezetésével nála járt német küldöttségnek, —  
nem szabad a kapitalizmus szörnyű ellentmondásait itt Afrikában meg
élnünk, hanem gondolatainkat és cselekedeteinket egységbe fűzve kelt 
szolgálnunk.

S hogy a világbéke megvalósulásáért, a nukleáris háború elhárítá
sáért végzett sok-sok fáradozást és küzdelmet nem látja reménytelen
nek és kilátástalannak, álljon itt ismét az ő kijelentése, mely egyúttal 
optimizmusáról, a jó ügy végső győzelmébe vetett szilárd hitéről is 
bizonyságot tesz: „Minthogy az igazság és a szellem erejében hiszek, 
bízom az emberiség jövőjében is!” Isten áldja meg még sok-sok jó  gyü
mölccsel Schweitzer Albert minden nemes fáradozását és szenvedélyes 
harcát a béke diadaláért.

Szerdahelyi Pál
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H a lotta in k
 

+  Szabó István 1881—1963

82 éves múlt a tavasszal, s a nyáron halt meg. Ha az ő szép, hosszú, 
eseményekben, munkában gazdag pályájára gondolunk, úgy tetszik, hogy 
az egész élete nem is volt más, mint egy forró levegőjű dolgos nyár.

1881. május 10-én született Szakonyban, Sopron megyében, ötgyere
kes földműves szülőktől. Ö volt a harmadik. Ottani szokás szerint mint 
„cseregyerek” tanult meg németül. A gimnáziumot Sopronban végezte. 
A teológiát Sopronban és Halléban. Tanítva tanult.

1905-ben Gyurátz püspök szentelte pappá. Segédlelkész két helyen 
volt: Bükön, 1905. szeptember 5-től 1906. október 10-ig. És Szepetneken, 
1906. október 10-től 1907. május 17-ig.

Ezután Némethidegkútra (Burgenlandi hívták rendes lelkésznek. Itt 
alapított családot. Felesége Bögöthy Irma tanítónő volt. Két gyermekük 
született: Lenke és Olga. Hatéves némethidegkúti szolgálat után Ke- 
menesmagasiban választották meg. És itt is maradt 31 éven át, nyu- 
galombavonulásáig: 1944. május 1-ig.

Mindenütt talált bőven tennivalót, de különösen Kemenesmagasiban. 
Evangélikus többségű hely. Az ő idejében 1260 lélekkel. A gyülekezet 
lelki otthonává igyekezett tenni a templomot. De azon kívül talán még 
többet dolgozott. Szív szerint kereste és látogatta a betegeket, elaggot
takat.

Konfirmáció után is szemmel tartotta tanítványait. Jó néhány 
zsellér- vagy ikisparaszt-, főképp sokgyermekes családban ő ambicionálta 
továbbtanulásra a tálentumos fiút vagy lányt. És ha másképp nem ment, 
maga oktatta a rászorulót. Csak el ne kallódjon a tehetség! -

1925-ben 3 új harangot vett a gyülekezet, mert az első világháború 
alatt kettőt elrekviráltak. A megmaradt harmadikat a helyi róm. kato
likus filiának adták el. 1927-ben a nagyon egészségtelen paplakot építet
ték újjá. 1934-ben a templomot, mert 150 éves jubileuma volt, kívül és 
belül kitatarozták.

Nem sokkal a második világháború befejezése előtt nagy gyász 
borult Szabó István családjára: forrón szeretett Olga lánya, mint fiatal 
anya, meghalt. Árvaságra hagyva kis Mária lányát. Lenke lánya és csa
ládja pedig nem sokkal később Nyugatra vonult és onnan soha többé 
vissza nem tért.

Ezen fájdalmas veszteségek ellenére is Szabó István az egyház dol
gozója, Isten igéjének hirdetője maradt. Nyugdíjas korának egy részét 
Balatonmárián töltötték hűséges élettársával. Eleinte itt, majd a balaton- 
szárszói missziói körzetben szorgoskodott. Utolsó állomása Gyenesdiáson 
Kapernaum lett. De néha még itt is vállalt szolgálatot.

Feleségének 1962. tavaszán bekövetkezett halála után azonban egyre 
gyengült. A hajdani dolgos és szívós szervezet terhessé lett. Belső szervi 
bajai elhatalmasodtak rajta. Emiatt a keszthelyi kórházba szállították. 
Szíve azonban a műtéthez gyenge volt. Halála 1963. július 13-án követ
kezett be. Gyenesdiáson felesége mellé temették: 1963. július 19-én.

Legyen áldott emléke és síri nyugalma!
Tóth János
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K ön yvszemle

Trevor Huddleston:

Weine, du geliebtes Land
(Evangelische Verlagsanstalt Berlin 1963)

A könyv szerzője, Trevor Huddleston 1913-ban Angliában született. 
Anglikán lelkész. 1939-ben csatlakozott a Community of Resurrection 
<a feltámadás közössége) nevű rendhez. 1943-ban rendje megbízásából 
Dél-Afrikába ment, hogy a közösség ottani misszióját vezesse. Nem sok
kal később a rend dél-afrikai vezetője lett. Az apartheid, a faji elkülö
nítés elleni harcban Huddleston legendás alak_ lett Dél-Afrikában. 
S mint legendás alakokkal könnyen megtörténik: veszélyes lett a hatal
masok szemében. Egy dél-afrikai miniszter mondta nyilvánosan: „Olyan 
embereket, mint Huddleston, a középkorban máglyán égettek el” . A feke
tékért vívott megalkuvás nélküli harca miatt a rendőrség figyelte, míg 
végül 1956-ban rendje visszahívta Angliába.

Könyvét tehát — amely eredetileg angolul jelent meg és már két 
német kiadása van — saját tapasztalatai alapján írta. Célja a világ 
figyelmét felhívni a négerek számára embertelen dél-afrikai helyzetre 
De a könyv minden lapján érződik, amit Gollwitzer mond a német 
kiadás előszavában: „Nem politikai szenvedély, nem meghatározott poli
tikai programhoz való kötöttség, hanem közvetlenül lelki megbízatása 
kényszerítette őt politikai állásfoglalásra.”

Huddleston konkrét példák során ismerteti a dél-afrikai faji elkülö
nítésből adódó helyzetet: A négerek csak „útlevéllel” közlekedhetnek 
az országban. Akik ilyet nem tudnak felmutatni, azokat börtönnel bün
tetik. A néger településeket megtűrik ugyan a városok közelében, mert 
szükség van a munkaerőre, de ha az a település a fehérek terjeszkedé
sének útjában van, akkor semmiféle eszköztől sem riadnak vissza, hogy 
akár tízezreket telepítsenek át más helyre. Ezért a négereknek nincs 
joguk arra, hogy telkük és házuk legyen. A fehér és a néger települések 
között legalább négyszáz méter távolságnak kell lennie. Közben nem 
lehet se művelt föld, se futballpálya, csak „senkiföldje” lehet. Villany
szolgáltatás nincs a néger településeken. Még abban sem, amelyik a déli 
félteke legnagyobb hőerőművének közvetlen közelében van! A néger 
házastársak még akkor se élhetnek együtt, ha ugyanannál a fehér ház
nál dolgoznak és ugyanott kapnak mindketten lakást is. Azok a benn
szülöttek is, akik rövid idő alatt képesek voltak elszakadni a primitív 
körülményektől és például tanítók lettek már, állandó zaklatásnak van
nak kitéve. Azonos bűntettek esetén a fehéreket enyhébben büntetik, 
mint a feketéket. A bennszülötteket elzárják az európai műveltségtől 
még akkor is, ha azok kívánnának belőle részesülni: Jehudi Menuhin- 
nak meg akarták tiltani, hogy néger közönség előtt hegedüljön. Az-em
berek között az a legfőbb megkülönböztetés, hogy bőrének színe fehér 
vagy fekete. Ennek a kilátástalan helyzetnek a következménye, hogy a 
négerek között sok a gyilkosság, a házasságon kívüli szerelmi élet, és
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hogy a gyerekek az utcán nőnek fel. Ezek rövid, tárgyilagos mondatok, 
de mindegyik mögött emberek és tragédiák ezrei vannak. A fehérek szá
mára azonban a néger mindig csak egy probléma, de sohasem személv 
S azt gondolják, hogy a feketék iránti kötelességeiket szeretet nélkül is
teljesíthetik.

Az egész helyzetben a legszomorúbb, hogy a keresztyének maga
tartása ebben a kérdésben nem helyes. A Holland Református Egyház 
van a legnagyobb befolyással a fehérekre és ez az egyház támogatja a 
legodaadóbban a faji elkülönítés rendszerét, még a kormányt is nem
egyszer túllicitálva. Magatartásukat azzal indokoljak, hogy a fajok kö
zötti különbségeket maga Isten akarta és mindörökké fenn is tartja. 
Érvelésükben az a súlyos hiba, hogy ezzel a fehér faj örökké tartó 
elsőbbségét és uralmát akarják igazolni a feketék felett, s eközben egy
általán nem említik, hogy Jézus Krisztusban Isten az egész világra, 
benne minden fajra vonatkozóan egyformán cselekedett. Huddleston 
szerint ez nem is ószövetségi álláspont, hanem „unterchristlich” . A fehér 
keresztyének fel se merik vetni a kérdést, hogy kicsoda az én felebará
tom? Talán azért, mert tudják a helyes feleletet és szívükben elvetik 
azt?

A többi egyház nem teszi magáévá a faji elkülönítés elvét és poli
tikáját. Felelős személyek és szervek részéről ismételten hangzottak el 
kijelentések, amelyek ezt a politikát élesen bírálták, De a probléma olyan 
ponthoz érkezett el, amikor már többre volna szükség, mint csak nyilat
kozatokra. Az egyházak attól tartanak, hogy ebben az esetben sok fehé
ret idegenítenének el, de nem gondolnak árra a veszteségre, amely a 
feketéknél sokkal súlyosabban éri őket magatartásuk következtében 
nemcsak ma, hanem még az elkövetkező nemzedékekben is. Ez az idő 
ezért roppant jelentőségű: „Ha az egyház a faji kérdésben most nem 
tesz bizonyságot, akkor véleményem szerint erre soha többé nem lesz 
alkalma” — írja a szerző.

Huddleston óva int attól, hogy ezért a helyzetért csupán néhány em
bert tegyünk felelőssé. Á  faji elkülönítés gondolata ugyan a kálviniz- 
musból táplálkozik, de a másvallású fehér tömegek helyeslése és közö
nye azt mutatja, hogy sem az anglikánok, sem a katolikusok, sem a 
többi protestánsok nem tudták az emberiség egysége felől vallott keresz
tyén hitüket a gyakorlati életbe átültetni.

Jézus korában a zsidók és samaritánusok között teljes volt a faji 
elkülönülés, az „apartheid” . S amikor őt egy törvénytudó megkérdezte: 
„Ki az én felebarátom?”, akkor Jézus az irgalmas samaritánusról szóló 
példázatot mondta el, amelyet azzal a felszólítással fejezett be, hogy 
„eredj el és te is akképpen cselekedjél” . Ez a példázat legcsekélyebb 
alapot sem ad egyik faj elsőbbségére a másikkal szemben, bármilyen 
legyen is a múltja vagy eredete.

„Amit én itt világossá akarok tenni, az az, hogy a keresztyén sze
retet olyan átható, olyan követelő és olyan forradalmi erő, amelynek 
egyáltalán semmi kapcsolata sincs azzal, ami sokszor nevével történik. 
Éppoly kevéssé hasonlít az evangéliumok Jézusa ahhoz a sápadt, szen
timentális alakhoz, akit gyakran idéznek olyan keresztyének, akik ké
nyelmességből beletörődnek az igazságtalanságba és türelmetlenségbe.”'

„A  prófétálás még mindig feladata az egyháznak: a prófétálás va
lódi értelmében. Mindig mulattat a vallás és politika ősrégi kérdéséről 
vitákat hallani és közben elképzelni, hogy olyan emberek, mint Jere
miás, Ámós, Ézsaiás és Ezékiel mit tartottak volna erről. Hiszen ők 
idejük felét azzal töltötték, hogy a korabeli embernek kifejezetten meg
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magyarázzák: Isten társadalmi rendjükkel, gazdagságuk megoszlásával, 
egymás iránti viselkedésükkel — röviden, politikájukkal törődik 
(230. old.)

A  fajok egységéről szóló tanítás nem egyedül a keresztyénség taní
tása és nem is középponti tanítása a keresztyénségnek. Mégis egyértel
műen ki kell fejtenie az egyháznak, ami a középpontból, Jézus Krisztus 
univerzális művéből ebben a kérdésben következik. Ezt hangos szóval 
hirdetnie és megvalósulásáért harcolnia kell. Ha ezt nem teszi meg, 
akkor középponti mondanivalója, a Jézus Krisztusról szóló evangélium 
veszíti el hitelét.

Dél-Afrika nagyon messze van tőlünk és nekünk is sok feladatunk, 
problémánk van. Mégis érdemes néha ezeken túl, messzire tekintenünk, 
hogy megismerkedjünk a keresztyénség helyzetével a világ távoli ré
szein. S nagyon érdemes ilyen messzire tekintenünk, ha ez arra késztet, 
hogy elgondolkozzunk a mi világban való szolgálataink és feladataink 
felől.

Reuss András

A Sajtóosztály értesíti a gyülekezeteket, hogy második

kiadásban megjelent a Korálköny II
c. kiadvány, amely az énekeskönyv új énekeinek kottáját 

tartalmazza.

A kottakönyv ára 65 Forint.
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Az iqehirdető műhelye

SZENTHÁROMSÁG U. 22. VASÁRNAP

Jer. 33, 8—9.

A hamis prófétákkal ellentétben Jeremiás ítéletet és pusztulást hir
detett népének. Bármilyen népszerűtlen volt is igehirdetése, arról beszélt, 
hogy Nabukodonozor közelgő csapatai feldúlják Jeruzsálemet, romba- 
döntik a templomot s a népnek hosszú ideig tartó keserves száműzetésbe 
kell mennie. Mindez a sók nyomorúság pedig annak a bűnös maga
tartásnak a következménye, amelyet a választott nép tanúsított teremtő 
Istenével szemben. Ennek a bűnös magatartásnak a lényege a hűtlenség. 
A nép, mint hűtlen házastárs, elpártol Istenétől, idegen istenek felé 
fordul. Szíve és füle érzéketlen marad Isten igaz igéjével szemben, azt 
megveti, nem engedelmeskedik neki. A nép közelgő nagy nyomorúsága 
ennek a prófétád igehirdetésnek a fényében kapja meg igazi tragikus 
mélységét.

Jeremiás azonban Isten igazi prófétája, ennélfogva Isten teljes üze
netét hirdeti. Nemcsak a közelgő büntetésről, ítéletről beszél, hanem 
meghirdeti a kegyelem csodálatos, nagyszerű távlatát is. Előre mutató 
igehirdetésében kibontakoznak az új szövetség körvonalai: Isten meg
bocsát hűtlen népének, megtisztítja azt minden tisztátalanságtól és 
szennytől, engedelmes új szívet, megújított életet ad övéinek s Istennek 
•ez a kegyelmes cselekvése meglátszik majd a nép életében. Felfigyelnek 
rá mindazok, akik eddig megvetették, vagy jelentéktelennek tartották 
Isten népét. Erről szól alapigénk.

A textus mai megszólaltatásánál mindenekelőtt elénk tárul az 
eschatologikus távlat: mindaz, amit itt Isten ígér, a maga teljességében 
még a mai számunkra is a jövő reménysége. Mi, Jézus Krisztusban hivő 
keresztyének is csak várjuk azt a napot, amikor Isten végérvényesen 
megtisztítja népét minden bűntől, dísszé és ékességgé teszi minden nép 
szeme láttára. A fehér ruha és a pálmaág, a teljes tisztaság és a végső 
■győzelem, még csak a holnap drága ígérete az útban levő gyülekezet 
számára. Jó, ha igehirdetésünkben helyet kap ez a keresztyén remény
ség. Sok bűn alatt, gyakran nyilvánvaló hűtlenségben, engedetlenségben 
él ma Isten népe a világban. Nagyon csüggesztő és sokszor kilátástalan 
lenne a bűn elleni harcunk, ha szem elől tévesztenénk, amit Isten holnap 
tartogat számunkra: a teljes megtisztulást az örök életben.

Az alapigét persze főleg jelen életünk valósága felé kell megszó
laltatni. A gyülekezet most akar táplálkozni, erőt nyerni belőle. Ezért 
hirdessük meg bátran Isten irántunk való nagy szeretetét, amelynek fő 
megnyilvánulása ma is a bűnbocsánat. Hűtlenkedő „házastársaknak”, 
engedetlen fiáknak, modern bálványimádás ezerféle formáját, kipróbáló 
keresztyéneknek, megfáradt hitű, szeretetükben meghidegült hivőknek
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szól a boldogító örömhír: Isten kész megbocsátani bűneinket, kész meg
újítani a szövetséget velünk, kész újra magához ölelni az elcsavargott 
fiút: az egyszülött Fiú áldozatáért!

A bűnbocsánat hirdetése esemény és nem üres, élettelen dogma 
Ahol felhangzik az evangélium, ott Isten maga cselekszik és végrehajtja" 
tisztító, megszabadító munkáját a bűnösökön. Ezzel a hittel és ezzel az 
örömmel kell hirdetnünk, mint friss örömhírt, a bűnbocsánat régi evan
géliumát. A bűnbocsánat jelen életünkben is realitás. Hitünkkel bele- 
fogózunk a hirdetett, vagy olvasott igébe, hittel megemlékezünk kereszt- 
ségünk eltörölhetetlen nagy eseményéről, hittel vesszük az úrvacsora 
szentségében Jézus Urunk testét és vérét — és életünk Isten bűntől 
tisztító cselekedetének színtere lesz.

Miért ad Isten népének bűnbocsánatot? Kétségkívül azért, hogy 
övéit boldoggá tegye, békességgel, üdvösséggel, önmagával ajándékozza 
meg. De nemcsak ezért! Istennek nagy tervei yannak bűnbocsánatot 
nyert népével. A gyülekezetei Isten a maga tanújává teszi ebben a világ
ban. Olyan könyvvé, amelyben mindenki olvashat. A keresztyének meg
váltott életének kell hangosan hirdetnie, hogy a megváltás megtörtént. 
A bocsánatot nyert hívők életének kell bizonyságot tennie arról, hogy 
Isten kegyelmes és ma is munkálkodik.

A keresztyén gyülekezetnek nem annyira a méltóságát, mint inkább 
a mérhetetlen felelősségét kell hangsúlyozni az ige alapján. A nagy kér
dés, amire választ kell ma adnunk: mennyi látszik meg mindennapi éle
tünkben Isten hatalmas, ujjáteremtő munkájából? Isten bűnbocsánatot 
nyert, bocsánatból élő népe vagyunk. Mennyire lesz a bűnbocsánat na
ponként megújító, megszentelő erővé az életünkben? Mennyire ad 
nekünk az Isten kegyelmébe vetett hit erőt naponként a cselekvő, segítő 
szeretetre, a világ sokféle ínségének hordozására? Evangélikus kegyes
ségünk igazi próbája a cselekvő szeretet. Isten cselekszi életünkben a 
„jót”, hogy ez a jó drága ajándék legyen a világ számára azokban \iz 
emberi közösségekben, ahol élünk és dolgozunk. Isten békességet mun
kál a szívünkben, hogy ez a békesség odaállítson minket a világban fel
lelhető különféle feszültségek ütközőpontjába és arra indítson, hogy min
den erőnkkel és teljes lehetőségünkkel a békesség munkálói legyünk.

Ha a gyülekezet nem lenne hajlandó erre a szolgálatra, az annak a 
jele volna, hogy nem veszi komolyan a Jézus vére árán neki ajándéko
zott bűnbocsánatot és Istentől kapott küldetést. Ebben az esetben olyan 
lenne, mint a megízetlenült só, amely nem jó egyébre, mint hogy kidob
ják és eltapossák az emberek. Igénk komolyan az elé a kérdés elé állít: 
egyház vagyunk-e csakugyan? Hiszünk-e igazán Isten megbocsátó, meg
tisztító szeretetében? Hajlandók vagyunk-e teljes komolysággal tanúi 
lenni Isten cselekvésének? Ha igen, akkor ez gyakorlati életszentséget, 
sok sok szeretet, áldozatot és segítést jelent minden vonatkozásban. Eb
ben a tanúságtételben — amihez egyébként a vasárnap témája, az egy
másnak való megbocsátás is hozzátartozik — van az egyház nagy külde
tése korunkban. Vállaljuk mindnyájan örömmel ezt a küldetést!
 Tarjáni Gyula
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ARATÁSI HÁLAADÓ ÜNNEP

Zsoltár 23, 1—6.

EXEGETIKAI MEGJEGYZÉSEK

Legkedvesebb zsoltáraink egyike. Az Istenben való bizalom, a hit 
bensőségessége fejeződik ki benne költői formában. A gyermeki bizalom 
hangjai nem a semmivel sem törődő gondatlanságból fakadnak, hanem 
külső-belső küzdelmek között az Istennel élő közösségben naponként új 
erőt nyert szívnek gazdag gyümölcsei. A költőiség nemcsak értéke ennek 
a zsoltárnak, de egyúttal értelmezésének a nehézségét is magában rejti. 
Ugyanis a keleti ember nyelvezetének képgazdagságában a való élet és 
a költészet világa sokszor egymásba folynak és nemegyszer nehéz a 
határt megállapítani a valóságos történés és a költői-allegorikus beszéd
mód között.

1. vers. A pásztornak a régi Keleten oly gyakran használatos képe 
az Ótestamentomban eredetileg nem az egyes embernek az Istenhez való 
viszonyát fejezte ki, hanem Istennek azt az üdvtörténeti vezetését, 
amellyel szövetségi népéről gondot viselt (vö. Ézs. 40, 11; Ez. 34, 11—16; 
Zsolt. 80, 2; 95, 7; 100, 3. stb.). így talán ez a zsoltár a gyülekezetnek 
az éneke lehetett, amelyben Istent az istentiszteleten mint Izrael pász
torát dicsőítette (vö. Zsolt. 80, 2.). A hitnek a közössége azonban, az, 
egyesben — ahogyan magára is vonatkoztatta — a hitnek új szikráját 
lobban tóttá lángra. A  pásztornak a képe hálás emlékezést ébresztett 
benne a múltra vonatkozólag, és bizodalmas reménységet: nem szűköl
ködöm. (A dávidi szerzőség kérdésébe most nem bocsátkozunk bele, mert 
messzire vinne.)

2. vers. Visszatekint a zsoltáros életének napfényes napjaira, melye
ken Isten védelmét élvezte, mint a bárány a füves legelőt és az életet 
jelentő vizet. (A legelő és a víz Palesztinában sok helyen nem volt ma
gától értődő dolog, sok helyen szűkölködött benne a nyáj, s így megléte 
a megélhetést jelentette.) Ennek a versnek a képe az Isten gondoskodó 
jóságára emlékeztette. Arra az Istenre, aki újra meg újra fenntartotta,, 
megelégítette új életerővel és reménységgel. Az ótestamentomi Isten-hit 
sajátossága, hogy a múltat, a jelent és a jövőt egységben látja. A hit 
a megtapasztaltat és a reménységet összekapcsolja, mert attól az Istentől 
tanulta meg szemlélni az életet, Akinél az, amit mi időnek nevezünk, 
örök jelenben olvad össze.

A 3. vers-ben a „lélek” (nefes) az egész embert (egzisztenciálisan) j 
jelöli. — Ebben a versben változik a kép: Isten az életútön vándorlók, 
vezetőjeként jelenik meg. A zsoltáros visszatekintve eddigi életére most 
már világosan látja azt — ami sokszor talán nem volt ilyen világos 
szemei előtt — : Isten mindig a helyes (a jó) úton vezette. S mindezt nem 
azért cselekedte Isten, mintha a zsoltáros „kiérdemelte” volna Isten jó-, 
ságát, hanem csupán az „Ö nevéért” , szeretetéből, bölcsességéből. S ez 
lett a zsoltáros életének értelme, hogy Isten neve az ő életében is meg- 
dicsőíttessék.

4. vers. A megtapasztalt kegyelemből sarjad a reménység. A gon
doktól, testi-lelki megpróbáltatásoktól és a halál ínségétől az Isten gyer
meke sem mentesülhet. De tudja, hogy az életút „völgyében” járva 
sincs magára hagyatva. S itt válik mélységesen személyessé ez a zsoltár,
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 amikor többé már nemcsak végiggondolja életét, hanem imádsággá lesz 
Imádságában Istenével beszél, aki nem hagyja magára, hanem mindig 
megmutatja védelmét és vezetését.

Az 5. vers-ben az a gondolat fejeződik ki, hogy micsoda boldogság 
és öröm Isten vendégének lenni. .Visszagondol a zsoltáros azokra az ün
nepi óráikra is, amelyeket Isten házában tölthetett. Az Istenben való 
öröm a legyőzője azoknak a keserűségeknek, amelyeket mi emberek az 
 együttélés és a közösségek különböző formáiban akarva-akaratlanul egy
másnak okozunk. A megoldás persze nem az, hogy jogos vagy vélt sérel
meinkkel valamiféle vallásos „sündisznó-állásba” húzódunk vissza, ha
nem az Istentől kapott szeretettel munkálkodunk azok megszüntetésén. 
Itt nem szabad elfeledkezni arról, hogy még az Őtestamentom világában 
vagyunk és a zsoltáros természetszerűleg nem juthatott el a jézusi sze
retet emberi közösséget építő erejéhez és melegéhez. Az mindenesetre 
pozitívuma a zsoltárosnak, hogy az ellenséggel szemben sem olvasható 
ki soraiból a káröröm érzése, mint azt egyesek felfedezni vélik ebben 
a versben, és amit sajnos ma is sok ember hordoz a szívében az igazi 

öröm helyett.
A 6. vers-ben „az Úr házában lakozom hosszú ideig” — ez nem a 

hívőnek valamilyen „jócselekedete”, hanem az Isten ajándéka, hogy az 
 Ő házában, az ö  közelségében lehet. Weiser kimondottan így is fordítja: 
az Isten házában maradhatok. . .  A zsoltár megértésének a nehézsége 
főleg az 5. és 6. versben adódik, mert ezekben a versekben fonódik leg
jobban össze a képies kifejezés a valósággal. Egyesek arra is gondoltak, 
hogy a zsoltár szerzője papi személy lehetett, s így szó szerint kell érteni 

 az Úr házában lakozást. Ez nem valószínű. Viszont azt sem lehet figyel
men kívül hagyni, hogy éppen a istentisztelet helyét jelöli meg annak 

 a helynek, ahol a hitbeli látásnak a gyümölcseivel megajándékoztatott. 
 Az istentiszteletnek az áhítata mindig a „szent helynek” az a darabja 
volt és marad, amelyen az emberi szív jobban megerősödhet az Isten 
közelségének a tudatában, mint az utca lármájában. Természetesen ez 
 nem jelenti az Istennek és a keresztyén élet gyakorlásának valamiféle 
kultikus helyhez vagy időhöz kötöttségét, és nem jelentheti a keresztyén 
életnek vallásos, ünnepi és profán, hétköznapi területre való kettészakí- 
tását. Nem jelentheti különösen aratási hálaadó ünnepen, amikor első
sorban a földi javakért való hálaadásra gyülekezik össze Isten népe. 

 Csupán annak a nagy ajándéknak méltó megbecsülését, amivel Isten az 
 istentiszteleten ajándékoz meg bennünket!

AZ ÜNNEP JELLEGE

Az aratási hálaadó ünnep falusi gyülekezeteink veretes ünnepe. 
 Városi és nem kimondottan mezőgazdasági jellegű gyülekezeteink nagy 
részében is megtartják, jó lenne, ha mindenütt megünnepelnék. Ugyanis 
ez nem „speciálisan” a falusi gyülekezetek ünnepe (talán az ünnep el
nevezéséből adódhat ilyen félreértés), hanem a földi, anyagi javakért 
való hálaadás kiváltképpen való alkalma. Ezért ezt az ünnepet úgy kell 

 értelmezni, ahogyan Luther kátéjában az első hitágazatot és a Miatyánk 
 negyedik kérését magyarázza.
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1. A kirándulók gyakran elgyönyörködnek falunk szélén abban a 
festői képben, amint a pásztor esténként a hegyekből hajtja haza a nyá
ját. A kívülálló idegenek számára csupán egy szép alkonyati kép ez.< 
A pásztor és nyája számára sokkal többet jelent ennél. A pásztor a gond
viselés és törődés szeretetével tekint a nyájra és szemmel tartja minden 
egyes bárányát. A nyáj az életet jelentő legelő és víz, valamint az őrizet 
.és védelem megtapasztalásával bizonyosodik meg a pásztor jóságáról. 
A kívülállók számára csak idillikus kép ez, a pásztor és nyáj számára 
életet jelentő kapcsolat.

Ennek a zsoltárnak költői képeit is az érti meg igazán, aki nem 
kívülálló szemlélődő csupán, hanem az események részesének tudja 
magát. Mert miről is hallottunk a zsoltárban? Arról, hogyan mondja el 

-valaki, a maga korának és környezetének jól ismert képeivel, költői 
módon azt a hitbeli bizonyosságát, hogy Isten az ő jó pásztora. A pász
tornak a képe hálás emlékezést ébreszt a szívében. Amint a jó pásztor 
gondoskodik nyájának mindennapi életéről és védelmezi, úgy adott meg 
mindent számára, ami életének táplálásához és fenntartásához szükséges.

Ma a zsoltáríró a XX. század életének viszonyai között nyilván más 
költői képeket használna hitbeli látásának a kifejezésére. Vallomásával 
azonban így is egynek tudhatjuk magunkat. Hiszen mai ünnepünkön mi 
is hálás szívvel mondunk köszönetét Istenünknek, akinek j óvói tát a 
mögöttünk levő gazdasági évben is számtalanszor megtapasztaltuk.

Gyülekezetünkben — és nyilván sok gyülekezetben — az a szokás, 
hogy aratási hálaadó ünnepünkön hálánk kifejezésére odahelyezzük 
templomunk oltárára a föld termését, a búza kalászát, a frissen sült 
kenyeret, a szőlőtőke fürtjeit, a gyümölcsfák és zöldségeskertek termését. 
Szívünk vallomása ez, hogy szorgalmas és fáradságos munkánk gyümöl
cseit Isten áldásának tekintjük. Jelképes cselekedet csupán, hiszen nem 
„áldozatot mutatunk be” , hanem hálánknak’ külső, saját magunkat em
lékeztető megnyilvánulása.

2. A hálának ennél a külső jelénél sokkal fontosabb az igazi hála: 
a bizodalmas hit, amellyel felismerjük és elfogadjuk életünkben Isteni 
vezetését. Istenünkét, akit Jézus Krisztusban „Jó Pásztorunknak” ismer
hettünk meg. Jó Pásztorunknak, aki az igazság ösvényein, vagyis mindig 
jó úton vezetett.

3. A „hálás emlékezés” oltárán nemcsak az aratási hálaadó ünnep 
oltárára helyezetteknek van helyük. Az étel és ital mellett ott kell lát
nunk az egyéb anyagi és lelki-szellemi javakat is. A ruházatot és láb
belit. A munkalehetőséget és erőt a munkához. A családi otthont, a 
hitvestársat és gyermekeket. A jó időjárást és a békét. Az egészséget és 
a becsületet. A templomot és istentiszteleinket. A közrendet, a jóbará
tokat, megbízható szomszédokat, a pihenési, művelődési és szórakozási 
lehetőségéket, és még sok mindent. Mindent, akiken és amiken keresz
tül gondoskodott rólunk az Isten. Mindent, ami által neve dicsőségét 
szolgálhattuk, s szerethettük és segíthettük embertársainkat.

4. Ez a zsoltár megmutatja, hogy csak közösségben lehet igazán 
hálát adni. A gyülekezet közösségében, ahol bizodalmas hit támadhat 
az ember szívében, s ahol együtt tud örvendezni és hálát adni Isten meg
tapasztalt jóságáért. Ez a zsoltár is — személyes hangja ellenére — a 
gyülekezet hálaadó éneke. Az persze természetes, hogy a gyülekezetben 
az egyes ember hite a hit közössége által új lángra lobban. A hálaadás 
is személyes vallomása az emberi szívnek — de a gyülekezet közössé

M EDITÁCIÓ A  KÉSZÜLŐ IGEHIRDETÉSHEZ
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gében jut kifejezésre. És tágabb körben: a társadalom közösségében 
Ott, ahol együtt dolgozunk embertársainkkal, a saját kenyerünkért és 
mindenkiért. Ma már azt talán felesleges hosszasan bizonyítgatni, hogy 
mennyire egymásra vagyunk utalva munkánkkal. Az én munkám gyü
mölcse nemcsak az én mindennapi kenyeremet biztosítja, hanem ember
társaimét is. Mint ahogyan én sem tudnék élni az ő munkájuk nélkül. 
Ekevas és gyalupad, traktor és íróasztal, szerszámgép és mérnöki rajz
asztal, orvosi rendelő és könyvtárszoba, a közlekedés, a bányászat és 
vegyipar dolgozói, s a többiek mind-mind a földi élet szorgalmas mun
kásai, akikkel együtt örülünk az elért eredményeknek és együtt fárado
zunk az emberek jólétén. Az Isten megtapasztalt áldásáért mondott hit
beli hála egyúttal erősíti az emberek iránti szeretetünket is.

5. Ma elsősorban földi életünk anyagi javaiért nyílik ajkunk és szí
vünk hálára. Mégsem feledkezhetünk meg arról sem, hogy itt a temp
lomban, az istentiszteleteiken tanítgat bennünket Isten földi életünk és 
egymás megbecsülésére. S a földi élet kincseivel és értékeivel együtt az 
üdvösség kegyelmi ajándékaival is bőségesen megajándékoz. Anélkül, 
hogy a zsoltár szavait allegorikusán elspiritualizálnánk, megemlékezünk 
arról, hogy keresztyén őseink (az ó-egyházban) ezt a zsoltárt az úr
vacsorára vonatkoztatták és nagycsütörtök ünnepein olvasták fel. Lelki
leg is táplálkoztak, hogy Isten hűséges és hálás gyermekei lehessenek, 
így adunk ma mi is hálát Istenünknek a lelki táplálékért is, amellyel 
erősíti hitünket, hogy meg ne feledkezzünk a földi táplálékunkat is na
ponként hálával az Ö kezéből venni!

Sárkány Tibor

bibliavasArnap

Ézsaiás 8, 11—17

Mi a véleményünk a Bibliáról? — erre a kérdésre kell kielégítően 
megfelelnie a bibliavasárnap igehirdetőjének. Ha az erről szóló igehir
detésekre emlékezem, még a közelmúltból is eszembe jutnak igehirdetők, 
akik három-négy évtizeddel ezelőtti igehirdetéseiket újítják fel; vagy — 
ha fiatalabbak — kritikátlanul átveszik régi prédikátorok eredményeit.

A Bibliával kapcsolatban igen sok új eredmény, meglátás született. 
A régészeti kutatások eredményei^ amelyek közül a legjelentősebb, de 
nem az egyetlen a Holt tengeri tekercsekkel kapcsolatos tudományos te
vékenység, mind új fényt vetnek a Bibliára. Ezen kívül nem hanyagol
ható el az sem, hogy a társadalom egy része, sőt jó része ma már nem 
tekinti szent könyvének a Bibliát, sőt a társadalmi illem sem kötelez sen
kit arra, hogy a közvélemény következtében többre tartsa a Bibliát, mint 
más könyveket.

Ebben az új helyzetben nem beszélhetünk a Szentírásról úgy, mintha 
tekintélye mindenki előtt elfogadott lenne. Téves lenne az is, ha a meg
győzés tekintélyelvi módszereit választanánk. Pl. helytelen lenne olyan 
gondolatmenettel érvelni: a Biblia ennyi és ennyi nyelven, példányban 
jelent meg, ennyi és ennyi ember olvassa; tehát: ami benne van, igaz, 
higgyetek benne.

Helytelen lenne az is — ez is hallható olykor —, hogy polemikus él
lel mentegetnénk válogatott helyeket a Bibliából. Azok a helyek ugyanis, 
amelyek esetleg támadás tüzében vannak, a szószékről védve (az ellen-

572



vélemény elrajzolt bemutatásával) talán tényleg igazolást kapnak, de ez- 
zel nem jut előbbre az egész Biblia ügye, a gyülekezetben.

A Biblia a gyülekezet könyve. Nem egyéni vélemény jut benne ki
fejezésre, hanem a gyülekezet véleménye. Igaz, könyvei egyéni írásmű
vek, jórészüknél ismerjük a szerzőt; más részüknél a szerző egyénisége 
ismeretlenül is átsüt a sorokon. De mégis, közösség, a gyülekezet hite fog
lalja őket kánonba, részint azzal, hogy használja, olvassa gyülekezeti al
kalmakon (pl. Pál leveleit hamarabb olvasták a gyülekezetekben, mint 
kánonba vették); részint azzal, hogy a könyvekben kifejeződött hit, a 
könyvekből megszólaló üzenet irányítója, zsinórmértéke lett egy egész 
közösség életének. S a gyülekezet nem csak egyénenként csatlakozott 
hozzá, hanem mint közösség. Egy író, vagy filozófus hívei egyenként tar
toznak mesterük táborába (s csak olykor-olykor alkotnak közösséget), a 
bibliai gyülekezetnek elengedhetetlen feltétele a gyülekezet-jelleg s ebbe 
a gyülekezetbe még távolról is elzarándokolnak a „társutasok” (szereésen 
főkomornyik). Ma is, a Biblia, Isten üzenetét tolmácsolva összetartja a 
gyülekezetei. Nem azért, mert régi, kipróbált, híres könyv, nem azért, 
mert igen elterjedt, hanem azért — ad absurdum kiélezve — mert Isten 
üzenete szólal meg benne.

A Biblia élő, mozgó könyv. Nem nyugodt, kiegyensúlyozott törvény- 
kódex, nem pontos beosztású tudományos repertórium, hanem élő könyv. 
Vélemények, korok váltják egymást benne. Sokszor nem csak váltják, 
szembe is fordulnak egymással. Az ellentét sokszor a végsőkig kiélező
dik (pl. Acta 15, 39—40.). Egységes üzenetét különböző korok emberei kü
lönböző módon szólaltatják meg s ez bizony érződik rajta. Nem azonos 
a teremtéstörténet levegjője János apostol iratával. Közben sokféle tí
pust, törekvést ismerünk meg, többféle alkatú emberrel találkozunk. Nem 
emberi tulajdonságaik kapcsolják egybe őket, hanem éppen az, hogy 
mindnyájan az Isten szolgálatába szegődnek, érte, miatta hirdetik az 
igét, tartják fenn a megírt könyveket, őrizve, hirdetve és továbbadva az 
utókornak. Közben mozog, él, alakul a szent ügy, minden korban, min
den helyzetben új és új arculatot ölt magára az igehirdetés s a Biblia 
sok könyve ezt az alakulást, formálódást, az üzenet továbbadásának fe
lelősségében kínlódó-küzdő ember próbálkozását, kísérletezését tükrözi, 
visszaadja.

Az elterjedtség statisztikus számai helyett bemutatnám azokat a kö
zépkori atyákat, akik körmükre égő gyertyával, egy életet föláldozva, de 
névtelenségben maradva, másolták le a Bibliát, vagy annak egy részét. 
Nyomdászok, Gutenbergtől kezdve, éppen a Biblián próbálták ki tudo
mányukat, mert abban az időben nagyobb feladat nem volt elképzelhető. 
Mindezekben élt, mozgott, nem vált halottá a Biblia gyűjteménye.

Így jutunk el az alapigéig, amelynek mondanivalójából természete
sen éppen azokat a vonásokat kell kiemelnünk, amelyek ezt az általános 
látást adják tovább. A próféta nyilván úgy hirdette az igét, hogy az — 
korábban a történelem nem kevéssé alakított ki új helyzeteket —, amit 
hirdetett, nem váltotta ki mindenki tetszését. Ézsaiás az ellen küzd, hogy 
szolgálata jelentőségét félre ne értsék. Ézsaiás igehirdetőnek tartja magát, 
aki ugyan érdeklődik kora kérdései iránt, de ezen túl elsősorban „teo
lógiai” a feladata; Istent kell képviselnie. Ezen a ponton kapcsolódik az 
üzenet a bibliavasárnapi mondanivalóba: az egész Biblia ebből a maga
tartásból született — emberileg szólva.

Ez a szolgálat megütközést és botránkozást vált ki. A próféta elég 
népszerű, éppen azért, mert Isten üzenetét tolmácsolja. De ez a nép
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szerűsége nem aknázható ki úgy, mintha a sajátja volna. Megütközés -i 
botránkozás következik elkerülhetetlenül (14., 15. vers), mert félreértik 1 
a szolgálat jelentőségét. Valamilyen emberi fontoskodást látnak csak 
benne, s nem ismerik föl, hogy az Űr a benne hivők számára „szent < 
hely” (miqdás) lesz, azaz oltalom, menedék. A benne hivők számára 
oltalom, amely megőrzi őket. Nyilván nem úgy kell ezt értenünk, hogy 
ebben a „menedék”-ben az oltalmat talált hivő teljesen kikapcsolódik 
a világ számára. Ézsaiás szavaiból ez aligha hallható iki, de az egész 
Biblia sem igen ismeri az ilyen világ számára közömbös híveket (vö„ 
János 17, 15.).

Végül a 16—17. vers üzenetét kell, mint csúcspontot kiemelni. 
Az üzenet nemcsak egyszer, alkalomadtán szólal meg, hanem a kor mód
ján rögzíteni kell. Bár az írásbeliség ismert, sőt elterjedt —. hiszen a 
16—17. versek képei éppen az írásbeli rögzítésre vallanak — e verseket, 
átvitt értelemben olvashatjuk. A rögzítés nem írásbeli, hanem a tanít
ványokban „pecsételődik” meg. A szájhagyománynak is ez volt az útja. 
Az ismereteket szájról szájra juttatták tovább, vagy egyszerűen, szándék 
nélkül terjedtek ilyen módon. Itt mégis többről van szó. Az ismeretet 
nemcsak mint egyszerű információt adja tovább a tanítvány, életébe b e  
van pecsételve. Életét is meghatározza. Nem tőle független ismeretanyag,. : 
hanem sorsa össze van kötve azzal, amit megjegyzett, amit őriz. Életé
vel felel érte, ahogyan a levél pecsétje is biztosítja a levélben levő üze- , 
net sértetlen megérkezését a címzetthez.

Különösen ez a két vers, magatartást akar elérni. Nem egyszerű lel- 
kendezést a Biblia drága kincse fölött, nem valami egyszerű bibliavasár
napi ünnepi, de múló hangulatot, hanem hitet, olyan hitet, amely össze- J 
kapcsol a mennyei Atyával, de a gyülekezettel és minden embertársunk
kal is. A Biblia nem a polémia, a türelmetlenség harci fegyvere, hanem 
a szolgálat, az emberekért-küzdés, az egyetértés, békesség eszköze. 
Hagyjuk is meg ilyen eszközként Isten kezében, aki az üdvösség nagy
szerű dolgaira tanít meg belőle s minket is olyan tanítványokká akar 
tenni, akiknek életébe be va‘n pecsételve az ő hatalmas, embert meg
szólító üzenete.

Drenyovszky János
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REFORMÁCIÓ ÜNNEPE
Zsolt. 36, 6—10.

Isten irgalmas szeretetéből élünk

A zsoltár első öt versében a Zsoltáros a bűnös ember életútját vá- - 
zolja fel, s a hatodik verstől kezdve — kijelölt igénkben — a Zsoltáros 
az irgalmas, szerető Isten magasztaiásába kezd.

A bűn leverő és életrontó hatalmát látva nem esik kétségbe, nem té- 
pelődik, hanem arra az Istenre tekint, akinek szövetségi szeretete és hű
sége nagyobb, mint az ember szeretetlensége és hűtlensége. Isten, lényét 
a szeretet határozza meg. Isten a történelem minden idői szituációjában 
szeretettel fordul az emberhez. Ez nyilvánul meg a teremtés hajnalán és 
ezt hirdeti az evangélista: „Ügy szerette Isten a világot. . .  Isten szerete— 
téről tanúskodik az, hogy Isten személyes viszonyba lép az emberrel. 
Ábrahámot megajándékozza szövetségi szeretetével, úgy annyira, hogy 
„Isten barátjának neveztetik” . Szövetségi szeretetével teszi sajátjává 
Izraelt Az egész üdvtörténet a szerető Isten munkálkodásának a bizony
sága.

Isten szövetségi hűsége tartja meg szeretetében az embert.
Isten az élet forrása. Isten hívott létre minden látható és láthatatlan 

teremtményt. A mikroorganizmusok és a makroorganizmusok egyaránt 
Istentől kapták életüket. Ebben van az élet kibeszélhetetlen értéke és 
nagysága. De éppen ennek tudatában emeli fel szavát, és munkálkodik , 
a keresztyén ember azért, hogy senki ne tehesse pusztasággá és romhal
mazzá azokat a földrészeket, amelyeket Isten növény és állatvilággal 
népesített be. De ne lehessen senki sem, aki elnémítson — akár hagyo
mányos, akár modern fegyverekkel — gyermekkacagást, és munkás éle
teket oltson ki.

Isten éltető világosság. „Ő az, aki világosságba burkolódzott mint 
valami köpenybe” . Fény nélkül nincs élet, de ahol élet van, ott fény is 
van. Istenből kiáradó életerő, éltető erő ez a fény és világosság. Sötétség 
egyenlő a halállal. Világoság egyenlő az élettel. Jézus Krisztusban az 
élet fénye, az éltető fény ragyogta be a világot, hogy életet adjon min- 
,den embernek. Isten az övéit a „világosság fiaiul” hívta el, hogy akarata. 
által meghatározott indulattal járják meg a földi életutat, s legyenek az 
örökkévalóság várományosai.

A reformáció népe Isten szeretetét felismerő nép. Isten szeretetéből 
élő nép és Isten vezetésével szeretettel munkálkodó nép.

1. Reformáció népének lenni azt jelenti: Élni

Istennek felénk kiárasztott szeretetéből.
a) Örvendezzünk: Isten szeret. Luther 1505. július 17-én, de. 10 óra

kor lépte át az Ágoston-barátok kolostorának küszöbét. Nem az Isten. 
szeretetét megtapasztalt ember rajongó szeretete vezette őt Isten szol
gálatába, hanem a rettenetes, fenséges, hatalmas előtti meghódolás, ön- 

'marcangoló kín és nem sugárzó öröm volt számára ez a szolgálat. Örö
kös rettegés és nem az Istennél békességet talált szív bizodalma. Isten 
Lelkének megvilágosítása által jutott el a felismeréshez: Isten szereti 
Isten irgalmas! Isten üdvözítő. Egyszerre az evangéliumot meghalló em
ber öröme, fénye ragyogta be Márton barát életét. Megértette miért jött 
Krisztus Megértette Isten felmérhetetlen szeretetét, amelyik Krisztusban
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így hangzik minden ember felé: Bűnös ember, megjelent érted az üdvö
zítő szeretet. A kolostor-keresztyénség dohos, hazug, álszent kínokat érző 
levegőjét és szellemét áttörte az Isten szeretetét megtapasztalt ember 
öröme. Tudja: Jézus Krisztus által csupa napsugár, csupa derű, állandó 
biztonság, Isten kezére hagyatkozás lehet egész élete. Isten nem ver, nem 

-ostoroz, nem büntet, hanem szeret. O maga így ír: „Akikor örvendeztem 
igazán, amikor megláttam és felismertem, hogy Isten igazsága az Ö ir
galmas szeretetében lesz nyilvánvalóvá. Abban az irgalmas szeretetben 
amely által megigazít és megtart. A golgotái keresztről a kegyelem fényé 
ragyog, amely erősebb, mint a bűn.” Ma is Istennek ez a szeretete hir-* 
dettetik nékünk és ezt kell hirdetnünk!

b) Ez a szeretet megelőző szeretet. Isten szeretete abban van, hogy 
mielőtt szerettük volna, szeretett minket. Mielőtt segítségül hívtuk, már 
segítségünkre volt. Isten szeretete így közeledik most is hozzánk.

c) Isten üdvözítő szeretete minden emberre elhatott. Az Isten sze
retetét megtapasztalt ember vetkőzi le a keresztyén gőgöt, amelyik csak 
a kegyes keresztyének számára akarja kisajátítani az Isten szeretetét. 
Nem lehet korlátozni Isten szeretetét. Az minden emberre elhatott. Nem 
lehet Jézust valamiféle kegyességi irányzat Krisztusává tenni. Ezzel a 
személyválogatást nem ismerő szeretetével nyitotta meg az ajtót a kegye
lem Istenéhez a tékozló fiúnak és a bűnős asszonynak. Minden embernek.

2. Életünk Isten szeretetének oltalma alatt telik.

a) Drága Isten előtt az élet. Ő védi azt! Életünkre oly sok veszede
lem leselkedik. Nem ösztönünk, ügyességünk, a sors az, aki életünket 
megtartotta, hanem Isten szeretete. Isten óv. Keze vigyáz ránk. Addig 
élünk, míg Isten gondviselő keze elhárítja életünk útjáböl cselekede
teink veszedelmeit.

b) Isten óvó szeretettel hajol az emberhez, akinek életét megrontotta 
a bűn. Az embert a másik felé nem a szeretet, hanem az irigység, kíván
ság hódítási vágy határozza meg. A mohó vágyból és kívánságból születik 
meg az önzés, az „én-lelkűség”, az egoizmus. A történelembe megnyilat
kozó kollektív-egoizmus a: nacionalizmus, (Az embernek ez a bűne ve
zetett népek halálraítéléséhez.) az imperializmus, (amély világuralofnra 
tör) és a mammonizmus, (ami a „pénz szerelme”), A még több pénz meg
szerzése érdekében születtek meg a gyarmatok, lettek népek rabszolga- 
sorba taszítva, véreztek el ezfek profit érdekből. Isten óvó szeretete azt 
munkálja, hogy megtanuljuk: „ne nézze kiki a maga hasznát, hanem a 
másikét is” . Szolgáljunk örvendezve, a másik javát szolgálva.

c) Megszabadít az Isten. Bűntől és haláltól. Megszabadít attól a bűn
től amely közvetlen Isten felé irányul úgy, hogy nem mindennél jobban 
félem őt, s nem egyedül reá hagyom életem. S megszabadít attól a bűn
től amelyet a másik emberen keresztül követek el Isten ellen. Ráállítja 
lábamat az Istennek és embernek való örvendező szolgálatra.

3. Isten szeretetével megvilágosít és világosságban járat.

a) Szeretetének fényében lesz világos mit jelent számomra Isten 
igazsága. Isten megváltoztathatatlan hatalommal intézi az embervilág 
sorsát. De az Ö hatalma szeretet hatalom. Igazságát Isten úgy nyilatkoz
tatta ki, hogy ingyen, kegyelemből fogadja el a bűnöst igaznak, a golgo-
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tai kereszten meghalt Jézus által. Ott az igazságos Isten kérlelhetetlenül 
megbünteti a bűnt De irgalmas szeretetéből úgy tekinti Jézus halálát, 
mint aki „mindannyiunk vétkét magára vette” és így eltörölte „az elle
nünk szóló kézirást”. Ezért az embernek nem el kell menekül Isten elöl, 
ha Hozzá menekülhet, hogy kegyelme szerint ítélkezzék felette. A re
formáció népének öröme és reménysége volt és az ma is ez a felismerés.

b) Isten világosságában lesz nyilvánvalóvá, hogy a Tőle kapott sze- 
retetet tovább kell adnom. A megtartott szeretet megdohosodik, a tovább
adott a továbbadóját is gazdagítva kamatozik. Nem a keresztyén tan 
által kinevelt „új embertípus” magatartása ez, hanem a Krisztusban 
újjászületett ember új életéből fakadó életfolytatás. Gyümölcstermése 
annaik az evangéliumnak, amely a keresztyénekben megvalósult. A „vi
lágosság fiai” nem egy élettelen hitnek a szülöttei, hanem annak a „Vi
lágosságnak”, akinek van hatalma arra, hogy ne csak jellegzetes taní
tást, hitformát adjon tanítványainak, hanem teljesen és gyökeresen meg
változott életet is. Keresztyén embernek lenni azt jelenti: Isten meg
világosító Lelke által születettnek lenni. Az Isten, az Atya: szeretet. Mi
vel a keresztyének Istentől születtek szeretniük kell mindazokat, akik 
hozzájuk hasonlóan Istentől születtek. Istennek az az akarata, hogy az 

•bér szeressen és ne gyűlöljön, életet védjen és ne életre törjön, — a 
'esztyének számára- nem valami rendkívüli' parancs, hanem Istentől 

óletettségük természetes következménye. Ha az Istentől kapott szere
kben járunk, akkor már is testvér, felebarát szeretetben élünk. A Krisz

tusban nékünk adott isteni világosságban járó ember „igent” mond min
denre ami a szeretetet foglalja magában és „nemet” mond mindenre, ami 
nem szeretetből, hanem gyűlöletből fakad. Ahol az Isten életeket átfor
máló szeretete elvégezte munkáját, ott „igazságra” született emberek 
vannak. Akik Isten világosságában járnak. Ennek az „igazságnak” bir
tokosai tőlünk független isteni valóság birtoklása által lettünk, s állít
tattunk be általa a „világosságba” . Az ige itt nyilvánvalóvá teszi, hogy 
az itt említett „igazságban” és „világosságban” járás nem valami „igaz
ság-gyűjtemény” , nem szisztéma, hanem egy Ország, amiben az ember 
otthont talál, amikor a sötétségben botorkáló életére fény hull Isten 
szeretetéből. Az Isten világossága által látott világosság, s az abban 
való járás létállapot: Istenhez való helyes viszony, örök élet, „Istenben 
létei” , de ezáltal a másik felé szeretetben járás.

Ahol nem a szeretet határozza meg szolgálatunkat, döntéseinket, 
magatartásunkat, ot tévelygés van. Aki nem úgy tekint a másik em
berre — legyen annak bőre bármilyen színű, elve bármiféle —, hogy 
ő is a Krisztusban szeretett gyermeke az Istennek, az nem él az Isten 
világosságában. Akit a másik ember felé - mindenkor, minden körül
mények között, minden helyzetben nem a szeretet határoz meg, az nem 
érdemli meg a keresztyén nevet. Isten szeretetéből fakadó szeretetben 
járni nem valami általános humanitást jelent. Nem valami „eszmei” 
emberszeretet, hanem sokkal inkább testvér-, felebarát-szeretet. Testvér 
az, akiben az enyémhez hasonló vér csörgedez, s akiben Isten szelleme 
lakozik. Akkor is testvér, ha távol él az Atyai háztól. Olyan állapotban 
kell szeretnem, amiben rátalálok. A szeretet mindig segítőkészségben 
nyilvánul meg. Reformáció népének lenni azt jelenti: teremni az Isten
nek nekem adott szeretetéből fakadó szeretet-gyümölcsöket.

Nagy István


