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Csendben I sten előtt

Hálaadás, öröm, imádság
Az egyetemes közgyűlés előtt elhangzott igehirdetés

1 Tessz 5, 16— 18

Régi szokás egyházunkban, hogy a különböző gyűlések előtt 
istentiszteleteket tartunk. Ez nemcsak régi, hanem szép szokás is. 
Az egyetemes közgyűlés sok mindennel foglalkozik, ami hozzátar
tozik egyházi életünkhöz. Jelentések hangzanak el a különféle mun
kaágakról. Ezek arról szólnak, hogy hogyan hallottuk meg Isten 
szavát, hogyan igyekeztünk Isten útján helyesen járni, hogyan pró
báltunk meg eleget tenni annak a szolgálatnak, amelyre rendeltet
tünk, hogyan találtuk meg a helyünket a mában. Azok a szavak és 
mondatok, amelyek a közgyűlésen elhangzanak, a mi szavaink, em
beri szavak.

Jó és szép, hogy ilyenkor istentiszteletet tartunk, mert amikor 
felcsendül az ige- üzenete, maga Isten szólal meg közöttünk. Az az 
Isten, Aki teremtett, megváltott, megszentelt. Az az Isten szólal 
meg most is, Aki Ura egyházának, Aki Urunk nekünk is.

Most, amikor az ige elhangzik, fénye rávilágít a múltra, a je
lenre és a jövőre. Nézzük, mit mond nekünk Isten ezen az istentisz
teleten!

1. Az ige rávilágít a tegnapra, amikor azt mondja: „Mindenben 
hálát adjatok!” Amint soha nem élhet hálaadás nélkül az egyház 
népe, ugyanúgy nem élhetünk hálaadás nélkül akkor sem, amikor 
a tegnapra, a legutolsó közgyűlés óta eltelt időre tekintünk.

Hálát kell adnunk akkor, amikor az igehirdetésekre gondolunk. 
Isten igéje világosan, érthetően csendült fel füleink és szívünk szá
mára. Isten ujjmutatása határozott volt, amikor arra tanított min
ket, hogy hogyan kell élnünk a világban, ebben a hazában, amelyik 
új, boldog holnapot épít. Hálát kell adnunk, hogy ebben a munká
ban mi is résztvehettünk.

Hálát kell adnunk akkor, amikor templomainkra gondolunk. 
Azokra a templomokra, amelyek az elmúlt két esztendőben épültek 
fel, de azokra a templomokra is, amelyek új külsőt öltöttek maguk
ra. De hálát kell adnunk az új vagy megújított lelkészlakásokért is.

Nem mehetünk el hálaadás nélkül akkor, amikor diakóniai mun
kánkra, nyugdíj osztályunk, sajtóosztályunk, üdülőink szolgálatára 
nézünk, vagy pénzügyeinkről beszélünk.

1 Lelkipásztor 1



Hálát kell adnunk akkor, amikor azok a nagyvárosi vagy szór
ványhíveink és gyermekeink jutnak az eszünkbe, akik vasárnapról 
vasárnapra összegyűltek Isten igéje köré.

De hálát kell adnunk Isten szeretetéért és munkájáért is. Akkor, 
amikor az ige fénye a tegnapra világít, egyházunk minden terüle
tén észre kell vennünk Isten szeretetét és kezenyomát. Ha voltak is 
megoldásra váró feladataink, problémáink, Isten volt az, aki hitet, 
szeretetet, erőt és értelmet adott feladataink megoldásához.

Legyen tehát az első szó ezen a közgyűlés előtti istentiszteleten 
a hálaadás szava.

2. Az ige rávilágít a mára, amikor azt mondja: „Mindenkor 
örüljetek!”  Öröm az, hogy itt lehetünk, hogy szeretettel köszönt
hetjük az ismerős arcokat.

Örüljetek! —  hangzik az ige, s meg kell mondanunk: van okunk 
az örömre. Van okunk, mert Isten ismét ádventet adott nekünk, az 
Ő egyházának, ismét karácsonyra készülünk. Van okunk az örömre, 
mert Isten szeretete, jósága, vezetése és útmutatása a mienk. Van 
okunk az örömre, mert —  ha meg is botlunk és el is esünk az Isten 
útján való járásban —  Isten bűnbocsátó kegyelmével közlekedik 
hozzánk.

Van okunk az örömre, mert egyházunkban Isten igéje hirdette- 
tik, a keresztség és az úrvacsora kiszolgáltatik. Van okunk az öröm
re, mert a Szentlélek összegyűjt minket és vezet Isten útján.

Van okunk az örömre, ha körülnézünk országunkban, s meg
látjuk azokat az eredményeket, amelyeket elért népünk, amellyel 
mi. mint az egyház népe, egyek vagyunk.

Van okunk az örömre, amikor azt látjuk, hogy a béke erői egyre 
jobban erősödnek, hogy távol tartsák tőlünk a gyűlölködést, a pusz
tulást, a háborút.

Legyen tehát a második szó ezen a közgyűlés előtti istentiszte
leten az öröm szava.

3. Az ige rávilágít a holnapra, amikor azt mondja: „Szüntelen 
imádkozzatok!”  Akkor, amikor visszanéztünk a tegnapba, szétnéz
tünk a mában, nem állhatunk meg. Isten azt akarja, hogy előre is 
nézzünk, a jövendő, a holnap felé.

Imádkozzunk Istenhez, hogy erősítse meg bennünk a hitet és 
a Hozzá való ragaszkodást. Amint jó alkalom volt az Isten előtti 
csendességre az imádság eddig is, nem élhetünk imádság nélkül a 
jövőben sem.

Imádkoznunk kell akkor, amikor a másik emberre, a testvérre 
nézünk, legyen az keresztyén vagy nem keresztyén, fehér ragy szí
nes. Imádkoznunk kell, hogy be tudjuk tölteni itt, ezen a földön a 
szeretet szolgálatát, amelyre Isten elrendelt bennünket.

Imádkoznunk kell egyházunkért, annak népéért és vezetőiért. 
Nem némulhat el ajkunkon a könyörgés szava, amikor az egyházban 
való szolgálatot végezzük, legyen az bármiféle téren való szolgálat.
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Imádkozzunk akkor, amikor a világ nagy kérdései foglalkoztat
ják az emberiséget, s az imádságon túl tegyünk meg mindent a bé
kéért, a boldog holnapért.

Legyen tehát a harmadik szó ezen a közgyűlés előtti istentisz
teleten az imádság szava.

Isten igéje rávilágít a tegnapra, a mára és a holnapra. Kezdjük 
el mostani közgyűlésünket, a hálaadás, az öröm és az imádság sza
vával.

Harkányi László

T a n u l m á n y o k

Dr. Vető Lajos püspök egyetemes közgyűlési jelentése
(1963. DECEMBER 12.)

1. A VILÁGHELYZET
„Ügy szerette Isten a világot, hogy az Ö egyszülött Fiát adta érette”,. 

— ez az ige foglalja össze a mostani ádventi heteknek és karácsony 
ünnepének értelmét. Egyébként is ez az ige, melyet Luther az evangé
liumok evangéliumának nevezett, rendkívül világosan és meggyőzően 
hangsúlyozza ki Istennek a világhoz való viszonyát. Isten a világot sze
reti, szeretetből teremtette, szeretetből váltotta meg, s mert szereti, azért 
tartja fenn minden időben, — a kereszyén hitnek centrális meggyőződései 
közé tartozik ez a hitvallás. A világ nem valamiféle bukott teremtmény, 
mely a pusztulás sátáni hatalmainak volna kiszolgáltatva. Az embernek 
nem az a feladata, hogy meneküljön a világból, s üdvösségét abban ke
resse, hogy a világtól elvonulva csak a másvilágnak éljen. Istent, érdekli 
a világ sorsa, s a keresztyén ember is felelősséget érez a világért. A de
mokráciára nem úgy néz, mint amelynél sokkal kényelmesebb lenne az 
olyan politikai rendszer, melyben az állampolgároknak semmilyen joguk 
nincs ahhoz, hogy beleszóljanak az állam életébe, kormányzásába, hanem 
ezt összhangban levőnek tudja hitével, keresztyén meggyőződésével. Vál
lalja tehát a demokráciának nemcsak az előnyeit, hanem a vele járó 
nagyobb felelősséget, egész népünkre, sőt minden nép békés együttélé
sére, sorsára kiterjedő világméretű feladatait.

Magyarországi evangélikus egyházunk alapmeggyőződései közé tar
tozik a világért érzett és vállalt felelősség, s az abból folyó feladatok. 
Mik ezek a feladatok ma? A világhelyzet alapstruktúrája nem sokat 
változott a legutolsó, vagyis két évvel ezelőtt tartott egyetemes közgyű
lésünk óta. Bár napról napra hullámzik a történelem tengere, s nem
egyszer válságos, sőt megdöbbentő események is zajlanak le benne, 
amik mutatják, hogy sok sötét hatalom működik a jóakaratú erők mel- 
lett és erőkkel szemben még ma is — lényegileg az alapfeladatok nem
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változnak, sőt már bizonyos gyakorlatra tett szert a békeszerető emberi
ség ezeknek a problémáknak, válságoknak a megoldásában és leküzdé
sében, s a világbéke biztosításában. Az olyan jelentős pozitív események, 
mint a világháborúval fenyegető karibi válság leküzdése, de főleg a 
moszkvai atomcsend-egyezmény, további pozitív erőfeszítésekre és még 
lelkesebb, odaadóbb küzdelemre serkentenek bennünket a béke minden 
hívével együtt.

Egyre világosabbá válik mindenki előtt ugyanis, hogy az embervilág 
egységes valami. Két, sőt három nagy tábor is él ugyan egymás mellett 
ezen a világon, a népek óriási tömegei azonban nem akarnak háborút, 
hanem békét, szabadságot, fejlődést, több kultúrát és jólétet akarnak. 
Fontos tehát, hogy a meglevő háborús erők még jobban elszigetelődje
nek, erkölcsileg lehetetlenüljenek, s az ember-testvériség egyetemes' tör
vénye kapcsolja egységbe hovatovább az egész emberiséget, annak min
den fajú népét és világnézetű egyéneit is. Ki ne venné észre közülünk, 
hogy ennek előmozdítása mennyire illik az evangéliumi keresztyénség- 
hez, s mennyire feladatunk ennek megvalósításán fáradozni! Mi, ma
gyarországi evangélikusok, protestánsok legalább másfél évtizede fel
eszméltünk már Isten kegyelméből erre a feladatunkra és kötelessé
günkre. Örülünk, hogy most már olyan nyugati egyházi világszerve
zetek, mint az Egyházak Világtanácsa, vagy a római katolikus egyház 
legmagasabb rendű tényezői is felismerik és hangoztatják ugyanazt, 
amit mi lényegileg tizenöt évvel ezelőtt kezdtünk sok meg nem értés 
és gyanúsítgatás, vád és szeretetlenség közepette igaz meggyőződéssel 
vallani. A fő azonban az, hogy a világosság terjed. Hiszen a békemoz- 
gaíomnak és vele együtt annak is, amit mi teszünk a békéért, éppen 
az az értelme, hogy minél többen helyesen viszonyuljanak a háború 
és a béke kérdéséhez s felismerjék a mai emberiség legfőbb feladatát: 
teljes erővel küzdeni a háború ellen, a béke megőrzéséért!

Ma már inkább csak az a feladatunk ezen a téren, hogy egyházunk 
és népünk még esetleg imitt-amott meghúzódó elmaradott egyénei is 
felismerjék és vállalják azt, amit hovatovább az egész kerésztyén em
beriség, s az egész békeszerető világ döntő feladatának tekint, így erő
sítsük külföldi szolgálatunkkal a béke táborát.

2. EGYHAZUNK HELYZETE
Magyarországi evangélikus egyházunk helyzetét három tényhez lehet, 

mérni. Az egyik az egyházunkban folyó hitélet. A másik a külföldi és 
belföldi egyházakhoz való viszonyunk. A harmadik az államunkhoz való 
viszonyunk.

KÖZGYŰLÉSEINK AZ EGYHAZUNKBAN FOLYÓ HITÉLETET 
TUDATOSÍTOTTAK

Egyetemes közgyűléseinknek tulajdonképpeni és legfőbb feladata 
jelentések, beszámolók, statisztikai adatok tükrében szemlélni és szem
léltetni a benne folyó életet. Erről számolnak be az egyházközségi, egy
házmegyei és egyházkerületi tanács és közgyűléseken is. Nekem tehát 
alig más a feladatom, minthogy az egyetemes ügyosztályok jelentésein 
kívül a minden fokú közgyűlések anyagából leszűrjem a végső tanulsá
got, s abból egységes és világos képet rajzoljak az egyetemes közgyűlés 
elé!

Ezeket a közgyűléseket ebben az évben mindenütt megtartottuk, s
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már éppen csak az egyetemes közgyűlést kell megtartanunk, hogy min
den fokon szemügyre vegyük egyházunk életét.

e g y h á z i é le tü n k  e lv i a l a p j a i

Azok az esperesi és püspöki jelentések, amelyek ebben az esztendő
ben az egyházmegyei és az egyházkerületi közgyűléseken elhangzottak, 
kristálytisztán foglalnak állást azok mellett az alapmeggypződéseink 
mellett, amelyek szerint egyházunk vezetését a felszabadulás utáni hely
zet tisztázása után körülbelül 15 esztendő óta végezzük. Ma már vitán 
felül áll, hogy egyházunk minden szolgálatának alapja, forrása és mér
téke a teljes szentírás és Hitvallási Irataink, vagyis, hogy magyarországi 
evangélikus egyházunk hitvallásos alapon áll. Ezen az alapon állva 
helyesnek látjuk, hogy a felszabadulás utáni életünk olyan problémáit 
is, melyekre nézve a nagy idői, történelmi distancia miatt nincs tanítás, 
Isten színe előtt józan ésszel dolgozzuk fel és döntsünk időről időre az 
aktuális nemzeti feladatok és a béke védelmének kérdései tekintetében. 
Egyházunknak ez. az új útja hitelveink lényegéből természetszerűen kö
vetkezik, s így vállaljuk egyházunk hazafias feladatait a szocializmust 
építő Magyar Népköztársaságban, s ugyanúgy a népek békéjét áhító 
nemzetközi összefüggésekben. Egyházi szolgálatunk alapelvei változat
lanul érvényesek minden téren, belföldi és külföldi feladataink végzése 
közben egyaránt. A jelentések örömmel üdvözlik, hogy lelkészi karunk, 
presbitereink és gyülekezeteink ma már ingadozás nélkül helyeslik egy
házpolitikai alapmeggyőződésünket,, s egyre többen zárkóznak fel ebben 
a meggyőződésben megerősödve egyházunk vezetősége mögé. Nem győz
zük azonban hangsúlyozni, hogy ez a felzárkózás, s ezzel együtt a mun
katársi gárdának a kiszélesedése semmiképpen sem jelenthet enged- 
ménvt a politikai reakció felé, hanem mivel a reakció egyházunk szol
gálatát nehezíti, népünk életét rontja, ezért küzdünk ellene továbbra 
is és akkor is, ha az egyházi sáncokba húzódik és sorainkba próbál be
férkőzni.

IGESZOLGALATUNK
Lelkészi karunk általában igyekszik nagy odaadással s előbb vázolt 

alapmeggyőződéseink elsajátításával jól betölteni szolgálatát. Kevés az 
olyan igehirdető, aki ma sincs tekintettel a megváltozott viszonyokra 
és a mai problémákra, s a tegnap problémáit akarja úgy megvála
szolni, mintha azok mai kérdések lennének, s viszont a mai kérdéseket 
meg elhallgatná és válasz nélkül hagyná. A lelkészek hálásak azért a 
segítségért, amelyet igehirdetői és egyéb szolgálatukhoz egyházi saj
tónktól kapnak, s a bizalom jele, hogy nagyobb igényekkel lépnek fel 
egyházi sajtónkkal szemben, mint korábban, de éppen azért, hogy a 
biztos fundámentumon állva szolgálatukat annál jobban, annál meg
győzőbben és hatásosabban tudják végezni. Valljuk be, nem is könnyű 
feladat az, hogy lelkészeink minden igehirdetése, ideértve a bibliama
gyarázatokat és a gyermekistentiszteleteket is, olyat nyújtson, ami gyüle
kezeti tagjainkat kielégíti, építi és előbbre viszi.

ÜELKÉSZKÉPZÉSÜNK, TEOLÓGIAI AKADÉMIÁNK,
TEOLÓGUS OTTHONUNK

Gyülekezeteink lelkészi munkaerőkkel százszázalékosan el vannak 
látva. A lelkészek tudományos képzésével és nevelésével Teológiai Aka->
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démiánk foglalkozik. Az Üllői úti székházban berendezett Akadémia és 
Teológus Otthon jól fel van szerelve, s a professzorok nem csupán 
szoros értelemben vett előadásaikkal szolgálják egyházunkat, hanem az 
egyházi és egyházak közötti nemzetközi szolgálatban is értékes munkát 
végeznek, ezenkívül egyházi sajtónkban is tevékenykednek. Szinte az 
lenne a kívánatos, hogy jobban koncentrálják erőiket és idejüket tulaj
donképpeni szolgálatukra. Ennek érdekében a püspökök ismételten is 
tárgyaltak a tanári karral. A tantestület összetétele az utolsó közgyűlés 
óta nem változott: 5 tanszékvezető tanár, 2 intézeti tanár és 1 óraadó 

'végzi az előadói munkát. A hallgatók száma 30 körül mozog. Két év 
alatt: 13 új lelkészt szenteltünk.

A lelkészek továbbképzéséről a Lelkészi Munkaközösségek gondos
kodnak, ezeknek a munkája Káldy Zoltán püspöktársam irányítása mel
lett egyre rendszeresebbé és tartalmasabbá válik. Egyházi sajtónk is 
igyekszik segíteni lelkészeinket, s ebben első helyen kell említenünk 
az új Agendát. Jó szolgálatot van hivatva végezni a Lelkipásztor című 
havi szaklapunk, s a magyarországi egyházak ökumenikus tanácsának 
kiadásában megjelenő Teológiai Szemle.

Hamarosan lehetőségük nyílik ismét lelkészi karunk tagjainak arra, 
hogy teológiai doktorátust szerezzenek. Ez a jó hír bizonyára újabb 
ösztönzést fog jelenteni teológiai és egyházi szolgálatunk még jobb be
töltésére.

Az a körülmény, hogy központi könyvtáraink akadémiánkkal egy- 
épületben' találhatók, s hogy a legfrissebb kül- és belföldi teológiai 
irodalommal és folyóiratokkal rendelkeznek, nagymértékben elősegíti 
professzoraink s a teológiai hallgatók tudományos munkáját. Ezért 

egyetemes egyházunk sokat áldoz központi könyvtárunk rendezésére és 
szakszerű kezelésére.

KÁNTORKÉPZÉSÜNK

Istentiszteleteink méltó tartozéka a szép éneklés, s ennek biztosí
téka a jó kántor. Kántorképzésünk éppen ezért nélkülözhetetlen feladata 
egyházunknak. A fóti kántorképző intézet az elmúlt években is hasznos 
és jó munkát végzett, s ez a munka méltó erkölcsi és anyagi elismeré
sünkre és támogatásunkra.

Fóti kántorképző intézetünkben két év alatt 2I-en szerezték meg a 
képesítést.

ÉPÜLETEINK

• Már átment a köztudatba, hogy egyházunknak körülbelül egyezer 
épülete van, s ezeknek legalább a fele magas építmény. A háborús sérü

léseket minden templomunkról és paróchiánkrói már eltüntettük, s temp
lomaink azt lehet mondani százszázalékosan rendben vannak. Nem lehet 
ugyanezt elmondani a lelkészlakásokról. Nem mint hogyha ezeket is nem 
tartanák rendben a gyülekezetek. Az a baj, hogy igen sok paróchia 
régi épület, 150—160 éves is bőven akad köztük, s ezek közül sok már 
semmiképpen sem felel meg a mai kultúrember igényeinek. Jó lenne, 
ha a legközelebbi években programba vennénk mindenütt a lelkész
lakások korszerűsítését. Villany ma már a legeldugottabb magyar falu
ban is van, s azt a papiakba és a templomba is bevezették. Sok lelkész
nek televíziója is van. Az épületek tetőzete, padlózata, ablakai, mennye-
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zete azonban igen primitív, nem is szólva a vízvezeték hiányáról, s az 
ezzel kapcsolatos hygiénéről. Állítólag 8—10 000 forintért be lehet ren- 
deztetni ma már a falvakban is házi vízvezetéket, ahol jó kút van. 
Gyülekezeteink népe szívesen adakozik templomra, orgonára, harangra, 
de kevésbé lelkészlakásra, Az az eltökélt szándékunk, hogy a következő 
években a segélyezést elsősorban a paróchiák felújítására és korszerű
sítésére fogjuk irányítani. Ennek a tervünknek a megvalósításához kér
jük a gyülekezetek támogatását is.

Itt említem meg Isten iránti hálával, hogy az elmúlt években 
néhány új templomot és paróchiát is építettünk, illetve azok építését 
tefejeztük, a még be nem fejezettek érdekében pedig hathatós lépéseket 
teszünk.

ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS
Egyházunk belső életéről, szolgálatának folyásáról az összes jelen

tések minden fokon hangsúlyozzák, hogy az zavartalan volt. Lelkészi 
karunk hűségesen igyekszik szolgálatát betölteni. Különösen ki kell emel
nünk a nagyobb szórványokban tevékenykedő lelkészek fáradságos mun
káját, akik hétről hétre, vasárnapról vasárnapra igen nagy utakat tesz
nek meg nemcsak különböző közlekedési eszközökön, hanem gyalog is. 
Kívánatos, hogy minden lelkész szórványban kezdje a szolgálatát, s a 
hosszabb ideje szórványban tevékenykedők könnyebb helyekre kerül
jenek. A lelkészek szolgálatukat korszerűen, egyházpolitikai vonalveze
tésünknek megfelelően végezték és végzik. A hívek az istentiszteleteken 
részt vesznek, bár nálunk is érezhető a világszerte erősödő szekulari
záció hatása, főleg a városokban. Ez azonban sem a lelkészi pályára 
való jelentkezések terén, sem az istentiszteletek látogatásában, sem az 
anyagi áldozatkészség mértékében nem jelentkezik olyan erőteljesen, 
mint számos nyugati országban. Számos gyülekezetünkben például vala
mennyi konfirmandus korban levő gyermek jelentkezett konformációra.

ZSINAT ELŐTT
Tudvalévőén magyarországi evangélikus egyházunk a felszabadulás 

után csakhamar hozzáfogott törvényalkotó zsinatának előkészítéséhez. 
A feladat az volt, hogy a kor követelményeinek s főleg mai teológiai 
látásunknak megfelelő törvényeket alkossunk. 1952-ben zsinatunk össze 
is ült és megalkotta az I. törvénycikket egyházunk területi beosztásának 
újjárendezéséről. Eszerint kialakította a mai 16 egyházmegyét s a két 
egyházkerületet, s mindkét egyházkerület székhelyét a fővárosba he
lyezte. Ez a törvényünk 1952. június 1-én, Pünkösd vasárnapján lépett 
életbe.

1953-ban törvényalkotó zsinatunk ismét összeült és három fontos 
törvénycikket alkotott. Az V. törvénycikket az egyházi hivatalról és az 
egyház munkásairól, a VII. törvénycikket az egyház háztartásáról, s a 
VIII. törvénycikket az egyház szeretetszolgálatáról. Ezek a törvények 
mind korszerűek s ma is, tíz esztendő után is igen beváltaknak mond
hatók.

Természetesen az lett volna a kívánatos, hogyha teljes törvény- 
könyvet tud zsinatunk alkotni. Ennek megvalósítását az 1956-os esemé
nyek s az utána szükséges sok sürgős teendő mind ez ideig akadályoz
ták, hiszen a zsinati előkészítő munka alapos, nagyon átgondolt szolgá
latot igényel.
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Most Isten segítségével nekifogunk a zsinati törvényalkotás újabb 
szakaszának előkészítéséhez.

Amikor ezt az egyetemes közgyűlésnek tisztelettel bejelentem, ugyan
akkor szükségesnek tartom nagyon hangsúlyozni, hogy törvényalkotó 
zsinatunk előkészítése semmiképpen sem jelenti azt, mint hogyha egy
házunkban a törvényesség fontos követelménye az elmúlt években nem 
érvényesült volna és nem érvényesülne, s mint hogyha az egyházi tör
vénykezés és igazságszolgáltatás, vagy az egyházi közigazgatás terén 
jogbizonytalanság esete állna fenn. A zsinat az egyházi törvények meg
alkotását végzi. Az igazságszolgáltatás joga viszont különböző fokú egy
házi törvényszékeinké. Törvényszékeink pedig minden fokon törvényeink 
alapján lelkiismeretesen szolgáltatnak és szolgáltattak igazságot.

Egyházunkban a törvényességre ügyelni egyházunk vezetői, egyete
mes, kerületi, egyházmegyei elnökségei egyik legfontosabb feladatuknak 
fogják tekinteni ezután is. Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy a törvé
nyességet az egyházban mindenkinek be kell tartania, aminek termé
szetes velejárója, hogy törvényszékeink ítéleteit abban az esetben is 
igazságosaknak ismerjük el, ha azok nem a helyi, vagy egyéni elkép
zeléseket szolgálják. A törvényességet nemcsak az egyház vezetőségétől 
kell elvárni, hanem a törvényességhez kell az egyházközségeknek is, s 
ezen belül a gyülekezeteknek és a gyülekezetek vezetőségeinek is magu
kat tartaniok, tudva azt, hogy a törvényességnek az egyház szolgálatának 
jó betöltését kell munkálnia és előmozdítania. Isten áldja meg zsinat- 
előkészítő munkánkat!

3. KÜLFÖLDI ÉS BELFÖLDI TESTVÉREGYHAZAKHOZ VALÓ 
VISZONYUNK

EGYHAZUNK KÜLÜGYI SZOLGÁLATA
 (1961. január 1-től 1963. december 1-ig)

Magyarországi Evangélikus Egyházunk a mögöttünk levő közel há
rom esztendőben igyekezett szolgálatát elvégezni a különböző egyházi 
világszervezetekben és a külföldi evangélikus egyházakban is. Eközben 
sohasem nézhettünk kizárólagosan egyházi szempontokat, mert egysze
rűen nem szakíthattuk el magunkat népünktől, amelynek tagjaiból te
vődnek össze gyülekezeteink. Ügy igyekeztünk tehát elvégezni külügyi 
szolgálatunkat, hogy abból segítség és haszon származzék magyar né
pünk, de ezen túlmenőleg általában a népek számára. Meggyőződésünk 
szerint a mi időnkben az egyházaknak is segíteniük kell a népek békés 
együttmunkálkodásának minél hatékonyabb kiépítését és segíteni keli 
azoknak a hidaknak a felépítését, amelyeken a népek egymással közle
kedni tudnak.

Külügyi szolgálatunkat a következő területekre oszthatjuk-
1

PRÁGAI k e r e szt y é n  b é k e k o n f e r e n c ia

A Prágai Keresztyén Békekonferencia azt a szolgálatot vállalta ma
gára, hogy ébresztője legyen a különböző egyházak lelkiismeretének a 
békéért való felelősségben. Egyházunk szinte az elindulás pillanatában 
belekapcsolódott ebbe a munkába és azóta is nagyon aktívan vesz részt 
a Konferencia szolgálatában. Az elmúlt három esztendőben három alka
lommal ülésezett a Keresztyén Békekonferencia Tanácsadó Bizottsága.
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Ez a tanácsadó testület 100 tagból áll. Magyarországi Evangélikus Egy
házunk részéről a tanácsadó területnek 3 tagja van: Káldy Zoltán püs
pök, dr. Pálfy Miklós és dr. Ottlyk Ernő professzorok. Nevezettek mind 
a három említett bizottsági ülésen részt vettek. A Prágai Keresztyén 
Békekonferencia 1961. június 13—19. között Prágában megrendezte az 
Első Keresztyén Béke-Világgyűlést, amelyen mintegy 600 résztvevő volt 
a világ minden részéből, közöttük 10 személy Magyarországi Evangé
likus Egyházunk kiküldötte volt. A Prágai Keresztyén Békekonferencia 
arra készül, hogy 1964 nyarán megrendezze a Második Keresztyén Béke- 
Világgyűlést, amely még az elsőnél is népesebb lesz. Egyházunknak nagy 
örömmel és munkával kell készülnie a Második Keresztyén Béke-Világ- 
gyűlésre.

A LUTHERÁNUS VILÁGSZÖVETSÉG

Magyarországi Evangélikus Egyházunk a Lutheránus Világszövet
ségnek annak megalakulása óta tagja. Egyházunknak a Lutheránus Vi
lágszövetséggel az elmúlt másfél évtizedben több problémája volt. Több
ször úgy tapasztaltuk, hogy nehezítették szolgálatunk jó betöltését. Az 

utóbbi években azonban a Lutheránus Világszövetség megváltoztatta ré
gebbi magatartását. Ilyen tapasztalataink vannak a Lutheránus Világ- 
szövetség új vezetői részéről is. Ilyen benyomásokat szereztünk ez év 
őszén, közelebbről október 26—november 4. között, amikor meglátogatott 
bennünket dr. Kunt Schmidt-Clausen főtitkár, dr. Brúnó Muetzelfeldt, 
az Egyházközi Segélyosztály igazgatója és Paul Hansen, a Kisebbségi 
Egyházak Osztályának titkára. Az elmúlt három évben a Lutheránus 
Világszövetség Végrehajtó Bizottsága 1961. június 26—július 2-a között 
tartotta ülését Varsóban. Ezen az ülésen részt vett Káldy Zoltán püspök 
és Weltler Rezső, a Győr-Soproni Egyházmegye esperese. Ez készítette 
elő a helsinki Negyedik Nagygyűlést. Ugyancsak részt vettünk a Luthe
ránus Világszövetség rendezésében megtartott Európai Kisebbségi Evan
gélikus Egyházak Konferenciáján a jugoszláviai Mariborban 1962. szep
tember 17—24-e között. Delegációnk tagjai voltak: Káldy Zoltán püspök, 
Groó Gyula professzor és Rédey Pál lelkész. A konferencián Groó Gyula 
előadást tartott, Káldy Zoltán püspök pedig beszámolt egyházunk éle
téről és áhítatot tartott. A Lutheránus Világszövetség Negyedik Nagy
gyűlése 1963. július 25—augusztus 17-e között volt Helsinkiben, melyen 
egyházunkat nyolctagú delegáció képviselte: dr. Vető Lajos és Káldy 
Zoltán püspökök, Prőhle Károly, dr. Pálfy Miklós, dr. Ottlyk Ernő pro
fesszorok, Detre László és Kráhling Dániel esperesek és Gádor András, 
az Evangélikus Élet szerkesztője. A Negyedik Nagygyűlésen három bi
zottság tagjaiul megválasztották: Káldy Zoltán püspököt, Prőhle Károly 
professzort és dr. Pálfy Miklós professzort.

AZ e g y h a z a k  v il Ag t a n Ac sa

Egyházunk tagja az Egyházak Világtanácsa szervezetének is. Az 
Egyházak Világtanácsa az elmúlt években egyre figyelemre méltóbban 
fordult a népek nagy kérdései felé. Jelentős Nagygyűlés volt 1961. no
vember 14—december 12-e között az indiai Űj-Delhiben, amelyen ma
gyarországi evangélikus egyházunkat Káldy Zoltán püspök és dr. Ottlyk 
Ernő professzor képviselték. Ezen a Nagygyűlésen vették fel az Egy
házak Világtanácsa tagjai sorába a szovjetunióbeli, a romániai, a len-
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gyelországi és a bulgáriai ortodox egyházakat. Az Egyházak Világta
nácsa 100 tagú Központi Bizottsága általánosságban évenként ülésezett 
A Központi Bizottságnak egyházunk részéről tagja Káldy Zoltán püs
pök. Az ez évi rochesteri Központi Bizottsági ülés is jelentős volt, mert 
igen határozott állásfoglalás született a leszerelés ügyében és a faji 
megkülönböztetés ellen. A tagok sorába itt felvételt nyert a szovjetunió
beli észt és lett evangélikus egyház is.

KAPCSOLATUNK A FINN EVANGÉLIKUS EGYHÁZZAL

A finn evangélikus egyházhoz hagyományos kapcsolatok fűznek ben- - 
nünket. Ezek a II. világháború után és az azt követő években bizonyos 
tekintetben meglazultak. A kapcsolatok elmélyítésére utazott Finnor
szágba 1961. április 6—2'1-e között egyházunknak egy delegációja, mely
nek tagjai voltak: Káldy Zoltán püspök, dr. Ottlyk Ernő professzor és 
Várady Lajos esperes. E látogatás viszonzására érkezett hazánkba 1963 
tavaszán Eero Lehtinen püspök és Ahti Auranen esperes. A helsinki 
Nagygyűlés alkalmával is volt alkalma egyházunk delegációjának ezek
nek a kapcsolatoknak az erősítésére.

KAPCSOLATAINK AZ NDK-BELI EVANGÉLIKUS EGYHÁZZAL

Szükségét érezzük annak, hogy egyre jobban elmélyítsük kapcsola
tainkat a szocializmust építő országok egyházaival, többek között az 
NDK-beli 'evangélikus egyházzal. Ennek érdekében hívta meg Ökume
nikus Tanácsunk 1962 tavaszán hazánkba dr. Moritz Mitzenheim eise- 
nachi püspököt, majd Í963 tavaszán D. Johannes Jánidke magdeburgi 
püspököt. Az NDK-beli Lelkész! Munkaközösség meghívására 1962-ben dr. 
Vető Lajos püspök, és dr. Pálfy Miklós professzor, 1963-bain Korén Emil es
peres és Groó Gyula professzor tartott előadást különböző lelkészi cso
portokban. Az 1962—63. tanévben pedig dr. Ottlyk Ernő professzor csere
professzorként szolgált a hallei Teológiai Fakultáson. Jó lehetőségek 
voltak ebbeli kapcsolataink ápolására az üdültetési akció keretében 
NDK-ba utazó, ill. hazánkba érkező lelkészcsoportok.

KAPCSOLATAINK AZ OSZTRÁK EVANGÉLIKUS EGYHÁZZAL

Azt tartanánk jónak, ha minél jobb kapcsolataink volnának az 
osztrák evangélikus egyházzal. E célból hívtuk meg dr. Gerhard May 
bécsi püspököt 1962 tavaszán hazánkba. A tőlük érkezett meghívásnak 
a jövő eseztendőben valószínűleg eleget tudunk tenni.

EGYÉB KÜLFÖLDI VENDÉGEINK, S LÁTOGATÁSAINK

Az említetteken kívül más külföldi látogatóink és látogatásaink is 
voltak, melyekről az eddigiekben nem volt szó, mert vagy magánjelle- 
gűek voltak (üdülők), vagy más egyházak vendégeiként, vagy a Magyar 
Ökumenikus Tanács, vagy a Béketanács meghívása alapján látogattak 
el hozzánk. Ezek közt megemlítem Appel André francia evang. főtitkár, 
Zeuthen Mogens dán lelkész, Manninnen Illés finn ev. lelkész, ország- 
gyűlési képviselő látogatását.
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Sem az esperesi, sem a püspöki jelentések, sem más tényezők ré
széről panasz más protestáns magyarországi felekezetekre nem érkezett. 
A magyarországi egyházak ökumenikus tanácsa, s a benne folyó intenzív 
munka ma már a gyülekezetekig lehatolt, s nyilván ez is fontos oka 
annak, hogy a protestáns lelkészek a legkisebb faluban is ökumenikusán 
gondolkodnak s munkálkodnak.

A magyarországi református egyházzal való kapcsolataink a lehető 
legtestvériesebbek a gyülekezetek, az egyházmegyék, az egyházkerületek, 
az egyetemes konvent, illetve az egyetemes egyház vonalán is. Az em
beriség közös feladataiért való együttes imádkozás, fáradozás sokkal 
közelebb hozta a magyarországi protestáns egyházakat egymáshoz, mint 
valaha.

A római katolikus egyházhoz való viszonyunk sajnos nem mond
ható kielégítőnek. Sok a panasz a reverzálisok és a vegyesházasságok 
ügyében. Ugyanakkor sok szó esik egyházunkban is a második vatikáni 
zsinatról, s arról, hogy egyes protestánsok is vérmes reményeket fűztek 
hozzá, főleg az egyhazak egységének a megvalósulása, s a keresztyén 
testvériség elmélyülése vonalán. Ebben a kérdésben is tisztán és vilá 
gosan kell látnunk. Erre most már meg is van az objektív lehetőség, 
tekintettel arra, hogy a második vatikáni zsinat második ülésszaka is 
lezárult. Meg keH említenem azt is, hogy az egyházi világszervezetek 
írásban is és élőszóban is folyamatosan tájékoztattak bennünket a má
sodik vatikáni zsinat felől, hiszen azon a protestáns egyházak' illetve 
egyházi világszervezetek megfigyelői állandóan jelen voltak.

Mindenekelőtt örömünknek kell kifejezést adnunk afelett, hogy 
végre a pápák, mindenekelőtt néhai XXIII. János, de VI. Pál is nagyobb 
felelősséget juttattak kifejezésre a népek sorsa, s az emberiség békéje 
iránt, mint ahogyan ezt elődeik tették, örülünk annak is, hogy egyre 
többen látják a római katolikus egyház belső megújulásának a szük
ségét, s mi különösen örülnénk annak, ha ez a megújulás az Isten igé
jének, Jézus Krisztus evangéliumának megfelelően történnék, hiszen a 
reformáció és a protestáns keresztyénség útja éppen azért vált el a 
római egyház útjától, mert Isten igéjéhez hűséges akart lenni és ma
radni. Örülünk annak is, hogyha a római katolikus egyház készséges 
az ökumenikus párbeszédre, a keresztyén egység előmozdítására. A má
sodik vatikáni zsinatnak a kezdetén és később is többször úgy látszott, 
hogy éppen ezen a téren döntő lépések történnek. Most már azonban 
világosan láthatjuk, hogy mi is történt a második vatikáni zsinaton s 
a fenti célok felé milyen lépések történtek.

Először is meg kell állapítanunk, hogy a vatikáni zsinat a katolikus 
egyház belső megújulásának a zsinata és semmiképpen sem mondható 
uniós zsinatnak, vagyis olyan zsinatnak, amelyik a keresztyén egység 
előmozdításának a szolgálatában áll. A vatikáni zsinat feladata a római 
katolicizmus felgyülemlett belső problémáinak rendezése abból a célbój, 
hogy a mai kor emberét elérje s ahhoz korszerűen tudjon szólni. Ebből 
a célból nem lényegi, hanem külső formai reformokat igyekszik ke
resztülvinni. Két irányban látta ennek szükségességét. Az egyik az, 
hogy a misét ne csak latinul, hanem a nép nyelvén is mondhassák. 
Mint tudjuk, a reformációnak egyik fontos követelménye ez, ami mara
déktalanul meg is valósult az evangéliumi egyházakban. A vatikáni 
zsinat azonban mindössze annyit tartott szükségesnek változtatni, az

A  BELFÖLDI EGYHÁZAKHOZ VALÖ VISZONYUNK
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eddigi rendjén, hogy a mise egyes részeit a nép nyelvén, vagyis mai 
nyelven is lehet mondani, de nem a teljes egészét, s továbbra is meg
marad a latin nyelvnek az elsőbbsége, s háttérbe szorul, az anyanyelv, 
A másik irányban a római katolikus püspökök jogkörét kissé igyekeztek 
bővíteni, de nem a pápával szemben, hanem azért, hogy a pápa eddigi 
legközelebbi tanácsadói kissé háttérbe szoruljanak.

Ennyi az egész, ami a második vatikáni zsinat eddigi ülésszakain 
történt. Tehát semmi nem történt annak érdekében, hogy a többi ke
resztyéneket is keresztyéneknek ismerjék el, a többi egyházakat is egy
házaknak tekintsék és így velük testvéri egyenjogúság alapján folytas
sanak ökumenikus párbeszédet a keresztyén egységről. Nem történtek 
lépések annak érdekében sem, hogy a róm. katolicizmus bibliaellenes 
tanításai, szokásai, rendje, életnyilvánulásai kiküszöböltessenek. Nem 
történt semmi annak érdekében, hogy Jézus Krisztus páratlan jelentő
sége megfelelően kifejezésre jusson. Ellenben továbbra is hangsúlyt kap 
Szűz Máriának és a szenteknek bibliaellenes tisztelete, sőt Szűz Máriá
nak társmegváltóként való feltüntetése és kultusza. Tehát sajnos inkább 
az történik, hogy a római katolicizmusban erősödnek azok a vonások, 
amelyek bibliaellenesek, tehát reformációellenesek, s amelyek ellen re
formátor-eleink tiltakoztak az ige tisztán és igazán való hirdetése érde
kében. Mindez a második vatikáni zsinaton céltudatosan történik így. 
Hiszen VI. Pál pápa a második ülésszak végén nagyon jó zsinatnak 
minősítette azt a tridenti zsinatot, amelyen tudvalévőéin a római katolikus 
egyház élesen elhatárolta magát a reformáció vívmányaitól és követel
ményeitől. Sajnos nem történt semmi annak érdekében sem, hogy a 
vegyesházasságokat katolikus és nem-katolikus keresztyének között ne 
minősítsék ágyasságoknak és a protestáns féltől ne követeljenek rever
zál ist, ami pedig a katolikusok és a protestánsok közötti ökumenikus 
párbeszédet annyira zavarja.

Nyomatékosaid felhívjuk minderre evangélikus hittestvéreink. figyel
mét. Kérjük őket, ne adjanak hitelt az olyan tendenciózus és meg nem 
alapozott híreknek, amelyek szerint a római katolicizmus, közelebbről 
a második vatikáni zsinat részéről lényeges lépések történtek volna a 
keresztyén egység megvalósulása érdekében, és mint hogyha a protes
tantizmus és a katolicizmus egyesülése immár a küszöbön állna. Sajnos 
a keresztyén egységet ma is pontosan úgy képjelt el a római katoliciz
mus, mint 20—30, vagy 200—300 évvel ezelőtt, tehát, hogy a protes
tánsok teljes egészében adják fel evangéliumi. meggyőződésüket, tagad
ják meg a reformációt mindenestül, legyenek hűtlenek elődeikhez, szü
leikhez, őseikhez, akik oly sokat szenvedtek és áldoztak evangéliumi 
hitünkért, azért a reformációi örökségért, amelyet mi is, ma is a ma
gunkénak mondunk és mondhatunk. A lelkészi és esperesi jelentések 
azt mutatják, hogy egyes rosszul informált és félrevezetett protestánsok 
jóhiszeműségét nem egy római katolikus plébános arra használja fel, 
hogy öntudatukat megrendítse, s reverzálisok révén őseik hitének eláru
lására bírja őket. M i. evangélikusok legyünk nyugodtak abban a tekin
tetben, hogy egyházunk a reformáció örökségéhez ragaszkodva Isten 
igéje szerinti egyház, a benne való élet bűnbánatban, szeretetben, hit
ben, szolgálatban, engedelmességben elégséges az üdvösséghez. Hisszük, 
hogy Jézus Krisztus hívei tagjai az egy egyetemes apostoli keresztyén 
egyháznak. Ha érdeklődéssel is figyeljük azt, ami a római katolikus 
egyházban történik és imádkozunk a keresztyén egység külső megvaló
sulásáért, ugyanakkor félreértés nélkül képviseljük és valljuk az egyház
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egységére vonatkozó evangéliumi és hitvallásos álláspontunkat, neve
zetesen, hogy az egyház egysége Jézus Krisztusban van adva, hogy 
Jézus .Krisztus az egyház feje, tehát minél közelebb jut a római kato
likus egyház is a Jézus Krisztushoz, annál közelebb jut hozzánk és a 
keresztyén egység valóságához. A római katolikusokat testvéreinknek 
tartjuk, de kénytelenek vagyunk hangsúlyozni, hogy közöttünk az őszinte 
ökumenikus párbeszédnek elengedhetetlen feltétele többek között a re- 
verzális-halászat megszüntetése, s a vegyesházasságra vonatkozó kato
likus felfogás megváltoztatása.

Még megemlítjük, hogy a nyugati protestáns egyházakban is akad
tak olyanok, akik igen vérmes reményeket fűztek a második vatikáni 
zsinathoz és benne valami uniós zsinatot láttak. Most már azonban a 
tények hatására a rajongás szinte kiábrándulásba csapott át, s általában 
józanul ugyanazt az álláspontot vallják a nagy protestáns, egyházi világ- 
szervezetek és a nagy evangélikus egyházak is, mint amelyet az imént 
részletesebben kifejtettünk.

Marad tehát az, hogy imádkozunk továbbra is a keresztyén egy
ségért, a római egyháznak az Isten igéje szerinti valóságos megújulá
sáért, készségesek vagyunk velük is az ökumenikus párbeszédre, ameny- 
nyiben egyházunkat Krisztus egyházának ismerik el, s különösképpen 
is hajlandók vagyunk velük együttmunkálkodni az emberiség közös 
nagy feladatainak megvalósításán a háború elhárításáért, a béke meg
védéséért, az általános és teljes leszerelésért, a gyarmati sorban élő 
népek felszabadulásáért, s egyáltalán az emberiség szellemi, erkölcsi 
és anyagi téren való előrehaladásáért.

4. EGYHAZUNK ÉS ÁLLAMUNK VISZONYA

Pár nap múlva lesz 15 éve, hogy egyházunk és államunk Egyezményt 
kötött. Ez 1948. december 14-én történt. Az Egyezmény megkötése döntő 
jelentőségű esemény volt azon a történelmi úton, amelyen a felszaba
dulás óta egyházunk halad. Akadtak, annak idején olyanok, akik elle
nezték az Egyezmény aláírását, s akik aláírták is ánnak idején, mintha 
azok is kevés meggyőződéssel tették volna, amit tettek. Az elmúlt idő
szak azonban igazolta azokat, akik államunkkal az Egyezményt komo
lyan akarták és odaadással munkálkodtak annak létrejöttén. Egyházunk 
és államunk kapcsolatát az Egyezmény jó irányban befolyásolta, szabá
lyozta és biztosította. Különösen fontosnak tartjuk állami és egyházi 
részről egyaránt az Egyezmény hazafias jó szellemét. Ennek tulajdonít
ható, hogy államunk az Egyezményben biztosított államsegélyen kívül 
évek óta rendkívüli államsegélyben is részesíti egyházunkat, így az 
új, 1964. esztendőben is. De ezen túlmenően is nyújt'segítséget államunk 
egyházunknak, szintén az Egyezmény szelleméből kifolyólag. Anyagi tá
mogatást nyújt templomaink renoválásához is, az Egyezményben bizto
sított rendes és rendkívüli államsegélyen kívül. Nagy segítségünkre van 
külföldi kapcsolataink lebonyolításában is. Lehetővé teszi azt is, hogy 
havonta legalább egyszer rádiós igeszolgálatot végezzünk. Egyházunk és 
államunk jó viszonyának ezekért a jeleiért mindig hálásak vagyunk, s 
a jó viszony fenntartását továbbra is egyik legfontosabb feladatunknak 
tekintjük. Köszönjük az Állami Egyházügyi Hivatalnak a részünkre 
nyújtott sok segítséget, s hálával gondolunk Prantner József elnök úrra, 
és munkatársaira ezen a helyen is.
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Ezzel jelentésem végére értem.
Hálát adok Istennek a sok jóért, áldásáért, megvilágosító Szent- 

leikéért s megtartó kegyelméért, s esedezem hozzá, tartsa meg egyhá1 
zunkat továbbra is, bűneinket s mulasztásainkat pedig bocsássa meg és 
fordítsa jóra.

Köszönöm Mihályfi Ernő egyetemes felügyelő úr sok segítségét, fele
lősségérzetét, melyet egyházunk kormányzásában tanúsított.

Köszönöm Káldy Zoltán püspök úr szívós és dinamikus, sokirányú 
közreműködését, s az egység lelkét őrző szolgatársi buzgóságát.

Köszönet az egyházkerületi felügyelő uraknak, az egyházmegyék el
nökségeinek, a központi hivatalok tisztségviselőinek, különösen is Har
kányi László egyetemes főtitkár úrnak, Teológiai Akadémiánk profesz- 
szorainak, az egyetemes osztályok ügyvivő lelkészeinek, sajtónk dolgo
zóinak, ügyészünknek, egyetemes pénztárunk dolgozóinak, minden gyüle
kezetünk minden lelkészének, felügyelőjének és presbiterének, férfi és 
nőtagjainak mindazért, amit szóval, kézzel, tettel, lelkiekben és anya
giakban végeztek egyházunkért!

Isten áldjon és tartson meg bennünket, áldja és tartsa meg egyhá
zunkat, hazánkat, népünket, s az egész békeszerető keresztyén és nem 
keresztyén emberiséget az által, aki volt, aki van és aki eljövendő!

A négyszázéves Tridentinum
Nemcsak a katolikus egyház története, hanem az egész egyetemes 

egyháztörténet kiemelkedő eseményei zajlottak le 400 esztendővel ezelőtt. 
Róma hosszú évszázadokra kijelölte'a maga útját, amikor 1563. december 
4-én befejeződött az 1545 óta tartó tridenti zsinat ülésezése, amikor 1564. 
január 26-án IV. Pius pápa megjelentette a „Professio fidei Tridentinae” 
című hitvallást, amely a katolikus egyház máig érvényes hitvallása, 
amelyre minden katolikus papnak esküt kell tennie.

Az evangélikus egyházat különösen is érintik ezek á 400 év előtti 
események, mert ezekben rejlik a katolikus egyház teológiai rendszeré
nek megalapozása, egyúttal pedig itt vonták meg a határt a protestan
tizmus, elsősorban a lutheri keresztyénség felé. Itt alkották meg a „kato- 
likum” jellegzetes profilját, amely eltér mind a protestáns, mind az 
orthodox egyházak sajátosságaitól.

Ha a mai teológiai kérdések között el akarunk igazodni, szükséges 
az alapvető teológiai tanítások kialakulását felvázolni, hogy megérthes
sük a jelenben is ható teológiai motívumokat és mozgató erőket. A mai 
egyházközi helyzetben eltéved.az, aki nem veszi figyelembe az aktuális 
problémák múltban gyökerező erejét, s nem látja meg a nagy teológiai 
rendszerek létrejöttének alapvető jellemvonásait.

A Tridentinum létrejöttét is hosszú eseménysorozatok készítették 
elő, röviden vissza kell pillantanunk az összefüggések megértése céljá
ból azokra az előzményekre, amelyek a tridenti zsinat munkáját és a 
megelőző zsinatok problematikáját meghatározták.
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I. a  z s in  a t o k  Á t t e k i n t é s e

A zsinatok kialakulása

A zsinatok a 2. században kezdődnek, amikor szükségét érezték, hogy 
az egyes gyülekezetek elszigeteltségükből kiszabaduljanak, s összetarto
zásukat kifejezzék. Az egyes gyülekezetek képviselői és püspökei rend
szerint akkor jöttek össze, amikor új püspököt szenteltek fel kézrátétei- 
lel. Később szükségessé vált, hogy a fellépő eretnek tanítások, szakadá
sok megakadályozására, az egyház egységét szélesebb körű tanácskozá
sokon megvédelmezhessék. Az első tulajdonképpeni zsinatok — amelyek
ről tudunk — Kis-Ázsiában jöttek létre a montanizmus eretneksége ellen. 
Tertullianus szerint kb. 210 óta működtek a zsinatok a görögök között. 
A 3. századtól Észak-Afrikában és Kappadokiában az egyházszervezet 
rendszeresített elemét képezte a zsinat.

Ezeknek az első zsinatoknak az ősképe az apostoli zsinat volt (Csel 
15). A határozatokat a Szentlélek jelenlétének tudatában hozták: „Tet
szett a Szentiéleknek és nekünk. . . ” (Csel 15,28). Tertullianus szerint 
minden zsinat az egész keresztyénség megjelenülése. A Szentlélek jelen
létét az egyhangúságban látták. A határozatok tekintélye és érvényes
sége nem függött a jelenlevők létszámától. Gyakorlatilag a zsinat dönté
seinek elfogadása a gyülekezetek életébe való bevezetéssel vált hatályossá 
és érvényessé.

A püspök szerepének növekedése

A 2. század utolsó évtizedeiben terjed az a nézet, hogy a püspök az 
apostolok utóda. Ignatiüs antiochiai püspök az egyház egységének bizto
sítóját a püspökben látta, aki Krisztus helytartójának szerepét tölti be. 
Cyprianus szerint az egyház alapja az apostolság, annak pedig utóda és 
legfőbb támasza a püspök. A püspökök egyenjogúak, s a Péternek tett 
ígéret (Mt 16,18) örökösei. A püspökök összejöveteleinek döntései az 
egyetlen és legfőbb tekintélyű határozatok a gyülekezetek számára. Erre 
a teológiai alapra építve a püspökök a zsinatokon most már nem mint 
a gyülekezetek képviselői, hanem mint törvényhozók és bírák jelentek 
meg a zsinatokon, s a Szentlélek sugallatára hivatkozva hozzák meg 
döntéseiket.

A tartományi zsinatok elnöke a fővárosi püspök (metropolita) volt, 
ő hívta össze a zsinatot, ő szentelte fel és erősítette meg a vidéki püspö
köket. A zsinatokat leginkább a provinciák fővárosaiban tartották s 
vezetőjük a főváros püspöke lett. Ez a szokás átment a zsinaton kívüli 
állapotokra is, a provincia fővárosának püspöke a felügyelője lett a vi
déki püspököknek. A provincia fővárosa (metropolis) után püspökét is 
,,metropolites”-nek hívják. A metropolitaság a 3. században kezd kiala
kulni, s a 4. században befejeződik fejlődési folyamata. Nyugaton a 6. 
század óta alakul ki az érsek (archiepiscopus) hatalma. Különösen azok 
a provinciális fővárosok emelkedtek nagy tekintélyre, amelyekben a ha
gyomány szerint a gyülekezetét valamelyik apostol alapította (sedes 
apostolica), így Róma, Antiochia, Jeruzsálem, Efezus, Korinthus.

A provinciális zsinatokkal szemben a fejlődésnek még magasabb 
fokát jelentik az egyetemes vagy ökumenikus zsinatok. Ezek összefügg
nek Keleten a 381—451 között kialakult pátriarkasággal, Nyugaton pedig 
a pápaság létrejöttével.
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A pápaság kialakulása

A római gyülekezet kezdettől fogva nagy tekintélyű volt, mert a 
birodalom fővárosában levő gyülekezet volt. Pál és Péter apostolok már
tírkultusza párhuzamosan haladt Rómában. Péter kiemelésére még á 
2. század második felében sem gondoltak. X. Viktor római püspök (189— 
198) korában még mindkét apostol sírjánál tartanak istentiszteletet, a 
püspök, Kis-Ázsiával szemben, ki is emeli a két apostol római mártíriu- 
mának jelentőségét. Sem Tertullianus, sem Callixtus nem tudnak jog
hatósági elsőségről, s Cyprianus is minden püspök jogának vallja a 
kulcsok hatalmát, minden monarchikus püspökre érvényes a Mt 16,18- 
ban hangzó jézusi ígéret.

Először I. István (254—2'57) római püspök hangoztatja az eretnek
ségekkel vívott küzdelemben, hogy Péter székének ő az örököse. De csak 
lassan szorult háttérbe_ Pál apostol jelentősége és hosszú időbe telt, míg 
kialakult Péter primátusa.

Politikai, tehát egyházon kívüli eseménynek köszönhette a római 
pápaság a kialakulását. Konstantin császár Rómából Bizáncba helyezte 
át székhelyét s ezzel a római püspök Nyugaton lassanként mind nagyobb 
hatalomra tett szert. Már a nicaeai zsinat (325) elismerte a római püspök 
felsőbbségét a Rómát környező tíz tartomány felett (Dioecesis Romáé: 
1. Campania, 2. Tuscia et Umbria, 3. Picenum suburbicarium, 4. Sicilia,
5. Apulia et Calabria, 6. Bruttii et Lucania, 7. Samnium, 8. Sardinia, 
9. Corsica, 10. Valéria.) Ezek után nem volt meglepő, hogy a sardicai 
zsinat (347) I. Gyula római püspököt (337—352) hatalmazta fel, hogy dön
tőbíró legyen az arianus vitákban. Gratianus császár felhatalmazta Da- 
masus , római püspököt (366—384), hogy világi hatóság támogatását is 
igénybe vehesse a szakadár püspökök elleni küzdelemben. I. Ince (402— 
417) erre hivatkozva követelte, hogy a fontosabb ügyek (causae majores) 
tekintetében a római apostoli széket illesse a végső döntés. Nyíltan han
goztatja, hogy a római püspök „rector ecclesiae Dei” . Rá hivatkozva 
tette meg Augustinus híres ^kijelentését: „Roma locuta, causa finita est.”

A pápa (pappas, papa) kifejezés eredetileg a püspökök tiszteleti neve, 
még Augustinus is tetszés szerint használja magasabb klerikusoknak 
szóló tiszteletadás céljára. Az 5. század végétől kezdve követelik kizáró
lag a maguk számára a római püspökök. I. Leó (440—461) a tulajdon
képpeni első pápa, aki nemcsak igényelte a „vicarius Christi” címet, 
hanem tényleg vezette a nyugati egyházat. Azonban hiába hagyta meg 
az efezusi zsinatra küldött követeinek, hogy isteni tekintélyére hivat
kozva védelmezzék előjogait. Keleten hallani sem akartak a római pri
mátusról. A  chalcedoni zsinaton (451) a római és konstantinápolyi püspö
köket egyenlő jogúaknak jelentették ki, hiába tiltakoztak ez ellen Leó 
követei. Az afrikai püspökök csak akkor csatlakoztak szorosabban Ró
mához, amikor ezt szükségessé tette az ariánus vandálok nyomása.

A pápák Rómát és környékét többször mentették meg a barbár hadak 
pusztításától. Gyakran helyettesítették a Rómával szemben oly sokszor 
tehetetlenné vált császári kormányt. Mikor pedig a nyugati birodalom 
romjain germán királyok alapítottak új államot, a római nép a pápákat 
tekintette uralkodóinak. Amikor pedig Phokas, a Mauritius gyilkosa 
lépett a császári trónra (602), I. Gergely pápa (590—604) ezt az alkalmat 
kihasználva elérte, hogy a császár a pápát elismerte az egész egyház 
fejének (caput omnium ecclesiarum), s a konstantinápolyi pátriárkának 
megtiltotta az egyetemes püspöki cím viselését.
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Míg a nyugati egyházban a pápaságban kicsúcsosodó hierarchia lép 
mind élesebb előtérbe, addig a keleti egyházban a cézáropápizmus ural
kodik. Ez a kettősség nyomja rá bélyegét az ökumenikus zsinatokra.

Az egyetemes zsinatok

Konstantinus császár merész vállalkozása, hogy a római birodalmat 
az egyház segítségével megújította, a birodalmi egyház tervének meg
valósítására, létrehozta az egész birodalom egyházának ökumenikus vagy 
egyetemes zsinatát (concilium oecumenicum). Hét olyan zsinat volt, 
amelynek egyetemes jellegét mind a nyugati, mind a keleti egyházban 
elismerték. Ezek a következők.

1. Az első nicaeai egyetemes zsinatot 325-ben Konstantinus császár 
hívta egybe az áriusi vita elintézésére. 318 püspök jelent meg a zsinaton, 
s maga a császár is részt vett rajta. Itt alkották meg a nicaeai hitval
lást, kifejtették Krisztus istenségét és az Atyának a Fiúval való egyenlő 
lényegűségét. Ezenkívül összesen 20 kánont alkottak a metropoliták jogai
ról, az egyházi fegyelemről. Ezek közül legfontosabbak a húsvét ünne
pére és az eretnek-keresztség érvényességére, vonatkozók.

2. Az első konstantinápolyi egyetemes zsinatot 381-ben Teodóziusz 
császár hívta össze. Csak 150 püspök vett részt, mivel a ‘császár csak a 
nicaeai párt híveit hívta meg. A császár a zsinaton nem jelent meg. 
A zsinatot először Meletius antióchiai püspök, az ő halála után Nazianzi 
Gergely, konstantinápolyi püspök, az ő visszavonulása után az újonnan 
választott konstantinápolyi pátriárka, Nektarius vezette. A zsinat kibő
vítette a nicaeai hitvallást, megállapította a Szentlélek személyességét 
és istenségét. Ezen kívül hét kánont alkotott.

3. Az efezusi egyetemes zsinatot 431-ben III. Valentinianusszal egyet
értésben II. Teodóziusz császár hívta össze. Az előbb 160, utóbb 198 
püspökből álló zsinaton Cyrillus, alexandriai pátriárka elnökölt. Ezen 
a zsinaton jelentek meg először a római pátriárka követei. A zsinat el
vetette Nestoriusnak a Krisztus két természetéről szóló tanítását, de 
amikor a szíriai és görög püspökök megérkeztek, János, antióchiai pát
riárka elnöklete alatt letették Cyrillust, aki végül is a császár támoga
tása és az ellenzék megosztása következtében mégis győzött s így a 
zsinat hat kánonban kimondta a kárhoztató ítéletet mind a Nestorius, 
mind a Pelagius nézeteire.

4. A chalcedoni egyetemes zsinatot 451-ben Marcianus császár hívta 
össze, és maga is megjelent rajta. Az egybegyűlt 520, némelyek szerint 
630 püspök megállapította a Jézus Krisztus személyére vonatkozó igaz
hitű tanítást, s a vele ellentétes tanokat elvetette. A zsinat kimondta, 
hogy Jézus Krisztus egyetlen személyében két természet egyesült, vegyí- 
tetlenül, és elválaszthatatlanul. Ezen kívül még 30, némelyek szerint 28 
kánont alkottak, amelyek közül a 28-nak a római követek ellent mondtak.

Ennek a négy zsinatnak a tekintélyére jellemző, hogy Nagy Gergely 
nyilatkozata szerint úgy tekinti és tiszteli őket, mint a négy evangé
liumot.

5. A második konstantinápolyi zsinatot 553-ban a pápa beleegyezése 
nélkül I. Justinianus császár hívta össze, hogy véglegesen elintézzék a 
felmerült teológiai vitákat. Ezen a zsinaton 164 püspök vett részt Eüty- 
ches konstantinápolyi pátriárka vezetése alatt. 14 kárhoztató ítéletet 
mondott ki a nestoriánizmussal vádoltakra, valamint Origines tanainak 
híveire is.

2 Lelkipásztor 17,



6. A harmadik konstantinápolyi egyetemes zsinatot Agatho római 
pápa közbenjárására Pogonatus hívta össze. Ez alkalommal a mono- 
teletismusra és követőire mondták ki a kárhoztató ítéletet s egyszersmind 
befejezést nyert a krisztológiai tanvita. Kimondták, hogy két természet 
és ennek megfelelő két akarat van Krisztusban, de az emberi akarat 
alá van rendelve az isteninek.

7. A második nicaeai egyetemes zsinatot 787-ben Iréné császárné 
hívta össze, a képek tiszteletének szentesítése végett. Kimondták, hogy 
a szentképeket (Krisztus, Mária, az angyalok és szentek képeit) és a. 
keresztet megilleti a tisztelet (csók, térdhajtás, gyertyagyújtás és töm- 
jénezés alakjában), de nem az imádás, mert ez csak a Szentháromságot 
illeti meg.

A keleti egyház ezen a hét zsinaton kívül egyetemes zsinatnak te
kinti még a 692-ben tartott negyedik konstantinápolyi zsinatot, amely 
nem foglalkozott hitcikkekkel, hanem csak kánonokat alkotott, s azokban 
újra kimondta a római és a konstantinápolyi püspökök egyenjogúságát.

A nyugati egyház tiltakozott ez ellen, s egy másik negyedik konstan
tinápolyi zsinatot ismert el, amelyet 869-ben tartottak. Ezen letették 
Photius konstantinápolyi pátriárkát, a keleti egyház függetlenségének 
bátor védőjét. Később azonban a görög egyház Photiust visszahelyezte 
hivatalába, s ezzel semmisnek nyilvánította ezt a zsinatot.

Az egyetemes zsinatokon a dogmatikai kérdéseket egyhangú szava
zattal, a jogi kérdéseket szavazattöbbséggel döntötték el. Az egyhan
gúságot úgy érték el, hogy a kisebbséget kirekesztették az egyházból. 
Bár a zsinatok tekintélyének sokat ártott, hogy a zsinatokkal zsinatokat 
állítottak szembe, mégis megszilárdult az a meggyőződés, hogy az egye
temes zsinatoknak a dogmaalkotásai örök érvényűek és változhatatlanok, 
mivel a püspökök határozatában a Szentlélek ereje tükröződik.

A nyugati és a keleti egyház közötti ellentét egyre inkább mélyült, 
s az 1054-ben létrejött nagy szkizma végleg útját vágta az ökumenikus 
zsinatoknak.

A római egyház zsinatai

A római egyház zsinataival kapcsolatban két alapvető jellemvonást 
figyelhetünk meg az évszázadok folyamán.

Az egyik a „ papaiizmus” jelensége. Az episzkopalizmussal, a püs
pökök hatalmának kiszélesítésével szemben, a pápa, mint a püspökök 
püspöke (episcopus episcoporum) tör egyházi egyeduralomra. Ugyan
akkor a papság és a laikusok felett is erősíti hatalmát, hogy erős köz
ponti irányítású egyházi életet hozzon létre. Nagy küzdelmet folytatott 
a papaiizmus a világi fejedelmekkel, királyokkal, császárokkal, hogy 
Rómának a világ feletti hatalmát is kiépítse.

A középkor a klasszikus papaiizmus korszaka, de ez a célkitűzése 
és törekvése később sem halt ki, új formában jelentkezett, hatása nap
jainkig ér.

A másik egyháztörténeti jellegzetesség a középkorban a „koncilia- 
Tizmus” . A pápaság hatalma hanyatlásának időpontjaiban a katolikus 
egyház legfőbb szervévé a pápa helyett megkísérelték a zsinat kieme
lését. Voltak középkori zsinatok, amelyek átmenetileg érvényesíteni 
tudták azt az álláspontot, amely szerint a zsinat a pápa felett áll, s így 
a zsinat a katolikus egyház legfőbb fóruma.
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Ez a másik irány mutatja, hogy a katolikus egyházon belül is voltak 
törekvések a papaiizmus korlátozására. Ez a tendencia sem korlátozódott 
csupán a középkorra, hatása ennek is napjainkig ér.

Ennek a két törekvésnek az érvényesülését figyelhetjük meg a kö
zépkori egyháztörténeti eseményekben.

a) A pápaság világhatalmi ambícióját már a IX. század közepe táján 
Franciaországban keletkezett ál-izidori gyűjtemény is kifejezi. Eszerint 
a hamisítvány szerint, amelyet csak a XV. században kezdtek leleplezni, 
Krisztus a „sacerdotium”-ot a világ kormányzójává és bírájává tette, 
éppen ezért az „imperium” felett áll. A „sacerdotium” szent Péter szé
kében jut teljességre, ennek birtokosára bízta Isten az egyház feletti 
felügyeletet, amint az ajtót a sarok (cardo) hozza mozgásba, úgy kell 
a pápának minden egyházat mozgatnia. A pápa olyan feje a püspökök
nek, mint amilyen feje volt Péter az apostoloknak, sőt a püspökök a 
pápának csak segédei és tőle nyernek minden jogot és felhatalmazást. 
869-től fogva kezdték használni az ál-izidori gyűjteményt a pápák.

I. Miklós (858—867) volt az első pápa, aki koronát tétetett fejére. 
Mikor az ünnepély alkalmából lóra ült, II. Lajos császár tartotta a 
pápának a kengyelt. VIII. János pápa (872—882) Német Lajos örökössel 
szemben Kopasz Károlyt koronázta császárrá (875), s ezzel tudtára adta 
a világnak, hogy a pápának jogában áll még a császári korona ado
mányozása is.

Az 1059. évben tartott római zsinaton kimondták, hogy a jövőben 
a pápaválasztásban kizárólag a bíborosok vesznek részt, a császárnak, 
a papságnak, a római nemességnek és a népnek nem lesz többé lehető
sége a pápaválasztás irányítására. A császárnak a megerősítés jogát 
adták meg.

VII. Gergely (1073—85) az 1074-ben tartott római zsinaton a pápaság; 
érdekeit tovább építette, amikor megújította a cölibátusról szóló régi 
törvényeket, s ennek segítségével a pápának a papság feletti uralmát 
megerősítette. Amikor az 1075. évi római zsinat az investiturát támadta 
meg, ezzel a pápaság azt kívánta, hogy a papság egyedül Róma érdekeit 
szolgálja, kizárólag a pápának engedelmeskedjék, a pápa egyházi és 
világi tekintetben a papság útján az egész keresztyén világ ura legyen. 
Ez vezetett az investitura harcra. VII. Gergelynek az volt a célkitűzése, 
hogy a pápai hatalmat oly magasra emeli, amellyel fejedelmeket tehet 
le. A pápa személyének szent és tévedhetetlen voltát hangsúlyozta. Az 
a vágyálom lebegett előtte, hogy az egész keresztyén világot univerzális 
teokráciává alakítja át, amelyben a pápa minden földi hatalom felett 
áll. Az egyes keresztyén államok csupán tagjai lennének a pápai teokrá- 
ciának. Az egyházállam elméletének szemléltetésére mondta VII. Ger
gely: „A világi fejedelemség a hold, a pápaság a nap, ennek fényét és 
melegét nyeri amaz.” A nép nem létezett Gergely számára.

Az 1095-i clermonti zsinaton II. Orbán pápa keresztes háborúra 
hívta fel Európa uralkodóit és keresztyénéit. 1096—1270 közötti keresztes 
hadjáratok ötmillió ember életébe kerültek. A pápaság világhatalmi cél
kitűzéseit azzal szolgálták ezek a hadjáratok, hogy a pápáknak az ural
kodók feletti befolyását tükrözték.

A papaiizmus tetőfokát III. Ince pápa (1198—1216), eredeti nevén 
Segni Lothar gróf idejében érte el. III. Ince a világi uralkodókat a pápa 
hűbéreseinek tekintette, akiket ő ültetett trónra s meg is foszthat trón
jaiktól. A pápa — szerinte — „kisebb ugyan Istennél, de nagyobb, mint 
egy közönséges ember” . Nemcsak Péternek, hanem Istennek és Krisz-
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tusnak a földi helytartója. Ezeknek az elveknek megfelelően csaknem 
egész Itália felett biztosította főhűbér-uraságát, a német trónviszályt 
úgy használta ki, hogy a császárság majdnem a pápa adományozta hű
bérié süllyedt, hasonló eredményeket ért el Angliában, Franciaország
ban, Spanyolországban, Dániában, Cseh-, Lengyel- és Magyarországon.

A IV. lateráni zsinat (1215) a pápaság fénykorát jelentette. A 2000 
résztvevő előtt tartott megnyitó beszédét III. Ince így kezdte: „Az Úr 
Péternek nemcsak az egyházat, hanem az egész világot kormányzása 
alá adta!” A zsinat kánonai kiterjesztették az inkvizíció hatalmát - -  
amely eddig csak az eretnekek ellen volt érvényes — a katolikus egy
háztagok felé is. A zsinat mondta ki a transsubstantiatio tanítását. Kö
telezővé tette a fülbegyónást.

IX. Gergely pápa (1227—1241) a Hohenstaufokkal vívott sikeres 
harca után, az egyházban abszolúttá tette a pápai hatalmat. A pápa 
vált az egyház egyetlen törvényhozójává, aki a fennálló egyházjogot 
szuverénül tovább fejleszthette. A Corpus Juris Canoniei a pápát az 
egyház legfőbb bírájává és kormányzójává tette. A püspökök a pápa 
engedelmes alattvalói, akiktől különböző címeken hatalmas összegeket 
szed be (pallium). A megnövekedett „kuriális” udvartartás szövevényes 
bürokratikus szervezetté alakult, amelynek fenntartására hatalmas ösz- 
szegre volt szükségük a pápáknak.

b) A végsőkig felszított papaiizmus igénye tovább már nem fokozód
hatott, természetes, hogy megindult a visszahatás ezzel szemben. Poli
tikai síkon is visszaszorították a pápai világhatalmi törekvéseket. Az 
egyházban fellépő eretnekségek nyíltan is felléptek a pápasággal szem
ben, s elhangzott már a középkor folyamán az a meggyőződés, hogy a 
pápa az Antikrisztus. Most azonban — a zsinatok munkája vizsgálatának 
összefüggésében — csupán a konciliarizmus jelenségét emelem ki, amely 
alapgondolata szerint arra törekedett, hogy a zsinatot tegye meg az 
egyház legfőbb szervévé, s a pápát is alárendelje a zsinatnak.

Ennek a történelmi feltételei akkor értek meg, amikor az avignoni 
pápaság következtében a kettős, majd hármas pápaság miatt, a „nagy 
nyugati egyházszakadás” botránya tört rá az egyházra, amelyben a pápák 
egymást kölcsönösen kiátkozták.

Ebben a helyzetben a zsinattól várták a rendcsinálás feladatát. Az 
1414—1418-as konstanci zsinat hármas feladatot tűzött maga elé: 1. a 
nyugati egyházszakadás megszüntetését (causa unionis), 2. Húsz János 
tanításának elítélését (causa fidei), 3. az egyház megújítását (causa refor- 
mationis).

A zsinat rendbehozta az egyház egységét. 1415. ápr. 6-án „Haec 
sancta synodus” kezdetű határozatban kimondták, hogy a zsinat ha
talma Jézus Krisztustól származik, s mindenki, a pápát is beleértve, 
tartozik a zsinatnak engedelmeskedni mindabban, ami a hitnek, a sza
kadások megszüntetésének, s az egyház reformjának az ügye.

Dogmatikai kérdésekben a zsinat nem hallgatott a reformmozgal
makra, elítélte s máglyahalállal sújtotta Húsz Jánost, elítélte Wiclef 
reformtanait is.

Azonban a korábbi papaiizmus törekvéseivel szemben a zsinat a 
konciliarizmus álláspontját vallotta. Ebben a vonatkozásban kiemelkedő 
határozata volt a konstanci zsinatnak az, amely kimondta, hogy a zsinat 
állandó szerve az egyházi életnek, minden 10 évben össze kell hívni, s 
a pápa is alá van rendelve a zsinatnak (Decretum Frequens).
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A gyenge lábon álló pápaság kénytelen volt beletörődni ebbe a 
határozatba, bár V. Márton, az újonnan megválasztott pápa annyit mégis 
elért, hogy kihasználta a zsinatnak azt a rendszerét, amely az olasz, 
francia, angol, német s utóbb spanyol nemzet szavazatai alapján hozta 
meg döntéseit, a nézetek különbözőségeit ügyesen felhasználva, az egyes 
nemzeteket egymás ellen kihasználva, elérte, hogy a zsinat bezárását 
kimondhatta, s ezzel további reformlépésektől a pápaságot megszaba
díthatta.

A bázeli zsinat (1431—1449) a konstanci zsinat határozata alapján 
ült össze, amely szerint a zsinattartás az egyházkormányzat rendszeres 
és szerves részét képezi. A zsinatot egybehívó Zsigmond király volt olyan 
bátor, hogy a husziták * képviselőit is meghívta. A pápa aggodalmát 
fejezte ki a konciliarizmussal szemben, s kérte a zsinat feloszlatását. 
A zsinat azonban saját szuverenitását nyilvánította ki, Istentől való 
hatalmára hivatkozott, s kimondta, hogy csak saját magát oszlathatja 
fel, ha erre az elhatározásra eljut, a pápát pedig számadásra hívta maga 
elé a zsinat.

Azt a konstanci rendszert, amely szerint nemzetekként szavaztak, 
a zsinat megszüntette s viszonylagos demokráciát vezetett be, amikor 
úgy intézkedett, hogy nemcsak a magas hierarchia tagjainak, hanem 
minden meghívottnak szavazati jogot biztosított. Ezzel az alsó papság 
tagjai is bejutottak a zsinatba.

A konciliarizmus vezéregyéniségei a világi fejedelmek voltak, akik 
a maguk hatalmát akarták erősíteni' a pápával szemben. Így történhe
tett, hogy a zsinat saját nevében adott ki bullát. Amikor pedig az egyházi 
reformokra került a sor, a zsinat számos intézkedést hozott a pápa 
monarchikus hatalmának korlátozására. A fejedelmek a maguk javára 
csökkentették az országaikból a pápa számára befolyó jövedelmeket. 
Ez érzékenyen érintette a pápai udvart.

IV. Jenő pápa szerencséjére VIII. János konstantinápolyi császár a 
törökök miatti szorult helyzetében az unió ajánlatával fordult a zsinat
hoz és a pápához. Ez a figyelmet az unió kérdésére fordította a pápai 
hatalom korlátozásának további lépései helyett. Az uniót 1439. július 
6-án megkötötték, ennek azonban Konstantinápoly eleste után nem volt 
jelentősége.

IV. Jenő pápa Bázelből Itáliába helyezte át a zsinatot, ahol nagyobb 
biztonsággal léphetett fel. A zsinat tagjainak nagyobb része azonban 
Bázelban maradt, a pápát letettnek nyilvánította, helyette ellenpápát 
választott V. Félix személyében. Ezzel újabb egyházszakadás jött létre, 
ami egyúttal a katolikus egyházon belüli két tábor szembenállását is 
jelenítette. (A kurializmus és a konciliarizmus vetélkedéséből végül is 
a római pápa került ki győztesen, az ellenpápa lemondott, s az új pápa, 
V. Miklós már újra, mint az egész katolikus egyház feje uralkodott.)

A konciliarizmus gondolata azonban így sem halt ki, a fejekben 
tovább élt az az eszme, hogy az egyetemes zsinat a pápa fölött áll. 
Enélkül a gondolat nélkül a reformáció sem érthető meg. Luther kez
detben maga is a konciliarizmus álláspontját osztotta.

Luther a zsinatról

Először a lipcsei vitán (1519. jún. 27—júl. 16.) került elő Luther 
teológiájában a zsinat problémája. Luther ellenfelének, Eck Jánosnak 
az volt a célja, hogy Lutherre rábizonyíthassa Húsz Jánossal való össze
függését, mert akkor nyomban érvényes Lutherre is az eretnekség vádja.
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Luther teológiai alapállása az, hogy csakis a Szentírást fogadja el 
a keresztyén hit és élet zsinórmértékének. Erről a fundamentumról 
tekint a konstanci zsinat határozataira. Véleménye kettős. Egyrészt ki
fejti, hogy sem zsinatnak, sem pápának nem hisz, ha a Szentírásnak 
ellenmondanak. Húsz Jánost védelmébe veszi: „...visszatérek a kons
tanci zsinathoz, mint amellyel leginkább ostromolnak, amelynek a Húsz
féle tétellel szemben, hogy ti. »a pápa isteni jogon nem feje minden 
gyülekezetnek** — kimondott kárhoztató ítéletét jogtalannak nyilvání
tom azért is, mert ellenkezik a nicaeai (325) és afrikai (Karthágó, 419) 
zsinattal és az egész keleti és afrikai egyházzal is, amennyiben még 
csak a VI. chaldeoni zsinaton (451) ajánlották fel az elsőséget — de 
nem isteni jogon, hanem az egyház határozatából — a római püspök
nek.” (Resolutiones Lutherianae super propositionibus suis Lypsae dis- 
putatis. 1519. W. A.)

Ugyanakkor helyesli a konstanci zsinatnak azt a határozatát, amely 
a konciliarizmus álláspontjáról kijelenti, hogy a pápa a zsinat aláren
deltje, mert az egész egyház mindig több, mint a pápa.

A konstanci zsinatnak ezt az egyébként helyeselt állásfoglalását is 
felhasználja a zsinatok tévedésének alátámasztására. Mert ha. a kons
tanci és a bázeli zsinatok konciliarizmusát a Rómában tartott (1512— 
1517) lateráni zsinat elvetette, akkor fennáll a kérdés, melyik zsinat 
volt eretnek, a konciliarizmus, vagy a papaiizmus (kurializmus) állás
pontján levő-e? Luther korának közelálló zsinataival igazolja a zsinatok 
tévedhetőségét, ellenmondásait.

Amikor azonban attól kellett tartania Luthernek, hogy egyházi 
átokkal sújtják, ha X. Leónak 1520. jún. 15-én kelt bullájában kitűzött 
határidőig elkárhoztatott tanait vissza nem vonja, kénytelen volt a pá
pától a zsinathoz fellebbezni, mert más lehetősége az adott viszonyok 
között nem volt. 1520. november 17-én megújította ügyének fellebbezését 
az összehívandó egyetemes zsinathoz. Fellebbezéséhez csatolta eljárásá
nak megokolását, s azt a felhívást, amelyben V. Károly német—római 
császárt, a választófejedelmeket, a nemességet és a hatóságokat arra 
kéri, hogy csatlakozzanak fellebbezéséhez, s a pápai bullát ne hajtsák 
végre mindaddig, amíg törvényesen meg nem idézik, s a Szentírásból- 
meg nem győzik.

Fellebbezési iratában Luther a konciliarizmus érveit használja fel, 
bár részben túl is megy azon, amikor Isten igéjét állítja a középpontba, 
amely mindenek felett áll. Többek között ezt írja: „Fellebbezek a ke
resztyén zsinathoz Leó pápától, mint gonosz, erőszakos és zsarnok bíró
tól, aki anélkül, hogy meggyőzött volna, kifejtett okok vagy adatok 
nélkül elítél. . .  a saját üres szavát minden isteni igével nyilvánosan 
 és arcátlanul szembeállítja; fellebbezek a szent keresztyén egyház és 
a szabad zsinat megvetőjétől, aki nem átallja istentelen elődeivel,
II. Piusszal és II. Gyulával azt hazudni, hogy a keresztyén zsinat semmi, 
holott jól tudja, hogy habár az még nem is gyűlt össze, mégiscsak itt 
vannak azok, akik a zsinatba tartoznak, vagyis megvan a keresztyén 
egyház éppen úgy, mint ahogy a római birodalmat, vagy bármely város 
tanácsát nem lehet azért semminek mondani, mert azok, akik abba tar
toznak, nem gyülekeztek össze.” (Appellatio D. Martini Lutheri ad Con- 
cilium a Leone Decimo, denuo repetita et innovata, Wittenbergae. 1520. 
W. A.)

Luthernek a zsinathoz való fellebbezése azonban korántsem jelen
tette azt, mintha a zsinatot Isten igéje felett állónak tartaná. Ez kitűnt,
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amikor V. Károly császár és a birodalmi rendek jelenlétében, a wormsi 
birodalmi gyűlésen bátran kijelentette: „Hacsak meg nem győznek 
engem a Szentírás bizonyságaival, vagy világos okokkal — mert sem a 
pápának, sem a zsinatoknak egymagukban nem hiszek, mert bizonyos, 
hogy többször tévedtek és egymásnak ellenmondottak —, kötve vagyok 
a Szentírás igéihez, ezért az Isten igéjébe vetett bizodalmamban, semmit 
sem tudok visszavonni . . (Ad Cesaree Maiest. inter rogata D. Martini 
L. responsum Wurmaciae XVIII. Április Anno M. D. XXI. W. A.) Az 
Isten igéje alapján álló Luther szemében a zsinat is csak olyan szerve 
az egyháznak, amely az ige hatalma alatt áll.

Ehhez a tanításához Luther mindvégig hű maradt. Akkor is, amikor 
kiéleződött a reformáció helyzete.

A Confessio Augustana felolvasása (1530. június 24.) után, a protes
táns fejedelmek és rendek vallási és rendi szabadságuk védelmére, kény
telenek voltak egymással Habsburg-ellenes politikai és katonai véd- és 
dacszövetséget kötni. Ezt 1531. március 29-én Sehmalkaldenben kötötték 
meg. Mivel II. Szulejmán török szultán a mohácsi vész (1526) után óriási 
előkészületeket tett a császárság megdöntésére, mind a katolikus, mind 
az evangélikus tábor óvatosságra kényszerült. A tárgyalások eredménye 
a nürnbergi vallásbéke lett (1532. július 23.). Eszerint a vallási kérdések 
rendezését függőben tartották a tervezett egyetemes zsinat egybehívá- 
sáig. Luther azonban nem bízott abban, hogy a zsinat az egyház refor
mációját az Isten igéjéhez való ragaszkodásban végrehajtaná. Mikor
III. Pál pápa a nürnbergi béke szerint 1537-re Mantua városába össze
hívta a zsinatot, János Frigyes szász választófejedelem Luthertől tanácsot 
kért, hogyan fogadja a zsinat összehívásának hírét. Luther kétségbevonta, 
hogy a pápa tényleg meg akarná tartani a zsinatot, de ha mégis sor 
kerülne a zsinatra, az evangélium alapján állóknak szilárdan kell ra
gaszkodnak az Isten igéjéhez. Luthernek igaza volt, a pápa nem látta 
elérkezettnek az időt a reformációval szemben való fellépésre, ezért 
előbb a zsinatot 1538-ban Vicenzába hívta össze, majd később bizony
talan időre elhalasztotta.

A zsinat kérdése azonban állandóan napirenden szerepelt, erősen 
foglalkoztatta a közvéleményt. Luther szükségesnek tartotta a refor
máció táborának tájékoztatását a zsinat feladatáról és jogköréről. 1539- 
ben megjelent „Von den Concilien und Kirchen” című műve, amelyen 
már 1536 óta dolgozott.

Ebben Luther kifejtette az ősi egyetemes zsinatok határozatai alap
ján, hogy a zsinat sem a hit, sem a jó cselekedetek dolgában újat nem 
állapíthat meg. Isten igéjének kinyilatkoztatásán túl nem mehet a zsinat, 
sőt köteles a Szentírás tanítását megvédelmezni mindenféle emberi ren
deléssel szemben, amely Isten igéje helyére kíván lépni. A zsinat fel
adata az, hogy a kor szükségleteiről gondoskodjék, tehát nem avatkozhat 
Isten kinyilatkoztatásának a folytatásába, hanem az egyházi élet gya
korlati, szervezeti és jogi kérdéseiben hozhat határozatot. Visszaél a 
zsinat a hatalmával, ha azt állítja, hogy amit megállapít, az hitigazság, - 
vagy legalábbis olyan valami, ami az üdvösséghez szükséges. A zsinat 
engedetlen saját mestere, a Szentlélek iránt, ha azt állítja, hogy aki a 
hozott határozatokat nem tartja meg, soha nem üdvözülhet. Luther 
szerint egyetlen zsinatnak sincs hatalma arra, hogy új hitigazságokat 
felállíthasson, mert Isten igéje a kinyilatkoztatás lezárt okmánya.

Világos, hogy Luther itt mindent el akart hárítani az egyház útjából, 
ami az Isten igéjének akadályt vetett. A kinyilatkoztatás forrásául nem
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ismert mást, mint egyedül a Szentírást. Tudatosan szembeszállt minden 
olyan próbálkozással, ami a Szentírást bármi mással akarta volna ki
egészíteni. Harca a „szent hagyomány” ellen irányult, mint a kinyilat
koztatás második forrása ellen.

A reformáció teológiai igazságait, amelyeket a tervezett egyetemes 
zsinaton az evangélikusoknak képviselniök kellett volna, Luther a 
„Schmalkaldeni Cikkek”-ben (1537) foglalta össze.

A lutheri reformáció teológiai alapvetése megtörtént. A további 
eseményeket az egyházpolitikai érdekek határozták meg.

II. A TRIDENTI ZSINAT
Láttuk, hogy III. Pál pápa hogyan halasztgatta a zsinat egybehívását, 

1537-ben Mantovába, 1538-ban Vicenzába, 1542-ben Tridentbe tűzte ki 
a zsinat megnyitását. A pápa azért vonakodott a zsinat egybehívásától, 
mert nem volt biztos abban, hogy a konciliarizmus tendenciái nem 
fognak-e érvényesülni. V. Károly császár azért követelte a zsinat egybe
hívását, mert azt várta, hogy amíg ő fegyveresen is elnyomja a protes
tánsokat, addig a zsinat könnyítéseket tesz a protestánsok számára, s 
ez megkönnyíti visszatérésüket a katolikus egyházba, egyben pedig fel
oldja a birodalmon belüli feszültségeket. III. Pál pápa viszont szilárdan 
elhatározta, hogy semmiféle engedményt sem tesz a protestánsoknak, 
a katolikus egyházat újra szervezi, s az ellenreformációra alkalmassá 
teszi. Amikor a császár kész volt inkább nemzeti zsinatot egybehívni, 
semmint tovább hagyni a kérdések felgyülemlését, a pápa a maga befo
lyásának megőrzése végett, újra kihirdette a zsinat összehívását.

A tridenti zsinat első ülésszaka (1545—1547)
1545. december 13-án Tridentben megnyílt az egyetemes zsinat. Egy

előre csak kevés püspök (25) jelent meg, így a pápai követeknek (Del 
Monté, a későbbi III. Gyula pápa, Marcellus Cervinus és Reginaidus 
Pólus bíbornokoknak) nem nagy fáradságukba került a kérdéseknek a 
pápa javára való eldöntése.

Először ügyrendi kérdésekkel foglalkoztak. Eldöntötték, hogy ne 
nemzetenként történjék a szavazás, mint a konstanci és a bázeli zsina
tokon, hanem fejenként. Ez a pápa számára jelentett előnyt, mert a 
pápa-párti olasz képviselők száma jóval meghaladta a többi nemzetből 
jött püspökök együttes számát. A javaslatok benyújtását maguknak 
tartották fenn a pápai követek. Azt is sikerült elérni, hogy a fontosabb 
ügyekben a pápa mondja ki a döntő ítéletet. A császár követei útján azt 
kívánta, hogy a reformokkal kezdjék el a tárgyalást. A zsinat azonban 
a pápa akarata alapján kimondta, hogy elsősorban dogmatikai kérdé
sekkel kíván foglalkozni, s csak azután jöhetnek a reformkérdések.

A dogmatikai kérdések tárgyalása azzal kezdődött, hogy a nicaeai 
(325), a konstantinápolyi (381), és a chalcedoni (451) egyetemes zsinato
kon alkotott hitvallásokat fogadták el és erősítették meg.

A szenthagyomány
A kinyilatkoztatás problémájának tárgyalásakor volt néhány protes

táns irányban is megszólaló hang. Nachianti chiozzai püspök szerint a 
Szentírásban minden megvan, ami az üdvösségre szükséges. Vele szem
ben azonban óriási többség állott.
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A reformáció alapvető tételével szemben, amely szerint a Szentírás 
a keresztyén hit és élet egyedüli zsinórmértéke, a tridenti zsinat ki
mondta, hogy van „szenthagyomány”, mint a Szentírástól független és 
vele egyenlő rangú hitforrás.

A katolikus dogmatika a hagyománynak (traditio, paradosis) két 
formáját különbözteti meg. Az egyik az isteni hagyomány (traditio di- 
vina), amelyet Isten közvetlenül, kinyilatkoztatás formájában ad, de 
nem a Szentírás formájában adta át megőrzés és terjesztés végett az 
egyháznak, a kinyilatkoztatás szervének, anélkül, hogy írásra ihletné 
őket. A hagyomány másik formája az egyházi, az apostoloktól, vagy az 
apostolok utáni egyháztól eredő hagyomány (traditio apostolico-eccle- 
siastica et simpliciter ecclesiastica). Ez azon a reménységen alapszik, 
hogy az útnak indított szenthagyományt az apostolok utáni egyház is 
mindig hűen meg fogja őrizni.

A dogma így szól: „A  szent zsinat... mind az Ó-, mind az Újszö
vetségnek valamennyi könyvét, minthogy az egy Isten a szerzője mind
kettőnek, hasonlóan a hitre és erkölcsre vonatkozó hagyományokat, 
mint amelyeket vagy az Üdvözítő, vagy a Szentlélek közölt élőszóval, 
és a katolikus egyház folytonos utódlással őriz, egyenlő kegyelettel és 
tisztelettel fogadja és értékeli.”

Ezt azzal az érveléssel támasztják alá katolikus részről, hogy az 
apostoli utódlás (successio apostolica) hézagtalan nemzedéklánccal köti 
össze a jelenlegi tanító egyházat a hagyományi kinyilatkoztatás első 
szerveivel. A tanító egyházat rendelte Isten arra, hogy a hagyományi 
kinyilatkoztatást a maga egészében fenntartsa, terjessze és diadalát 
biztosítsa, ezért a hagyományt elsősorban a katolikus egyház élő taní
tásából lehet meríteni. A katolikus egyház tanításának viszont a legfőbb 
szerve a pápa, tehát végeredményben a pápaság szabja meg a szent
hagyományt.

Ezzel a tridenti zsinat elvágta az egyház reformációjának útját. 
Luther mindvégig azért küzdött, hogy Isten igéje álljon a keresztyén 
élet középpontjában, minden emberi hozzátoldás, pápai kiegészítés nél
kül. A tridenti zsinat nemcsak szentesítette a korábbi gyakorlatot, hanem 
Lutherrel és az evangélikus egyházzal szemben egyenesen szembefor
dulva, kiemelte a pápaság kezében levő szenthagyomány tanítását azzal, 
hogy azt dogmává tette. Ezzel ellenállt annak, amire Isten éppen Luther 
Mártonon és a reformáción keresztül figyelmeztette a katolikus egy
házat.

Dogmatörténetileg éppen a tridenti zsinat határozatára adott választ 
az evangélikus egyház, amikor a Formula Concordiae-ben megvédel
mezte a Szentírás primátusát.

A Formula Concordiae-ben az Epitome articulorum szövege így kez
dődik: „Hisszük, tanítjuk és valljuk, hogy az egyetlen alap és zsinór- 
mérték, amely szerint meg kell ítélni és vizsgálni minden tanítást és 
tanítót, egyedül az ó- és újszövetségi Szentírás prófétai és apostoli ira
taiban található, amint meg van írva: Az én lábamnak szövétneke a te 
igéd, és ösvényemnek világossága (Zsolt 119, 105). Szent Pál szerint: 
„De ha szinte mi, vagy mennyből való angyal hirdetne is .néktek valamit 
azon kívül, amit néktek hirdettünk, legyen átok. Gal 1, 8.” (Die Bekennt- 
nisschriften dér evangelisch-lutherischen Kirche. II. 767.)

Az evangélikus egyház „sola Scriptura” tanítása és a katolikus egy
háznak a kinyilatkoztatás kettős forrásáról szóló dogmája: kibékíthe
tetlen ellentétet jelentenek, méghozzá éppen a legdöntőbb kérdésben.
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A tridenti zsinat a szenthagyományról szóló dogma megalkotásával 
olyan útra lépett, amelyen nincs megállás. Ha a szenthagyomány letéte
ményesé végső soron a pápa, akkor kimondhatóvá lett az infallibilitás 
dogmája, de a Mária szeplőtlen fogantatásáról és testi mennybemenete
léről szóló dogma is. A szenthagyomány egyre messzebb kerül a Szent
írástól s annak középpontjától, a Jézus Krisztustól, akit háttérbe szorít 
a corredemptrix, Mária, a társmegváltó. A tridenti zsinat utat nyitott 
a teológiai spekulációnak, amelyben minden állítható, mert az egyetlen 
zsinórmértéktől, a Szentírástól elszakadtak.

A Vulgata

A tridenti zsinat nem az egyházat helyezte a Szentírás alá, hanem, 
megfordítva: az egyház vált a Szentírás urává. Ebben a képletben nem 
lényeges a Szentírás eredeti szövege sem, az egyház annak a szabályo
zója, hogy mi a Szentírás szövege és mi nem. A tridenti zsinat a Vulgata 
kiadást tette meg „szent és kánoni” könyvnek: „Ki van közösítve, aki 
ama (előbb cím szerint felsorolt) könyveket a maguk egészében és min
den részükben, úgy amint a katolikus egyházban olvastatnak és a régi, 
általánosan használt (Vulgata) latin kiadásban találhatók, nem fogadja 
el szent és kánoni könyveknek.”

382-ben Damasus pápa adott megbízást Hieronimusnak, hogy a sok
féle változatban közkézen levő latin nyelvű bibliafordítás (Vetus Latina, 
Praevulgata) helyett készítsen új, egységes latin fordítást. Az Újszövet
ség lefordítása után 386-tól Betlehemben élt Hieronimus, ahol alkalma 
nyílt Origenes szövegeinek tanulmányozására is, így készítette el 390-től 
405-ig csaknem a teljes Szentírás latinra fordítását. A későbbi századok 
folyamán több javításon ment át a Vulgata, különösen Alkuin szerzett 
érdemeket ezen a téren.

1546-ban ezt a latin nyelvű Vulgata kiadást tette autentikussá a 
tridenti zsinat azzal, hogy a szükséges javításokat el kell végezni rajta. 
A javított változat 1590-ben jelent meg, 2000 helyen volt szükség változ
tatásra. VIII. Kelemen 1592-ben újra kiadta a Vulgatát, s elrendelte, 
hogy ne használjanak más kiadást, mert csak az érvényes. Azóta sokszor 
jelent meg a Vulgata javított kiadásban. Ez azonban mit sem változtat 
azon a tényen, hogy a tridenti zsinat óta a Szentírás hiteles szövege 
mindig csak a Vulgata fordításban található, úgy, amint azt a pápaság 
előterjeszti.

Ez a határozat is válasz volt a lutheri reformációnak. Luther szá
mára a Szentírás valóban az élet könyve volt. Nemcsak szakembere 
volt annak, mint „a Szentírás doktora” . Luthernek szívügye volt a Bib
lia. A középkori egyházra valóban jellemző volt a „leláncolt Biblia” . 
Luther adta azt a nép kezébe. Amikor Róm 1, 17-et olvasta, s belőle 
az írás lényegét megértette, azt írta: „akkor úgy éreztem magam, mintha 
egészen újjászüle.ttem volna, nyitott ajtókon át a paradicsomba léptem 
volna” . Ezt az élményt osztotta meg Luther a hivőkkel, amikor a nép 
kezébe adta először az Újszövetséget, amit Wartburg várában fordított 
le 1521-ben, majd pedig évek hosszú során át végzett szorgalmas munka 
gyümölcseként, 1534-ben az első teljes német Biblia megjelenhetett. 
1539—1541 között Luther, Melanchthon, Bugenhagen, Cruciger, Auro- 
gallus, Rörer elvégezték az egész mű rendszeres revízióját s új kiadást 
jelentettek meg. Joggal mondták a kortársak, hogy valamennyi csele
kedet között, amit Isten Lutheren keresztül végzett, a bibliafordítás volt 
a leghatalmasabb.
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Míg a reformáció a nép kezébe adta a Szentírást, s minden ország
ban azzal kezdődött a reformáció müve, hogy anyanyelven szólalt meg 
az Isten igéje, addig a tridenti zsinat tovább erőltette a latin Bibliát, 
aminek a „leláncolt” jellegét fenntartotta. A tridenti zsinat IV. ülésén 
kimondták, hogy a Szentírás magyarázásának joga egyedül az egyházat 
illeti, végső soron a pápaságot, s minden írásmagyarázatnak ehhez kell 
alkalmazkodnia. A pápaság a Szentírásnak egyedüli tévedhetetlen és 
hiteles magyarázója — ide fog majd az első vatikáni zsinattal meg
érkezni az a katolikus egyház, amely a tridenti zsinaton kimondta, hogy 
a Vulgatát „kell hitelesnek (authentica) tekinteni a nyilvános felolva
sásokban, vitákban, igehirdetésben és írás-értelmezésben, és senki semmi 
ürügy alatt ne merészelje elutasítani” .

A megigazulás
A tridenti zsinat V. és VI. ülésén a megigazulásról szóló tanítást 

vette elő, hogy miután ellentmondott a reformáció „sola Scriptura” taní
tásának, most a Szentírás középponti üzenetét hirdető reformációval 
ezen a téren is vitába szálljon.

Luther a Schmalkaldeni Cikkekben azért foglal olyan határozottan 
állást a hit által való megigazulás mellett, mert ezzel a Szentírás közép
ponti tanítását védelmezi és képviseli: „Jézus Krisztus, Istenünk és 
Urunk” , „meghalt bűneinkért és feltámadott megigazulásunkért” (Rm 
4, 25). Egyedül Ö „Istennek ama báránya, aki elhordozza a világ bűnét” 
<Jn 1, 29), és „Isten mindnyájunk bűnét Őreá vetette” (És 53, 6). To
vábbá: „Mindnyájan vétkeztek és megigazulnak ingyen az Ö kegyelmé
ből a Jézus Krisztusban való váltság által az Ö vérében” (Rm 3, 23—25). 
Minthogy ezt így kell hinnünk és másként semmiféle jó cselekedettel, 
törvénnyel vagy érdemmel nem tudjuk elnyerni vagy megszerezni, ezért 
világos és kétségtelen, hogy csak az ilyen hit igazít meg bennünket, 
ahogyan JPál mondja Rm 3, 28-ban: „Azt valljuk tehát, hogy az ember 
hit által igazul meg a törvény cselekedete nélkül.” Továbbá: „ . . . Hogy 
igaz legyen Ö és megigazítsa azt, aki hisz Jézusban” (Rm 3, 26.). (Második 
főrész, az első és főtétel.) A lutheri reformáció ezzel Jézus Krisztust 
állítja középpontba, reá építi az üdvösség egész művét, úgy, amint ezt 
a Szentírás tanítja.

Ezzel szemben a tridenti zsinat különösen a VI. ülésében kárhoz
tatta a reformáció tanítását, sok oldalról, újra meg újra szembeszáll 
Lutherrel s a páli teológiával. Védelmezi az ember szabad akaratát, 
megállapítja az ember érdemszerző jó cselekedeteinek szükségességét. 
Azért nem támaszkodik: mindenben egyedül Jézus Krisztus érdemére, 
hogy teret nyújtson az egyháznak, a közvetítő apparátusnak az üdvösség 
elnyerésében.

A tridenti zsinat határozata szerint: „Ki van közösítve, aki azt ál
lítja, hogy a bűnös ember egyedül hit által igazul meg abban az érte
lemben, hogy a kegyelem elnyerésére irányuló más közreműködés nem 
kell.” Továbbá: „Ki van közösítve, aki azt állítja, hogy a megigazult 
ember jó cselekedetei annyira Isten ajándékai, hogy nem egyúttal a 
megigazultnak is jó érdemei, vagy a megigazult ember a jó cselekedetek 
által, amelyeket Isten kegyelme és Jézus Krisztus érdeme által végbe
visz, nem igazán érdemli ki a kegyelem növekedését, az örökéletet.’

A tridenti zsinat szerint a megigazuláshoz nem a hivő bizalom 
(fides fiducialis), hanem a dogmatikai hit szükséges. „Ki van közösítve, 
aki azt mondja, hogy a megigazuiást szerző hit nem egyéb, mint .az a
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bizalom, hogy az isteni irgalom Krisztusra való tekintettel megbocsátja 
á bűnöket; vagy pedig ez a bizalom az egyedüli eszköz, amely által 
üdvözölünk.” A „dogmatikai hit” fogalmával az egyház akar a hivő 
ember és Krisztus közé állani, mint közvetítő Isten és ember között. 
A hit által való megigazulás tanítása azért elviselhetetlen tétel a katoli
cizmus számára, mert gyengíti az egyház apparátusának jelentőségét, ez 
a bibliai tanítás elvesz minden közvetítő hidat Krisztus és az ember 
közül. Ezt a közvetlenséget támadja a tridenti zsinat: „Ki van közösítve, 
aki azt mondja, hogy az ember vagy pusztán Jézus Krisztus igaz-voltá
nak betudása alapján, vagy csupán bűnbocsánat által igazul meg; vagy 
aki azt állítja, hogy ami megigazulttá teszi az embert, az nem egyéb, 
mint Isten kegyelme.” A tridenti zsinat szerint a megigazulás folyama
tában (justificatio). az ember újra természetfölötti vonatkozásba jut 
Istennel, az igaztalanból újra igaz válik. Ez azzal függ össze, hogy a 
tridenti zsinat tanítása szerint a keresztség után bűnbeesett ember igaz 
töredelem által visszaszerezheti a megigazulást. A megigazult emberre 
pedig nem érvényes a Tridentinum szerint a lutheri „simul justus et 
peccator” helyzete: „Ki van közösítve, aki azt állítja, hogy a megigazult 
ember számára is lehetetlen megtartani Isten parancsait.” Továbbá: 
„Ki van közösítve, aki azt állítja, hogy az Istentől felserkentett és meg
indított emberi akarat semmit sem működik közre az Istennel.” Az 
embernek azért van meg ez az üdvösségben közreműködő ereje, mert 
az eredeti bűn nem oltotta ki a szabad akaratot. Ez természetesen ellen
tétben áll mindazzal, amit Luther a „De servo arbitrio” című művében 
írt, amit az evangélikus egyház hitvallási iratai tam'tanak.

A megigazulás tehát nem Isten bírói tevékenysége, amellyel Jézus 
Krisztus érdemét a benne hívőnek, ingyen kegyelemből beszámítja, s őt 
igaznak fogadja el, hanem az egyház vezetése alatt létrejövő folyamat 
(justificatio), amely az ember közreműködése révén valósul meg. Ezzel 
a tridenti zsinat kimélyítette a szakadékot a protestantizmus és a kato
licizmus között. Nem apró formális kérdésekről volt szó, hanem a ke
resztyén hit és élet döntő pontjairól: a Szentírás főségéről, az igei ki
nyilatkoztatáshoz való hűségről, valamint a Szentírás legfőbb tartalmá
nak, a hit által való megigazulásnak a bibliai tanításáról. Mindkettő 
egyúttal Krisztus-kérdés is, arról van szó, hogy közbeállhat-e az egyház. 
— ami végső soron a pápaságot jelenti — Krisztus és a hivő közé, vagy 
pedig a hit minden emberi közbenjárástól és közvetítéstől függetlenül, 
közvetlenül járulhat Ura és Megváltója elé. Világos, hogy a Szentírás 
tanításának védelméről volt szó az evangélikus egyház tanításában. Ezért 
volt igaza Luthernek, amikor a Schmalkaldeni Cikkekben kijelentette, 
hogy ettől a Krisztus-középpontú tanítástól „nem térünk el, ebből sem
mit sem engedhetünk, még ha az ég és a föld összeomlik is” .

A schmalkaldeni háború

A tridenti zsinat ülésezése megszakadt, súlyos események gátolták 
munkáját.

Schmalkaldenben még 1531 elején Habsburg-ellenes véd- és dac- 
szövetséget kötöttek a protestáns rendek szabadságuk védelmére. V. Ká
roly császár a fenyegető török támadás miatt nem gondolhatott táma
dásra. A protestánsok tábora azonban jelentősen meggyengült, amikor 
Hesseni Fülöp kilépett a szövetségből, veje, Szász Móric herceg pedig 
politikai számításból átállt a császár táborába, bár a reformációhoz, 
továbbra is ragaszkodott.
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1546. február 18-án meghalt Luther Márton Eislebenben, vele a leg
nagyobb egyesítő lelki kapocs hullt ki. Szász Móric herceg pedig ebben 
az időben még több más német fejedelmet is átvitt a császár táborába.. 
V. Károly így elérkezettnek látta az időt, hogy a fegyver erőszakával 
végezzen a reformációval. 1547 áprilisában Mühlberg mellett döntő csa
pást mért a protestáns rendekre, az ütközet folyamán magyar huszárok 
még János Frigyes szász választófejedelmet is elfogták. A császár elérte 
hatalma tetőpontját.

Ez viszont a pápa politikájának nem kedvezett. Bármennyire is 
támadta a pápa a reformációt teológiailag, politikailag azonban nem 
volt számára előnyös a császár hatalmának megnövekedése. Ezért a 
pápa — járvány kitörésének ürügye alatt — a zsinatot Tridentből át
helyezte Bolognába, ami a pápák második fővárosának számított. A pápa 
itt befolyásának nagyobb érvényesítési lehetőségében reménykedett. 
Ugyanakkor a pápai haderőt visszavonta a császári seregből.

Bolognában azonban a császári püspökök nem jelentek meg, a pápa 
kénytelen volt két ülés után a zsinatot feloszlatni.

Míg a császár a zsinatnak Tridentben való folytatásán alkudozott
III. Pál pápával, addig birodalmában ideiglenesen rendezte a vallás
ügyet a zsinat végleges döntéséig. Ezt nevezik augsburgi interimnek 
(1548). Ez jogsérelmet jelentett a pápára nézve, mert nélküle történt a 
vallásügyi kérdés új szabályozása. Az alkudozások közben meghalt III. Pál 
pápa, helyére a császári párt befolyásának segítségével III. Gyula került 
a pápai székbe, aki engedve a császár kívánságának, újra megnyitotta 
Tridentben a zsinatot.

A tridenti zsinat második ülésszaka (1551—1552)

A császár régi ellenfele, a francia király kifogást emelt a zsinat 
ellen, s némzeti zsinat tartásával fenyegetőzött, a francia püspökök nem 
jelentek meg a tridenti zsinat második ülésszakán.

A zsinat legerősebb tömbje, a pápai párt, a régi nyomokon kívánt 
haladni, visszautasított minden pápai tekintélyt korlátozó reformjavas
latot. Az evangélikus vidékekről megjelent katolikus püspökök, akik 
Brandenburgból, Württembergből, Szászországból jöttek, hiába javasol
ták a konciliarizmus állásfoglalását, és a püspökök mentesítését a pápá
nak tett hűségeskü alól.

A transzszubsztanciáció

A dogmatikai kérdések tárgyalása során a transzszubsztanciációnak 
1215-ben a IV. lateráni zsinaton kimondott dogmáját erősítették meg 
és egészítették ki.

Luther méltán hivatkozott arra, hogy az átlényegülés tanítása a 
skolasztikus teológia spekulációja, amely 12 évszázadon át nem uralko
dott az egyházban, tehát viszonylag új keletű emberi tanításról van szó, 
amely szemben áll a Szentírás igéivel. A lutheri reformációnak ez a 
figyelmeztetése eredménytelen maradt, a tridenti zsinat továbbra is ra
gaszkodott éhhez a skolasztikus tantételhez.

A Tridentinum ünnepélyesen állást foglal az átlényegülés tanítása 
mellett: „Ki van közösítve, aki azt mondja, hogy a legméltóságosabb 
Oltáriszentségben a kenyér és bor szubsztanciája megmarad a mi Urunk 
Jézus Krisztus testével és vérével együtt, és tagadja azt a csodálatos és
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páratlan átváltozást, amellyel a kenyér egész szubsztanciája testté és 
a bor szubsztanciája vérré változik, úgy, hogy a kenyérnek és bornak 
csak színei maradnak, mely átváltozást az egyház igen alkalmas szóval 
transzszubsztanciációnak nevez.” A tridenti skolasztikusok azt is tudni 
vélik, hogy az átlényegülés erejénél fogva az egész Krisztus van jelen 
az Oltáriszentségben, tehát szent testének és vérének is nemcsak szubsz
tanciája, hanem járulékai is: testi nagysága, alakja, tagjai és szervei, 
mégpedig mint élő szervezet, természetes arányaiban és vonatkozásai
ban. A teológiai spekuláció azt is részletezi, hogy az egyszer konszekrált 
ostyában meddig marad meg a Krisztus teste. A Tridentinum szerint: 
„Ki van közösítve, aki azt mondja, hogy konszekrálás után nincs jelen 
a csodálandó Oltáriszentségben a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére, 
hanem csupán használat közben, amíg magunkhoz vesszük, nem előtte 
is, utána is; és hogy a konszekrált ostyákban vagy partikulákban, me
lyek az áldozás után őriztetnek vagy megmaradnak, nem marad meg 
Krisztus valóságos teste.”

Luther nem a Jézus Krisztus testének és vérének valóságos jelenlétét 
vonta kétségbe, mert ezt az Isten igéjére alapozott szent meggyőződéssel 
vallotta, hanem azt a módszert támadta, amellyel olyan titkokat is tudni 
vél az átlényegülés tana, amelyeket Isten nem nyilatkoztatott ki az ember 
számára. Azt az úrvacsora! spekulációt támadta, amely csupán emberi 
kitalálás, az igétől elszakadt fejtegetés. A Schmalkaldeni Cikkekben 
Luther ezt írja: „A  transsubstantiatio (átlényegülés) dolgában nem törő
dünk á szofisták szőrszálhasogatásával, akik azt tanítják, hogy a kenyér 
és a bor elhagyja és elveszíti természetes anyagát, a kenyérnek csak 
az alakja és a színe marad meg, de már nem igazi kenyér. A Szent
írással ugyanis az egyezik meg a legjobban, hogy a kenyér jelen van 
és megmarad kenyérnek. Ezt mondja maga Pál is: »-A kenyér, amelyet 
megtörünk" (1 Kor 10, 16); és: »Azért úgy egyék a kenyérből" (1 Kor 
11, 28).”

Húsz János fellépése révén a konstanci zsinat megerősítette az egy 
szín alatti úrvacsoraosztás gyakorlatát. Luther szükségképpen támadta 
a középkori egyháznak ezt a gyakorlatát, mert kifejezetten ellenkezik 
a Szentírás tanításával. Ennek ellenére kimondotta a tridenti zsinat: 
„Ki van közösítve, aki tagadja, hogy a legméltóságosabb Oltáriszentség
ben mindegyik szín alatt, és a szétválasztás után bármely színnek min
den egyes része alatt jelen van az egész Krisztus. A konszekrálás után 
mindegyik szín alatt jelen van Krisztus teste és vére, lelke és istensége; 
mégpedig teste a kenyér és vére a bor színe alatt a konszekráló szavak 
erejénél fogva (ex vi verborum), emberségének többi része ama kap
csolatnál és együttesség erejénél fogva (vi connexionis et concomitan- 
tiae), mely a már most örökké élő Krisztusban összefűzi őket, istensége 
pedig a személyes egység miatt (propter unionem hypostaticam).” A tri
denti zsinat szerint az Oltáriszentségnek bármely színe alatt jelen van 
az egész Krisztus. Sőt a teológiai spekuláció azt is tudni véli, hogy ahol 
a Fiú van, ott jelen van az Atya és a Szentlélek is, tehát az eucharisz- 
tiában jelen van a Szentháromság.

Luther a Schmalkaldeni Cikkekben fejtette ki az evangélikus egyház 
tanítását az Úrvacsora kiszolgáltatásának bibliai módjáról, miközben 
elvetette az egy szín alatti vétel gyakorlatát: „Nem szabad az Űrvacso
rát csak egy szín alatt kiszolgáltatnunk. Nincs szükségünk arra a magas 
tudományra, amely arra akar kioktatni bennünket, hogy egy szín alatt 
is annyi van, mint kettő alatt, ahogyan a szofisták és a konstanzi zsinat 
tanítják. Mert még ha igaz volna is, hogy egy szín alatt is annyi van,.
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mint kettő alatt, az egy szín akkor sem felel meg a teljes rendelésnek 
és szerzésnek, ahogyan azt Krisztus alapította és megparancsolta. Külö
nösen is kárhoztatjuk és elátkozzuk Isten nevében azokat, akik nemcsak 
mellőzik a mindkét színt, hanem azt zsarnoki módon meg is tiltják, 
kárhoztatják és gyalázzák, mint eretnekséget. Szembehelyezkednek és 
fölébe kerekednek ezzel Krisztusnak, s mi Urunknak és Istenünknek 
stb.” Ezzel az evangélikus egyház azt az álláspontját fejezte ki, hogy 
a Biblia-ellenes tanításokat hárítja el az Úrvacsora felől, de egyetért 
mindenkivel, aki Jézus Krisztus szavai nyomán vallja, hogy az Úrvacso
rában a kenyér és a bor Krisztus valóságos teste és vére.

Menekül a zsinat

A tridenti zsinat második ülésszaka az átlényegülés kérdésén kívül 
még a fülbegyónásra, az utolsó kenetre vonatkozó korábbi katolikus 
tanítást erősítette meg, s ezzel elvetette a lutheri reformációnak ide
vonatkozó figyelmeztetéseit.

A dogmatikai kérdések elemzésekor váratlan esemény változtatta 
meg az erőviszonyokat.

Árulása jutalmául Szász Móric herceg elnyerte János Frigyestől a 
választófejedelmi méltóságot. Amikor látta, hogy V. Károly császár a 
reformáció elnyomásával együtt a birodalomban az egyes fejedelmek 
letörésével a spanyol abszolutizmust is meg akarja valósítani, titokban 
újra a protestáns rendekhez pártolt, a császárt egy darabig tovább áltatta, 
szövetkezett V. Károly régi ellenfelével, a francia királlyal, s 1552-ben 
teljesen váratlanul tört hadseregével az Innsbruckban tartózkodó csá
szárra, aki az Olaszország és Németország közötti hegyvidéken sáncolta 
el magát, de a váratlan bekerítés és támadás miatt csak a legnagyobb 
nehézségek árán tudott végül is elmenekülni.

Ennek az eseménynek a hírére 1552. ápr. 28-án a zsinatot gyorsan 
elnapolták és a zsinati atyák sietve szétoszlottak.

Szász Móric választófejedelem győzelme következtében a protes
tánsok helyzete egyszerre kedvezőre fordult, a csalódott és elkeseredett 
V. Károly visszavonult az uralkodástól, trónjáról lemondott, testvére, 
I. Ferdinánd javára. Az új császár 1555-ben megkötötte az augsburgi 
vallásbékét. A béke biztosítja az Augustana Confessio szabadságát, de 
csak abban az esetben, ha azt a Landesherr is elfogadja. Ebből fejlődött 
ki a „ius reformandi” alapján a „cuius régió, eius religio” elve. A feje
delem hitvallásától eltérő vallás követőinek csak a becsületük és vagyo
nuk sérelme nélküli családjukkal való kiköltözés lehetősége maradt 
fenn. A békének egy másik pontja a reservatum ecclesiasticum-rói 
rendelkezik, amely szerint ha egyházi személy a reformációhoz csatla
kozik, akkor ezzel a lépésével viselt méltóságát és egyházi javadalmát 
is elveszti.

Az augsburgi vallásbéke nem tudta maradéktalanul rendezni a kér
déseket, s így a vallási békétlenség okai ezután sem szűntek meg, ez 
vált később a harmincéves háború egyik előidézőjévé.

A zsinat szünetelése idején Rómában megerősödött a pápa befo
lyása. III. Gyula pápa halála után olyan főpapot választottak II. Mar- 
cellus személyében a pápai székbe, aki egyszerűségével, tisztaságával 
a reformtervezetek megvalósításának reményét jelentette. Ez azonban 
hamar bekövetkezett halálával szertefoszlott. De ugyanez az elv maradt 
irányadó a következő pápaválasztásnál is. Caraffa bíborost IV. Pál néven
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( 1555—1559) választották pápává. A 80 éves aggastyán könyörületet nem 
ismerő inkvizítor volt, akinek a fellépésére a megrémült római lakosság 
fele (80 000) elmenekült. A papságot kemény fegyelem alá fogta, a jegy
zékbe szedett tiltott könyvek ellen irtóháborút indított. A tridenti zsinat 
helyett rómait tervezett. Majd pedig zsinat nélkül, pápai hatalommal kí
vánta az egyházat továbbvezetni. Amikor meghalt, a szigorú intézkedé
sein felháborodott római nép szobrait szétrombolta, s az inkvizítorok 
házát felgyújtotta.

IV. Pius (Medici Angelo, 1559—1565) diplomata pápa volt, aki a 
királyi udvarokra támaszkodott. I. Ferdinándot elismerte császárnak. 
Nem vonakodott a zsinat összehívásától, mert így akarta a katolikus 
egyház nehéz helyzetét javítani. Kibocsátotta a zsinatot Tridentbe össze
hívó bullát.

A tridenti zsinat harmadik ülésszaka (1561—1563)

A zsinat első egybehívása óta megváltozott a helyzet. Most már nem 
kellett a pápának attól tartania, hogy egy hatalmas császár arra hasz
nálja fel a zsinatot, hogy magát a pápaság urává tegye. I. Ferdinándnak 
semmiféle hatalma sem volt Itáliában, érdekei nem ütköztek a pápa 
politikai érdekeivel.

Teológiailag most már világossá vált, hogy a protestánsokkal való 
újraegyesítésre nem lehet gondolni. A zsinat működése a megmaradt 
katolikus országok körére szűkült. A zsinat előtt világossá vált, hogy 
most már csak a katolikus egyház belügyeiről Van szó, s megszűnt a 
zsinat messzebb ható perspektívája.

A zsinat nehezen lendült bele tulajdonképpeni feladatába. A külön
féle országokból jött követek más-más tételt hangsúlyoztak. A zsinati 
ülésszak elején még nem látszott az az egység, amely később bontako- 
zódott ki.

így pl. a császári követek hangoztatták a laikus-kehelynek az enge
délyezését és a cölibátus felfüggesztését. A reformtörekvések között 
szerepelt a népiskolázás felkarolása, imakönyvek, posztillák kijavítása, 
színvonalasabb káték kiadása, az anyanyelvű templomi énekelés beveze
tése, a kolostorok reformja. Szerepelt a javaslatok között olyan is, hogy a 
zsinatnak kellene biztosítani a bíbornokok kinevezésének jogát.

A francia indítványok is kívánták a laikus-kehely megadását, a 
szentségeknek anyanyelven való kiszolgáltatását, mise alkalmával a pré- 
dikálást, a francia nyelvű templomi éneklést. Ezenkívül a bázeli zsinat 
végzéseire is utaltak, amely szerint a zsinat a pápa fölött van. Ismé
telten elővették a franciák a laikus-kehely kérdését azzal, hogy annak 
engedélyezése egész provinciákat csatolna vissza a katolikus egyházhoz, 
s a felekezeti viszályok lecsillapításának legfőbb eszköze volna.

A spanyol követek viszont nem értettek egyet ezekkel a reform- 
javaslatokkal, mind a laikus-kelyhet, mind a papi házasságot szenve
délyesen kárhoztatták. Volt azonban olyan pont, ahol a spanyolok, né
metek, franciák egyetértettek, s ez annak a kifogásolása volt, hogy 
egyedül a pápai legátusoknak volt indítványtevő joguk. A legátusok 
minden hozandó határozatra előbb megszerezték a pápa jóváhagyását. 
Ebben a zsinat méltóságának megcsúfolását látták. A császár szerint is 
lényegileg két zsinat volt: az egyik Tridentben, a másik, az igazibb, az 
ötletadó, Rómában. A kúriában döntik el a határozatokat, amelyeket
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azután Tridentben mondanak ki. Ezt a fonákságot a francia szellemesség 
tréfásan így fejezte ki, hogy a Szentlélek Rómából batyuban jön Tri- 
dentbe.

Legnagyobb létszámban az olasz püspökök voltak jelen, akik min
denben hűségesen kiszolgálták a kúriát, hiszen attól függtek. A több
séget ez az erős, tömör pápai párt jelentette.

Voltak, akik már a tridenti zsinat során felvetették azt a problé
mát, hogy a püspök hatalma isteni jogon vagy emberi intézkedésen 
alapszik-e. Főleg a spanyolok állították azt, hogy a püspöki hatalom 
nem a pápától átruházott hatalom, hanem eredete közvetlen isteni intéz
kedésen nyugszik. A katolikus zsinatok történetén belül tehát már itt 
is felvetődött a püspökök hatalmának hangsúlyozása a pápával szemben. 
Ez a probléma — enyhítettebb változatában — a most folyó második 
vatikáni zsinaton is szerepel.

A fenti problémák felvetődtek ugyan a tridenti zsinaton, de mélyebb 
gyökeret nem tudtak verni. A vélemények összeütköztek, azonban a 
döntést a többséget képező pápai párt határozta meg.

Ugyanakkor a pápa biztosította magát a császárnál is. IV. Pius 
legügyesebb bíbornokát, Moronét küldötte I. Ferdinánd császárhoz, hogy 
vele a hozandó határozatok ügyében megegyezzék. I. Ferdinánd császár 
véleményéhez csatlakozott II. Fülöp francia király is, aki nagybátyjá
nak véleményére sokat adott. 1563 áprilisában Morone Innsbruckban 
felkereste a császárt s megnyugtatta aggodalmai felől, egyben biztosí
totta a császárt, hogy kívánságait a zsinat messzemenően figyelembe 
fogja venni. Ez a megegyezés döntötte el a tridenti zsinat határozatait. 
A magát így bebiztosított pápa aztán gyorsan tudta a tridenti zsinattal 
elfogadtatni határozati javaslatait.

Dogmatörténeti események

Luthernek a miséről szóló figyelmeztetéseit figyelembe nem véve, 
sőt azzal szembeszállva, mondta ki a zsinat a mise áldozati jellegét. 
Ezzel Jézus Krisztus egyszeri, tökéletes golgothai áldozatát szegényítette 
meg. „Ki van közösítve, aki azt mondja, hogy a szentmisében nem mu
tatunk be Istennek igazi és valóságos áldozatot.” „Ki vannak közösítve, 
akik tagadják, hogy az Üdvözítő e szavaival: Ezt cselekedjétek az én 
emlékezetemre, az apostolokat papokká tette és azt rendelte, hogy ők 
és más papok áldozatul bemutassák az ő testét és vérét.” A tridenti 
zsinat a reformációval ellentétben hangsúlyozza a misének igazi áldo
zati valóságát és a keresztáldozattal szemben való függetlenségét. Ugyan
akkor feleleveníti azt a régi pogány szokást, amely a halottakért, élőkért 
hozott elégtételre, kiengesztelésre vonatkozik. Ezzel nyilvánvalóan eltér 
a Szentírás igazságától. „Ki van közösítve, aki azt mondja, hogy a szent
mise csak dicsőítő és hálaadó áldozat, vagy a kereszten végbevitt áldo
zatnak csak merő emléke, és nem egyúttal engesztelő, vagy hogy csak 
a felvevőnek van hasznára és nem ajánlható föl élőkért és holtakért, 
a bűnökért, büntetésekért elégtételre és más szükségletre.” Makacsul 
védelmezi a zsinat a szentek kultuszát is, mert ezzel kapcsolatban is 
alkalmazni kívánja a misét. „Ki van közösítve, aki a XVI. századi újí
tókkal azt mondja, hogy a szentek tiszteletére szentmisét bemutatni 
csalás.” A purgatóriummal kapcsolatos katolikus tanítás alapján a misét 
a holtakért is be lehet mutatni, hogy megrövidüljenek szenvedéseik.

A reformáció álláspontját Luther a Schmalkaldeni Cikkekben azzal
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fejezte ki, hogy „a mise csak merő emberi találmány” . „A szentséget 
sokkal jobban, sőt egyedül üdvösséges módon Krisztus rendelése szerint 
kaphatjuk meg.” A mise mögött is az a szándék húzódik meg, hogy az 
ember Istent kiengesztelje önmagával és másokkal, tehát a bűnbocsá
natot és kegyelmet maga érdemelje ki. Ez a legdöntőbb bírálati pontja 
a reformációnak. Ezenkívül még az is szerepet játszik a mise elveté
sében, hogy annak árusításával és vásárlásával sok visszaélés terjedt el, 
különösen a tisztítótűzben szenvedő lelkekért tartott misék révén.

A tridenti zsinat harmadik ülésszakának másik nagyobb jelentőségű 
dogmatörténeti határozata a szentségekről szóló tanításhoz vezet. A szent
ségek számát továbbra is hétben határozták meg.

A papi rend szentségi jellegét Luther természetesen elvetette, mivel 
ebben nem Jézus Krisztus szentségi rendelése nyilvánul meg, hanem a 
papi privilégiumok kiemelése.

Ezzel szemben a tridenti zsinat szerint „ki van közösítve, aki azt 
állítja, hogy az egyházi rend, vagyis ordináció nem igazán és tulajdon
képpen az Úr Krisztustól rendelt szentség, hanem emberi találmány” . 
Sőt a katolikus tanítás az áldozópapságnál magasabb, és tőle valóságo
san különböző szentségi rendnek tartja a püspökséget, ezzel annak hie
rarchiai jellegét emeli ki. Az áldozópapság feladata, hogy szentségi úton 
közvetítse az áldozat gyümölcseit. Ennek a közvetítő jellegnek a ki
emelése az, ami újra odaáll Krisztus és a hivő közé. Ezért vetette el 
a reformáció ezt a tanítást.

Hasonlóan nem vette figyelembe a tridenti zsinat a reformációnak 
azt a figyelmeztetését, amely a házasság szentségi jellegére vonatkozott. 
A zsinat végzése szerint: „Ki van közösítve, aki azt állítja, hogy a há
zasság nem igazán és tulajdonképpeni értelemben egy a hét Krisztustól 
rendelt újszövetségi szentség közül, hanem emberi találmány, és hogy 
nem közöl kegyelmet.” Itt is az egyház hatalmi megnyilvánulása mutat
kozik, mert ennek a szentségi házasságnak egyetlen bírói fóruma az 
egyházi törvényszék. A házasságjogot s ezzel a magánjog területének 
jelentős részét az egyház számára lefoglaló klerikalizmus nyilatkozott 
így: „Ki van közösítve, aki azt állítja, hogy az egyház nem állíthatott 
föl bontó házassági akadályokat, vagy azok fölállításával tévedett.” 
A zsinat azokat is kiközösítette, akik azt mondják, hogy a házassági 
ügyek nem tartoznak az egyházi bíróság elé. A katolikus házasságjog 
egyetemes és kizárólagos: minden házassági ügy kizárólag az egyházi 
fórum elé tartozik. Ez az út vezet a vegyes házasságok körül kialakult 
súlyos helyzethez. A szentségi házasság elmélete hozta létre a reverzális 
harcokat, s a nem katolikus pap előtt esketett vegyes párok házasságának 
el nem ismerését. A tridenti zsinat által a házasságról kimondott vég
zéseknek messzemenő káros következményeik voltak az ellenreformáció 
harcaiban is, de még később is, egészen napjainkig.

A  tridenti zsinat fenntartotta azt az ellentmondást, amely szerint 
a felszentelt pap nem részesülhet a házasság szentségében. A pap tehát 
ki van zárva ebből a szentségből. Újra megerősítést nyert a cölibátus, 
és a szerzetesi életforma. A tridenti zsinat kiközösítette azt, aki szerint 
a házas állapotot fölébe kell helyezni a szűzi állapotnak, vagy a cölibá
tusnak, és hogy nem jobb és boldogabb szüzességben vagy cölibátusban 
maradni, mint házasságra lépni. A tridenti zsinat szerint: „A  latin 
egyház helyesen és az Üdvözítő szándéka szerint jár el, amikor a nagyobb 
rendek viselőit cölibátusra kötelezi.”

Ez a határozat kereken ellentmond Pál apostolnak, aki a püspökről
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azt irta, hogy egy feleségű legyen (1 Tim 3, 2). Az Újszövetség pedig; 
többször ír házasságban élő püspökökről.

Megerősítette a zsinat a tisztítótűzről szóló tant, a szentek, képek,, 
ereklyék tiszteletét, kijelentették a búcsúról, hogy Kriszus az egyházat 
bízta meg osztogatásával, s nagyon kívánatos, hogy a hívek részesül
jenek benne.

A tridenti zsinat mérlege

A tridenti zsinat teljesen kifejtette a katolikus hit rendszerét. Kár
hoztató ítéletet mondott a reformáció tanítására. Ezzel a keresztyénség 
két nagy'tábora között megmerevítette a helyzetet. Ső a reformáció 
hatása alatt megrendült katolikus egyházat úgy szervezte újjá, hogy a 
további protestáns hódításoknak nemcsak az útját állta el, hanem tá
madó fellépésre biztatott a protestantizmussal szemben. Ennek jegyében 
indult meg az ellenreformáció küzdelme, s a tridenti zsinat határoza
tainak jegyében indult harcba a jezsuita rend. A Tridentinum évszáza
dokra meghatározta a katolicizmus profilját.

A pápaságot illető kérdésekben a zsinat konzervatív volt. A kon- 
ciliarizmus tételéről szó sem lehetett, a zsinat elismerte saját aláren
deltségét a pápának, amikor végzéseinek megerősítését és jóváhagyását 
kérte a pápától a 25. ülésen. A pápára bízták a további intézkedések, 
dogmák megalkotását. A zsinat kimondta, hogy a pápa e földön Isten 
helytartója (ipsius Dei in terris vicarius), az egyházban övé a legfőbb 
hatalom (suprema potestas sibi in ecclesia universa tradita). A zsinat 
a pápára bízta a szükséges egyházi iratoknak (Catalogus librorum pro- 
hibitorum, Catechismus, Missale, Breviárium) szerkesztését és átvizs
gálását.

Míg dogmatikai téren a Tridentinum mindenben a régi tanokat szen
tesítette, addig az egyházi élet gyakorlatában reformokat léptetett életbe. 
Elrendelte a zsinat, hogy a püspökök vagy maguk prédikáljanak, vagy 
alkalmas klerikussal prédikáltassanak, ünnepeken és vasárnapokon a 
plébánosok magyarázzák meg a katolikus egyház tanításait, a püspökök 
szigorú fegyelemben tartsák az alárendelt papságot, egyházmegyei, és 
tartományi zsinatokat is hívjanak össze időnként, javítsák meg a lel
készképzést, állítsanak fel szemináriumokat, a cölibátus fenntartását és 
a papság erkölcsi szintjének emelését szintén hangsúlyozta a zsinat. 
Mindezzel az intézkedéssel a katolikus egyház műveltebb, tiszteletre 
méltóbb, de egyben a protestantizmussal versenyképesebb papság kezébe 
akarta letenni a hívek vezetését.

III. A TRIDENTINUM HATÁSA

A Tridentinum hatása messzire sugárzott. Évszázadokon át „a zsinat” 
a tridenti zsinatot jelentette. Az első vatikáni zsinatig (1869—1870) nem 
is volt más egyetemes zsinata a katolikus egyháznak.

A Tridentinum határozatainak végrehajtása hosszabb időt vett 
igénybe. IV. Pius pápa kiadta a tiltott könyvek jegyzékét (Index libro
rum prohibitorum, 1564), és a Professio fidei Tridentinae-t (1564), amely 
a katolikus egyház hitvallását képezte. Ez kötelező mindazokra, akik bár
milyen papi hivatalt vagy akadémiai méltóságot viselnek. Különösen 
fontos ennek a hitvallásnak az aláírása azok számára, akik valamelyik 
protestáns egyházból áttérnek a katolikus egyházba.
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Az ellenreformáció jegyében született meg az az intézkedés, amely 
az In coena Domini bullának kibővített változatát évenként legalább 
egyszer felolvastatta és kihirdettette a papság által. Az In coena Domini 
bullának első kiadását V. Orbán pápa fogalmazta a 14. században. A 
hierarchia jogait fejtette ki benne s átokkal sújtotta az eretnekek min
den fajtáját. Az újabb változat név szerint kiátkozta Húsz, Wicklif, 
Luther, Zwingli, Kálvin követőit, valamint a konciliarizmus álláspont
ján levőket is, akik ti. az egyetemes zsinathoz merészelnek fellebbezni.

V. Pius kiadatta a Catechismus Romanust (1566), a Breviárium Ro- 
manumot (1568) és a Missale Romanumot (1570). Ezzél a reformációval 
szemben szervezkedő katolikus egyház a Tridentinum útmutatása nyo
mán fejlesztette ki erőit. i

A Tridentinum által meghatározott korszak a konzervativizmus és 
a katolikus restauráció ideje volt. A tiltott könyvek jegyzékéhez mindig 
újabb toldalékot csatoltak. A szemináriumokat eltiltották minden sza
badabb szellemű hatástól. Galileivel megtagadtatták tudományos felfe
dezését, hogy a föld forog a nap körül (megh. 1638). A haladástól jobban 
félt  a  katolikus egyház, mint bármikor.

A jezsuiták befolyása alatt a Mária-kultusz egyre nagyobb tért hó
dított, lassan Mária szerepe háttérbe szorította Jézus Krisztust. A szent
hagyománynak, mint a Szentírással egyenrangú hitforrásnak a dogmája, 
lehetővé tette a mariológia beláthatatlan fejlődését.

Belső hitviták is nyugtalanították a katolikus egyházat. A Triden
tinum nehéz teológiai helyzetében nem adott világos tanítást a meg- 
igazulásról. A Tridentinum nem tagadhatta meg Augustinus kegyelem
tanát, a tomistákhoz sem csatlakozhatott anélkül, hogy ne sértse a sco- 
tistákat, viszont mégis ki akarta mondani a reformáció tanításának kár- 
hoztatását. Ebben a helyzetben határozatlan fogalmazással kísérelték 
meg az ellentétes nézetek kibékítését. Ez a bizonytalanság újabb veszélyt 
rejtett magában. A jezsuiták a tomizmus tanítását a semipelágiánizmus 
irányába feszítették, ezzel szemben felelevenedett Augustinus kegyelem
tana is. A bonyolult helyzetet a pápák azzal oldották meg, hogy hall
gatást parancsoltak mindkét félnek erről a témáról.

A mariológiai dogmák

A tridenti zsinat már kiemelte Máriát az emberek sorából, amikor 
bűntelenségét kimondta: „Ki van közösítve, aki azt mondja, hogy az 
egyszer megigazult ember élete egész folyamán képes elkerülni a bocsá
natos bűnöket is, hacsak nem Isten különös kiváltságából, amint a Bol- 
dogságos Szűzről tartja az egyház.” A tridenti zsinat a reformációval való 
hadakozásban nem ért rá részletesen kifejteni a mariológiai dogmákat, 
de az alaphangot megadta a további fejlődéshez. A kinyilatkoztatás ket
tős forrásáról szóló dogma lehetővé tette a Szentírástól független hit
tételek megalkotását.

Így kerülhetett sor arra, hogy 1854. december 8-án IX. Pius pápa 
az Ineffabilis Deus kezdetű dogmatikai bullában pápai székhatározattal 
ünnepélyesen kimondta: „Határozzuk, hogy az a tanítás, amelynek ér
telmében a boldogságos Szűz Mária a mindenható Isten páratlan kegyel
méből és kiváltságából Jézus Krisztusnak, az emberi nem Megváltójának 
érdemeire való tekintettel fogantatásának első pillanatában az eredeti 
bűnnek minden szennyétől óva maradt, Istentől ki van nyilatkoztatva, és 
ezért minden hivőnek kötelessége erősen és állhatatosan vallani.” Ez a
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pápai lépés azért is nevezetes, mert nem zsinaton, hanem ex cathedra 
kijelentéssel állapította meg IX. Pius ezt az új dogmát, noha kihirdeté
sére 200 püspök jelent meg, ami némiképp enyhítette a pápai szuvere
nitást. Anélkül, hogy IX. Pius ekkor még elméletileg megalapozta volna 
a pápai tévedhetetlenség tanítását, gyakorlatilag mégis ennek a hatalmát 
ragadta magához. A katolikus világban ellentmondás nélkül fogadták a 
pápának ezt a lépését.

Mária szeplőtelen fogantatásának dogmája széles perspektívát nyi
tott meg a mariológia fejlődése előtt. Jézus Krisztussal állítják a teoló
gusok párhuzamba. Amint Krisztus a második Ádám, úgy Mária a máso
dik Éva, az emberek és az angyalok királynéja. Mária nemcsak bűntelen, 
hanem már vétkezhetetlen is. Teljes bűntelensége az a valósággá vált 
eszmény, le nem alkonyodó hajnalcsillag, győzhetetlen vár és zárt kert, 
amelybe a paradicsomot sirató lélek megenyhülve hazatér.

Az „immaculata conceptio” egyenes vonalban vezet az „assumptio” 
dogmájához. Mária testi mennybemenetelét XII. Pius pápa 1950. novem
ber 1-én mondta ki ex cathedra kijelentéssel. Az 1953—54-ben rendezett 
Mária-év egyre nagyobb indítást adott a mariológia fejlődésének. Má
riáról már, mint Jézus Krisztus segítő kísérőjéről beszélnek, az üdvös
ség útján, aki társmegváltó (corredemptrix), minden kegyelem közvetí
tője (mediatrix omnium gratiarum). Azzal, hogy Jézus Krisztus anyjává 
lett, a Megváltót és a megváltást adta a világnak, fizikailag szolgálta 
megváltásunk szerzését, mert tulajdon szűzi testével öltöztette emberi 
testbe a Megváltót. Ezért Mária közbenjárása egyetemes, Isten minden 
kegyelmet Szűz Mária közbenjárásának közvetítésével ad meg.

A mariológia túlfeszítésével a katolikus egyház dogmafejlődése még 
messzebb szakadt a reformációtól, mint a Tridentinum idején, hiszen 
nyilvánvalóan hiányzott a szentírási alap a Mária-dogmákhoz. Ha Luther 
és a reformáció, különösen pedig a magyarországi reformátorok, tilta
koztak minden ellen, ami Jézus Krisztus megváltói művét elhomályo
sítja, háttérbe szorítja, akkor erre még több okuk van a reformáció 
örököseinek, akiknek szintén szívügyük a Krisztus váltságművének el 
nem homályosítása.

A Vatikánum

Luther korában a pápai infallibilitás dogmáját még nem mondták 
ki, a Tridentinum sem helyezkedett erre az álláspontra, bár láttuk, 
mennyire kiemelte a zsinat a pápa szerepét.

IX. Pius pápa elérkezettnek látta az időt a pápa személyes téved
hetetlenségének a kimondására. Az Aetemi Patris bullában 1869. decem
ber 8-ra összehívta a zsinatot Rómába. 1868. szept. 8-i kelettel a pápa 
az ortodox egyház püspökeit is meghívta a zsinatra, sőt szept. 13-án a 
protestánsokat is felszólította erre.

A zsinaton a dogmatikai kérdések tárgyalása során 410 aláírással 
nyújtottak be kérelmet, amely a pápa tévedhetetlenségének megfogal
mazását és tárgyalását kívánta. Ezzel szemben az ellenzék 137 aláírással 
időszerűtlennek nyilvánította a kérdést. A pápa elnapolta a kérdést. 
A második ülésen a Professio Fidei Tridentina alapján tettek ünnepé
lyesen hitvallást. A kúria terjedelmes sémát terjesztett elő Krisztus 
egyházáról. Ez a pópa primátusáról és világi uralmáról, az egyháznak 
az államhoz való viszonyáról szólt. Ehhez, 450 püspök kérésére, toldást 
csatoltak, amely kimondta „Romanum Pontificem in rebus fidei et mo-
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rum definiendis errare non posse” . Amíg ennek a sémának a tanulmá
nyozása folyt, „Constitutio dogmatica de fide catholica” címen egyhangú 
szavazattal elfogadták azt a sémát, amely bevezetőjében a katolikus 
egyháznak a Tridentinum óta történt fejlődéséről ír, majd pedig Istenről 
és a teremtésről, az isteni kinyilatkoztatásról, a keresztyén hitről, s az 
emberi észnek a természetfeletti hithez való viszonyáról szól.

A tárgyalások során a pápa primátusát és tévedhetetlenségét kifejtő 
séma „Constitutio dogmatica prima de ecclesia Christi” cím alatt jelent 
meg. Ebben már világos volt az infallibilitás dogmává tételének a célja. 
Rauscher bécsi, Schwarzenberg prágai érsekek, Ketteler mainzi, Hefele 
rottenburgi püspökök Rómában iratokat osztottak szét, amelyekben azt 
igyekeztek bizonyítani, hogy a római püspökök tévedhetetlensége isme
retlen volt a régi egyházban.

Az ultramontánoknak nevezett pápai párt tagjai azt képviselték, 
hogy ha a pápa Krisztus földi helytartója, részesnek kell lennie a téved
hetetlenségben is. Állítólag IX. Pius pápa XIV. Lajos francia királyt 
utánozva, a viták alatt kijelentette: „La tradizione són ’io!”

A próbaszavazáson (1870. júl 13.) 451 igen, 88 nem, 62 tartózkodó 
szavazatot adtak le.

Simor, a magyarországi katolikus egyház prímása, küldöttség élén 
kérte a pápát, hogy álljon el tévedhetetlenségi igényétől. Hasonlóan lép
tek fel mások is. 55 német, osztrák, magyar, francia és amerikai főpap 
adott át nyilatkozatot a pápának, amelyben kijelentették, hogy nem 
vesznek részt a nyilvános szavazásban, inkább hazatérnek, hogy ne le
gyenek kénytelenek a pápa színe előtt „non placet”-tel szavazni. Ennek 
ellenére kitűzték a szavazás napját (1870. júl. 18.), amikor az ellenzék 
legnagyobb része eltávozott Rómából. A zsinat „Constitutio dogmatica 
prima de ecclesia Christi” cím alatt 535 igen, és 2 nem szavazattal dog
mává tette a pápai infallibilitást. E szerint. a római pápa, amikor „ex' 
cathedra” szól, azaz amikor mint az összes keresztyének pásztora és 
tanítója tisztében szerepel, legfőbb apostoli hatalmánál fogva a hitre 
és erkölcsre vonatkozó s az egész egyházat kötelező tan felett mond döntő 
ítéletet: a Szent Péternek tett ígéret alapján ugyanannak a tévedhetet
lenségnek birtokosa, amellyel az isteni Megváltó a hitre és erkölcsre 
vonatkozó tanok eldöntésénél fel akarta ruházni egyházát, ezért önma
gában véve és nem az egyház beleegyezéséből, változtathatatlanok a 
római pápa ilyen nemű döntő ítéletei.

Ezzel a zsinat kizárólag a pápára ruházta az egyház egyetemének 
képviseletét, a pápát az abszolút szellemi úrnak ismerte él az egyházban. 
Azóta a pápa és az egyház azonos fogalmak.

A Vatikánumnak a pápai infallibilitást kimondó dogmája szakadást 
idézett elő a katolikus egyházon belül. A különböző országokban meg
indult az ókatolikus mozgalom. A  müncheni ókatolikus gyűlés a tridenti 
zsinat alapján nyugvó katolikus egyházat akarta továbbfolytatni. Később 
azonban az ókatolikus tanítás egyre inkább közeledett a protestantiz
mushoz. Kimondták, hogy a szenthagyomány alá van rendelve a Szent
írásnak. Az átlényegülés tanát elvetették, a mise szerintük nem ismét
lése a Krisztus áldozatának. A pápai tévedhetetlenséggel szembeszáll
tak, az egyházról megállapították, hogy az a hivők közössége és Krisztus 
a  feje, a mariológiát a szeplőtlen fogantatás tanítása nélkül vallották.

A katolikus egyháznak a Tridentinum és a Vatikánum utáni fejlő
dését meghatározták azok az alapvető dogmák, amelyek egyre inkább 
elszigetelték Rómát mind a protestantizmustól, mind az ortodox egy
házaktól.
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A második vatikáni zsinat

A katolikus egyház fejlődésében döntő korszakot jelentett XXIII. 
János pápa. Az általa egybehívott második vatikáni zsinat célkitűzései 
arra mutatnak, hogy a katolicizmus fejlődésre képes, megújulását mun
káló egyház. De ez sem változtat azon a tényen, hogy a katolikum pro
filja nagyon is markáns vonásokkal rajzolódott ki hosszú évszázadok 
folyamán. A dogmák kötelezik a katolikus egyházat. Nem változtatható 
meg sem a Tridentinum, sem a Vatikánum, sem a pápai székhatározatok 
által kimondott dogma.

XXIII. János pápa különbséget tett a „depositum fidei” és a „modus 
enuntiandi” között, amelyben az előbbi azt jelenti, hogy a katolikus 
hitnek a lényege mindig változatlan, az utóbbi pedig azt fejezi ki, hogy 
a katolikus hitet kifejező forma változhat, alkalmazkodhat az idők 
követelményeihez. Ez a pápai kijelentés a katolicizmust rugalmasságra 
akarja ösztönözni, anélkül azonban, hogy a katolikum lényegén bármit 
is változtatna. Erről a teológiai alapról lehet megérteni azokat a köze
ledési kísérleteket is, amelyek mind a protestantizmus, mind az ortodox 
egyházak irányában megnyilvánultak. Naivság volna azt feltételezni — 
a katolikus egyház dogmatörténetének ismeretében —, hogy bármiféle 
elvi-teológiai áldozatot hoz a második vatikáni zsinat, a keresztyén egy
ség érdekében. Ilyet Róma nem ígért.

VI. Pál pápa "a második vatikáni zsinaton részt vevő protestáns, 
anglikán, ortodox egyházak képviselői előtt nem kisebbítette a keresz
tyén egység nehézségeit a tan síkján, de mindkét oldalt sürgette, hogy 
„használják a megbocsátás elvét, azért, hogy gyógyítsák azokat a sebe
ket, amelyek még nem gyógyultak be”.

A kölcsönös türelmességre, megértésre, ökumenikus párbeszédre fel
tétlenül szükség is van, de a katolicizmus és a protestantizmus különb
sége nem csupán érzelmek dolga, hanem a Szentíráshoz és annak leg
főbb kincséhez, a Jézus Krisztushoz való ragaszkodásnak a kérdése. 
Ezért nem az evangélium híveinek kell majd visszatérniük a katolikus 
egyházba, mert sohasem voltak a Krisztus igazi egyházán kívül, hanem 
a római egyháznak kell, mint valamennyi egyháznak, az Isten igéjének 
uralma alá helyeznie egész tanítását és életfolytatását. Ez nem felekezeti 
öntudat kérdése, nem is valamiféle felekezeti békülékenység kérdése, 
mintha kölcsönös megbocsátással minden rendbehozható volna, hanem 
a Szentírás fősége elismerésének, a krisztocentricitásnak a kérdése. Akik 
az evangéliumban hisznek, Istennek engedelmeskednek inkább, mint 
embereknek, Isten igéjére építik inkább keresztyén hitüket és életüket, 
mint bármennyire is jószándékú, de mégis csak emberi kitalálások rend
szerére.

Csakis magának Jézus Krisztusnak, az egész Anyaszentegyház fejé
nek, és a Róla bizonyságot tevő Szentiéleknek a műve lehet az „egy akol 
és egy pásztor” ígéretének beteljesülése. Emberek, zsinatok, kongresz- 
szusok a legjobb esetben is csak akadályokat háríthatnak el ennek az 
útjából. Mikor lesz ez? Bizonyára akkor, amikor eljön az Úr órája.

Ekkor fog beteljesedni az, amit Jézus Krisztus ígért: „Ut omnes 
unum sint!”

Addig pedig valóban Jézus Krisztus akarata nyomán egyesíthetik 
az egyházak erőiket a nagy közös emberi célok érdekében. XXIII. János 
pápának „Pacem in terris” című enciklikája világszerte nagy örömet 
okozott, mert ezzel olyan irányítást adott a katolikus egyháznak, amely 
felelősséget érez az egész emberiség, a lakott föld békés jövendője iránt.
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Ezekben a gyakorlati feladatokban rejlik a keresztyének együttműkö
désének Istentől áldott lehetősége. Hazánkban is a békéért való fárado
zásban találkoztak a különböző egyházak lelkészei, hogy gyakorlatilag, 
a cselekvés mezején teremje hitük azokat a jó gyümölcsöket, amelyek 
a mi korunkban a legfontosabb kérdésben, az emberi nem békés fejlő
désének kérdésében tanúsítanak keresztyén felelősségtől áthatott maga
tartást.

Dr. Ottlyk Ernő

LUKAS VISCHER BESZÁMOLÓJA ROCHESIERBEN
Mi is volt az első ülésszak jelentősége? Ez abban a tényben mutat

kozott meg, hogy körvonalazta a nagy célokat, és szándékokat, ame
lyek kell, hogy vezessék a zsinatot és ami ebből következik, az egyház 
életét is. Fontos volt ez az első ülésszak azért is, mert a püspökök fel
fedezték, hol állanak és hogy mi az első feladatuk. Noha eddig csupán 
néhány konkrét eredményt értek el, az ezekről a kérdésekről folytatott 
viták világosan észrevehető mély befolyást gyakoroltak már eddig is a 
római katolikus egyházra. Az első ülésszak alatti viták friss atmoszfé
rát teremtettek. A dolgok új átgondolásának és az újra tájékozódásnak 
olyan folyamata kezdődött, amely mind szélesebb és szélesebb körökre 
van hatással. Érdeklődést támasztottak a nem római katolikus egyhá
zakban és az egész világon oly mértékben, amely soha eddig nem volt 
tapasztalható a római egyház iránt.

Elindulás, atmoszféra, mozgolódás. Ezek a szavak egyúttal azt is 
jelentik, hogy semmilyen határozott véleményt még nem mondhatunk 
a zsinatról jelenleg. Átmeneti periódusban élünk pillanatnyilag és bi
zonyára hiba lenne elhamarkodott véleményt mondani arról, ami a 
zsinatból kijöhet. Sok véleményt nyilvánítottak azonban, a lelkes fel
kiáltásoktól a szkeptikus intelmekig széles skálája van még ezeknek a 
nyilatkozatoknak. Már olyan vélemény is kifejezésre jutott, hogy ez a 
zsinat a legnagyobb eseménye a 20. század egyháztörténetének. (Mintha 
tudnánk azt, hogy mi van elrejtve még Isten terveiben.) Ugyanakkor 
más oldalról néha ismételten halljuk egy bizonyos egyáltalán nem ru
galmas monoton hangon, hogy semmiféle valóságos változás nem tör
ténhet. De az ilyen ítéletek az első ülésszak egész jelentőségét elté
vesztik, nevezetesen azt a tényt, hogy egy- bizonyos mozgás támadt, 
amely igen sok lehetőséget foglal magában, olyan ajtók, amelyekről azt 
gondoltuk, hogy állandóan zárva vannak, erőteljesen felnyittattak; oly 
kérdések, amelyekről azt gondoltuk, hogy egyszer s mindenkorra elin
tézettek, újra vizsgálat tárgyává tétettek. Éppen ez a folyamat — úgy 
gondolom -— az, amely az első ülésszak alatti eseményeket nagy ki
hívássá (challenge) tette, nem csupán az egyes nem római egyház 
számára, hanem ugyancsak az egész EVT számára is.

Néhány hónappal az első ülésszak után aligha szükséges leírni az 
események sorát részleteiben. Minden ami történt, és talán még egy k i-



esit több is, az újságokból teljességgel ismeretes és máris számos köny
vet írtak róla, így én nem akarok egy újabb beszámolót adni, ehelyett 
inkább arra korlátozom magam, hogy az első ülésszakkal kapcsolatban 
néhány alapvető gondolatot vizsgáljak meg, amely újra és újra előjött az 
első ülésszak vitái alatt, és amely még nagyon fontos lehet a jövendő 
számára. A második részben azután szeretnék megemlíteni néhány prob
lémát, amelyet még nem oldottak meg, de a megoldásuk megtalálható, 
hogyha valóban dialógus fejlődik ki a megosztott egyházak között. Ter
mészetesen jelentésem mindkét része csak nagyon rövid lehet.

I. A ZSINAT NÉHÁNY ALAPVETŐ GONDOLATA

Milyen pontok keltettek nagy figyelmet az első ülésszak vitái alatt? 
A jövő . munkára vonatkozólag milyen tervek születtek a viták alatt a 
zsinat számára? Ha helyesen értettem a lényeget, öt pontban lehetne 
összefoglalni, A viták kinyilvánították azt az elhatározást, hogy az egy
házat meg kell újítani a jelenlegi világ látása tekintetében, ugyancsak 
világossá lett a készség, hogy az egyház természetét új módon gondolják 
át, kifejeződött az a kívánság is, hogy a püspökök autoritását erősítsék. 
Megnyilatkozott az a kívánság is, hogy vegyék fel a párbeszédet a nem 
római katolikus keresztyénekkel és végül azt a felismerést hangoztatták, 
hogy világosan különbséget kell tenni , a hit lényege és megformulázása 
között bizonyos időben és helyen.

1. AZ EGYHÁZ MEGÚJULÁSA A JELENKORI VILÁG MEGÍTÉLÉSE 
TEKINTETÉBEN

Amikor XXIII. János pápa a zsinatot megnyitotta, megnyitó beszé
dében támadta azokat a pesszimistákat, akik a múltban élnek és akik 
nem látnak mást, csak rosszat a jelenlegi fejlődésekben. Hozzátette azt 
is, hogy nem a zsinat dolga lesz az, hogy ítéletet alkosson korunk téve
désein, a feladata inkább az, hogy a részvét orvosságát (medicina con- 
passionis) találja meg és az igazságot jelentse ki konstruktív és segítő 
módon. Az Ö megjegyzései alapvető hatást gyakoroltak a vitákon. A püs
pökök újra meg újra hivatkoztak ezekre a megjegyzésekre és azt mond
ták, hogy a formuláknak és döntéseknek olyanoknak kell lenniök, ame
lyekkel az egyház meg tudja újítani önmagát és egyúttal olyanoknak is, 
hogy üzenetük érthető legyen a korabeli emberek számára. Hangsúlyoz
ták azt, hogy a zsinat magatartásának pásztorinak kell lenni. A paszto- 
rális kifejezés hamarosan a zsinat egyik kulcsszava lett. Régi és idejét 
múlt formulákat újakkal kell helyettesíteni, amelyek képessé teszik az 
egyházat arra, hogy missziói feladatát betöltse a jelenkori generációk
ban. Az a nyelvezete, amely régóta forgalomban van (és például az ellen- 
reformáció idején alakult ki) helyettesítendő egy olyan nyelvvel, amely 
megfelel a mai helyzetnek. Egyszóval a pastoralis kifejezés többé- 
kevésbé ugyanazt jelenti, mint az Aggiornamento (ezt a szót XXIII. János 
pápa gyakran használta) és az világos, hogy ez a zsinat egyik fő célja.

Ez a magatartás megmagyarázza azt is, hogy a kilenc séma közül, 
amit a püspököknek kiküldtek, csupán egy volt olyan, amit elfogadtak, 
a liturgiáit. A többit, különösen azokat, amelyeket a teológiai bizottság 
készített elő, meg nem felelőnek nyilvánították, mert ezek nyelvezete 
letűnt korok nyelve és alig veszi figyelembe a mai problémákat. Senki 
sem kételkedett annak igazságában, amit ezek a dolgozatok kifejtettek, a

41



püspökök azt kérdőjelezték meg, hogy vajon a jelen helyzetnek megfelel
nek-e ezek a munkák. Másrészről a liturgiái séma vette leginkább figye
lembe korunk szükségeit és számos olyan javaslatot tartalmazott, amely 
az istentiszteleti élet megújhodását szolgálta. Nem volt tehát véletlen, 
hogy éppen ezt a szöveget tárgyalták részleteiben is.

Erről a dokumentumról folytatott vita eredménye is mutatja, hogy 
a megújuláson mit kell a gyakorlatban érteni. Szeretném itt felsorolni az 
eredményeket, legalább néhányat belőlük. Az a fejezet, amelyről már 
szavaztak is, erősen hangsúlyozza a gyülekezet részvételének szüksé
gét aktív módon az istentiszteleten. Hangsúlyozza Isten igéjének jelen
tőségét és ezért a prédikáció helyét is az istentiszteletben. Egy gondosan 
fogalmazott záradékban lehetővé teszi a nemzeti nyelv használatát és az 
érthetőséget és egyszerűséget ajánlja az istentiszteleti élet minden vonat
kozásában. (Ez az ajánlat még nem gyakorolt nagy hatást, úgy látszik a 
gyakorlatban, legalább a főpapi ceremóniák szintjén, számos ilyen alka
lom volt az elmúlt hónapokban XXIII. János pápa halálával és VI. Pál 
pápa koronázásával kapcsolatban pl.) A következő fejezetek, amelyeket 
még nem fejeztek be az első ülésszak alkalmával, szabályokat tartalmaz
nak az úrvacsorával és a lelkész-szenteléssel kapcsolatosan. Ezek az aján
latok aligha mennek tovább a jelenlegi gyakorlatnál, mindazonáltal az 
ezekről tartott viták rendkívül hevesek voltak. A határ, amit hirtelenül 
a megújulás elé szabtak — olyan határ, amelyen túl az ember nem na
gyon mehet messzire.

Az a mérték a pastorális magatartásban, amelyhez a zsinat tartotta 
magát, látható volt végül azokban az előkészületekben is, amelyek a má
sodik ülésszakra vonatkoztak. Abból a tizenkét sémából, amit eddig ki
nyomtattak és amit eddig a püspököknek megküldték, mintegy a fele 
foglalkozik szorosabb értelemben vett teológiai kérdésekkel. De a beszá
molók többsége már gyakorlati problémákkal foglalkozik, mint pl. a lel
kipásztori beszélgetés, a lelkész képzés stb. A zsinat ezérli nem csupán a 
teológia nagy problémáival kíván foglalkozni, hanem azokkal a gyakor
lati problémákkal is, amelyek az egyház mindennapi életében kerülnek 
elő. Ezzel összefüggésben jellemzőnek tartom, hogy ennek az esztendőnek 
az elején egy speciális bizottságot szerveztek, amelynek az a feladata, 
hogy a következő témát dolgozza ki: az egyház jelenléte a világban (de 
ecclesiae préséntia in mundo). Ez a séma van hivatva foglalkozni azok
kal a problémákkal, amelyekkel az egyháznak ma szembe kell néznie. 
Pl. ez a séma fog foglalkozni a kov. kérdésekkel: az ember hivatása és 
méltósága, a család, civilizáció és kultúra, nemzetközi rend, háború és 
béke. Minden bizonnyal az a feladata is lesz, hogy a zsinat figyelmét 
erőteljesen irányítsa a .jelenkori világ problémáira.

2. AZ EGYHÁZ TERMÉSZETE

Az első ülésszak utolsó két hetében a vita az egyházról (de ecelesia) 
szóló sémára koncentrálódott, amelyet a teológiai bizottság készített. Sok 
püspök nyíltan úgy tekintette ezt a problémát, mint amit a legfontosabb
nak tart a zsinat előtt levők közül. Mindenesetre az a tény, ahogyan 
sürgették ennek a sémának a kiosztását a naggyűlés tagjai között kése
delem nélkül azzal az indokkal, hogy ez a beszámoló lényeges és ennek 
fényében kell a többi beszámolót is látni és megvitatni. De a teológiai 
bizottság által készített beszámoló nem fejezte ki a többség kívánságait. 
Ügy tekintették, mint ami túlságosan egyoldalú. Részleteiben három el-
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lenvetés hangzott el ellene. A séma túlságosan törvényeskedő volt. Az 
egyházat túlságosan is alkotmányos rendjének fényében írja le és nem 
törődik eléggé azzal, hogy az egyház spirituális realitás, amely túlhaladja 
a látható kereteket, ez pedig nem biblikus. Túlságosan klerikális is volt, 
csak a hierarchiáról beszél és nem törődik azzal a ténnyel megfelelően, 
hogy Krisztus testébe minden keresztyén hivő beletartozik — mind a 
klérus, mind a laikusság részéről. Túlságosan győzelmi (triumphal) volt. 
Az egyházat túlságosan is úgy állítja be, mint győztes hadsereget és köz
ben megfeledkezik arról, hogy az egyház nem uralkodásra, hanem szol
gálatra hivatott. Az egyik szónok még azt is ajánlotta, hogy hangsúlyoz
zák a szegénység misztériumát (mysterium paupertatis), mint az egyház 
jellemzőjét.

Az események fogják majd megmutatni, hogy ezek a kifogások mi
lyen módon fognak belekerülni a revideált szövegbe. Az egyházról (de 
ecclesia) szóló új séma készen van, de legalább is az első fele, és min
denképpen tárgyalni fogják a második ülésszakon. De már az első ülés
szakon lefolyt viták megmutatták, hogy erőteljes a kívánság abban az 
irányban, hogy az egyház természetéről eddig elfogadott felfogást széle
sítsék és mélyítsék.

3. A PÜSPÖKÖK AUTORITÁSA

Az egyik pont, amely az első ülésszak alatt kétségtelenül ismételten 
és rendszeresen került elő, az volt, hogy a jövőben nagyobb figyelmet 
kell szentelni a püspöki hivatal méltóságának. Ez a követelés szoros 
kapcsolatban van az egyház természete kérdéssel; úgy is lehet mondani, 
hogy ez csupán annak a szélesebb kérdésnek egy szelete. De mivel 
olyan sok figyelmet szenteltek ennek a kérdésnek a viták során, meg
érdemli, hogy külön is figyeljünk rá és külön is megemlítsük. Sok szó
nok — különösen is azok a püspökök, akik a Rómával egyesült keleti 
egyházakhoz tartoznak — sürgette a pápaság és püspökök viszonyának 
újonnan való meghatározását. Kifogást emeltek az ellen a hamis fel
fogás ellen, miszerint a püspökök csupán végrehajtó szervei a pápá
nak. Ők éppen úgy az apostolok utódai, mint ahogy a pápa is az. A pá
pát és a püspököket együtt úgy kell tekinteni, mint egy közösséget (kol
légiumot). A püspök apostoli funkcióját saját egyházmegyéjében újon
nan kellene meghatározni.

Ez a látás azzal a kívánsággal is párosult, hogy a római katolikus 
egyház adminisztrációját erősen decentralizálni kell. Sok szónok felso
rolta azokat a hátrányokat, amelyek a centralizált adminisztrációból 
származnak és különösen is éles szavak hangzottak el a curia önelégült
ségével és lassúságával kapcsolatosan. Egy uniált püspök pl. a követ
kezőket mondotta: „Én nem féltem Péter primátusát, de azon gondol
kodom, hogy milyen tekintélyt kell tulajdonítanunk Péter titkárságá
nak?” Sok szónok azt ajánlotta, hogy a jövőben a püspököknek, külö
nösen pedig az egyes országok püspöki konferenciáinak nagyobb auto
ritást kell biztosítani. Az egyház növekedését és a problémák bonyolult
ságát tekintve, az volt a vélemény, hogy abszolút lényeges a püspöki 
konferenciáknak autoritást adni, hogy döntéseiket helyi szituációjuk 
legjobb ismeretében önállóan hozhassák meg.

Természetesen a püspököknek ez a meggyőződésük már akkor meg
volt, amikor Rómába jöttek. Már elég régen megtapasztalták azt, meny
nyi spontán jó kezdeményezést tesz tönkre a centralizált adminisztráció.
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Azonban az a tény, hogy most összegyülekezhettek, mint zsinat lehettek 
együtt, még csak fokozta meggyőződésük erősségét. A püspököknek is 
nagy élmény volt a zsinat. Eddig saját egyházmegyéjükben éltek, többé- 
kevésbé az volt a helyzet, hogy még országuk püspökeivel sem volt 
szorosabb kapcsolatuk és a többi püspökkel még kevésbé. Most összegyü
lekeztek és egy nagyobb egységbe kerültek, naponta volt lehetőségük 
arra, hogy láthassák egymást. A különböző országok püspöki hivatala 
ezáltal jelentősen megerősíttetett, különösen is az ifjúegyházaknál, 
amelyek eddig kevés kapcsolatban állottak egymással. Megerősödve 
hagyták el a zsinatot és a jövőben sokkal nagyobb aktivitás várható 
tőlük.

Mindezek miatt az okok miatt a püspökök autoritásának a kérdése 
minden bizonnyal jelentős szerepet fog játszani a második ülésszakon. 
Két részletben (sémata) fogják tárgyalni. A teológiai problémát az egy
házról szóló sémával együtt fogják tárgyalni. A kérdés gyakorlati aspec- 
tusáról egy speciális beszámolót írtak. Természetesen a zsinat e kér
désben hozandó döntései erős visszahatással lesznek a római katolikus 
egyház jövő formájára. Mi úgy érezzük, hogy az uniformitást nagyobb 
változatosság fogja fölváltani és római katolikus egyház kevésbé lesz 
ezentúl merev a különböző területek viszonyainak megítélésében.

Bármennyire is kívánatos azonban ez a fejlődés, bizonyos félreérté
sek elkerülendők. Látván, hogy milyen fontos a kérdés a püspökök szá
mára, számolnunk kell azzal a veszéllyel, hogy a zsinat túlságosan sok 
teológiai meghatározást fog hozni a püspökséggel kapcsolatosan. A püs
pöki hivatal természetének a kérdése véglegesen nem tisztázott kérdés 
a római katolikus egyházban és talán az lenne a legjobb, ha nem most 
válaszolnák meg ezt a kérdést. Tudjuk azt is, hogy a lelkészt szolgálat 
kérdése (Amt. Mínistry. Fordító) nem megoldott kérdés az ökumenikus 
beszélgetésben és hogy még mennyi erőfeszítés szükséges ahhoz, hogy 
ebben a kérdésben közös nevezőre jussunk. Ezt bizonyította újonnan 
a montreali konferencia is. A püspöki hivatallal kapcsolatos döntések 
ezért csak akadályoznák az ökumenikus beszélgetést. A római katolikus 
egyházban a püspöki hivatal teológiai problémája jelenleg majdnem 
kizárólag egy aspektus alatt kerül elő. A püspöki hivatal függetlensé
gére hívják fel a figyelmet pillanatnyilag, méghozzá Péter hivatalával 
való összefüggésben. Ennek az intenciója világos és minden nem római 
katolikus hálás ezért. Ez ökumenikus haladást jelent. De természetesen 
az ökumenikus beszélgetésben ez a kérdés nem kezelhető csak ebben a. 
vonatkozásban. Bibliai és patrisztikai gyökereit újra meg kell vizsgálni: 
és ezért veszteséget jelentene, ha a római katolikus egyház túlságosan 
messzemenő teológiai döntéseket hozna a pillanatnyi szükségnek meg
felelően.

4. ÖKUMENIKUS BESZÉLGETÉS (dialógus)

Végül, az első ülésszak egyik vezérlő szándéka volt az is, hogy 
dialógusba kezdjenek a nem római katolikus keresztyénekkel. Ezt a célt 
már a zsinat megnyitása előtt leszögezték. A pápa megteremtette a Ke
resztyén Egység Titkárságát és meghívta a nem római katolikus egy
házakat, hogy küldjenek megfigyelőket. Mindjárt az elejétől fogva az. 
volt a terv, hogy a zsinat vitáit ne elszigetelten folytassa, hanem a ke- 
resztyénség többi részével kontaktusban. A zsinat folyamán ez az öku
menikus vonalvezetés még csak erősödött, méghozzá jelentős mérték-
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ben. Mind több és több püspök látta meg az ökumenikus beszélgetés és 
kapcsolatok szükségességét és hamarosan az „oecumenicus” szó (a pas- 
toralis szóhoz hasonlóan) a viták egyik kulcs-szavává vált. Újra és újra 
hangsúlyozták, hogy a beszámolók ökumenikus szellemet leheljenek. Ez 
a fejlődési irány jelentősen megerősíttetett akkor, amikor pontosan a zsi
nat megnyitása idején a pápa a Keresztény Egység Titkárságát meg
erősítette. Ennek a titkárságnak azonos státust adott más bizottságok
hoz hasonlóan, amelyek eddig is működtek. Ez nagymértékben növelte 
tekintélyét és hamarosan különösen jelentős tényezővé vált a zsinat vi
táin. Amikor a sématákat nem fogadták el, a Keresztyén Egység Tit
kárságának tagjait gyakran kérték meg, hogy segítsenek a revideálás- 
nál. Néha közös bizottság formálását ajánlották, mint ami majdnem 
egyetlen lehetőség a nehézségek megoldására.

Az a tény még, hogy az ökumenikus szót majdnem minden felszó
laló használta, még önmagában nem sokat jelent. Még a legkonzerva
tívabb teológusok is használták. Inkább azt kérdezzük meg most, hogy 
milyen értelemben használták ezt a kifejezést. A szónak eddig már sok 
különböző jelentése volt. A vatikáni zsinat ehhez számos új árnyalatot 
adott hozzá. Ezek közül néhány szerint a valóban ökumenikus maga
tartás magában foglalja azt is, hogy az igazságot más felekezetek népe 
felé minden megrövidítés nélkül hirdetik. Egy másik értelmezés szerint 
az ökumenikus egyenlő az irénikussal és ha erre gondolunk, úgy a prob
lémákat megoldani csak úgy lehet, ha a polémia helyett, baráti lelkű- 
lettel közeledünk a másikhoz. A szó legátgondoltabb meghatározását a 
brügesi Smedt püspök adta; meghatározása széles körű megértésre talált. 
Elsősorban elvetette azt a gyanút, amely szerint az ökumenikus magatar
tás nem hangsúlyozhatja kielégítő módon az igazságot. Az igazság meg
rövidítéséről nem lehet szó. Inkább a dialógus módszerére kell figyel
nünk, azaz a teljes le nem alkudott igazságot oly módon kell megfogal
mazni, hogy az mindenképpen érthető legyen a vitában részt vevő má
sik fél számára, és mint saját igazságát tudja azt tekinteni, felismerni. 
Ezért szükségesek a kapcsolatok és a beszélgetések, csak az ilyen kap
csolatok és beszélgetések által lehetséges megfogalmazni az egy igazsá
got. Még ez a leírás sem felel meg pontosan annak az értelmezésnek, 
amely az EVT-n belül uralkodik. Véleményem szerint fontos, hogy ezt 
a különbséget észrevegyük, hiszen minden elhamarkodott véleménynyil
vánítás, amely szerint a két különböző értelmezés a valóságban azonos, 
csak zűrzavarra vezethet.

Az egység kérdését és az ökumenizmus kérdését az első ülésszak 
idején csupán ideiglenesen tárgyalták. Az egységről való sématákat há
rom különböző bizottság készítette. A keleti egyház számára alkotott 
kongregatio egy olyan dokumentumot szerkesztett, amely jórészt az or
todox egyházakkal való kapcsolatot tárgyalja, és azt írja, hogyan lehet
séges Rómával való uniójuk. A teológiai bizottság megvizsgálta a kér
dést az egyházról szóló séma (de ecclesia) egyik fejezetében, és a Ke
resztyén Egység Titkársága megint egy másik fogalmazványt készített. 
E három sématából csupán az első kettőt osztották ki a püspököknek 
és ez a tény akadályt jelentett a vitánál. Mindkét kiosztott sématát 
elégtelennek nyilvánították és természetesen a püspökök nem bocsát
koztak addig igazi vitába, amíg a harmadik szöveg nem áll rendelkezé
sükre. Végül is úgy döntöttek, hogy a két szöveget kombinálni kellene 
egy közös bizottságnak. Ez azóta meg is történt. Az ökumenizmusról (de 
oecumenismo) szóló séma elkészült és a második ülésszakra vitára bo-i 
csátják.
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5. A KÜLÖNBSÉGTEVÉS „DEPOSITUM FIDEI”
ÉS „MODUS ENUNTIANDI” KÖZÖTT

Megnyitó beszédében XXIII. János pápa olyan distinctiót fogalmazott 
meg, amely különösen fontosnak bizonyult a viták idején. Túlzás nélkül 
állítható, hogy ezáltal a distinctió által tulajdonképpen teol. alapot 
adott a vatikáni zsinat munkájához, és így jelentőségét aligha lehet túl
hangsúlyozni. A pápa különbséget tett a „depositum fidei” és a „modus 
enuntiandi” között. A hitnek a lényege változtathatatlan (a depositum 
fidei) és mindig ugyanaz. De a formulázása, az a forma, amelyben a 
hit kifejezésre jut (modus enuntiandi) változhat. Ami a depositum fideit 
illeti, az egyház mindig egy és ugyanazt az igazságot tanítja, ha való
ban a Krisztus teste nem taníthat semmiféle más igazságot, önmagával 
sohasem kerülhet szembe. De ez nem jelenti azt, hogy az egyháznak 
mindig ugyanúgy kell formuláznia az igazságot, az egyház ugyanis nin
csen arra kötelezve, hogy szolgai módon a már megfogalmazott formu
lákhoz kösse magát, ezekhez ragaszkodjék. Az egyház szabad arra, hogy 
kifejezze az igazságot olyan módon is, hogy az megfeleljen a modern 
időknek.

Ez a distinctió megmutatja először is a határokat, amelyek a reform 
lehetőségei előtt állanak. A zsinat nem mondhat semmi újat. Csupán 
kifejezheti a régi hitet, amelyet az egyház ma is vall, új formákban. 
Az egyház folyamatossága megőriztetik és nem szabad azokat a nagy 
döntéseket, amelyeket a római katolikus egyház az évszázadok során 
hozott, elvetni. Az az eskü, amit a püspökök a megnyitó istentiszteleten 
tettek, éppen ezt fejezi ki.

Ugyanakkor azonban ez a különbségtevés rendkívüli lehetőségekre 
nyit kaput. Ez az, ami a megújulás folyamatát egyáltalán lehetségessé 
teszi. Mert most már régi, divatjamúlt formulákat félre lehet dobni, új 
teológiai kérdéseket lehet felvetni és megvan a lehetőség valóban az 
ökumenikus beszélgetésre is.

A különbségtevés ugyanakkor nehéz kérdéseket is vet fel a római 
katolikus teológia felé, olyan kérdéseket — amennyire én látom —, 
amelyek még eddig nem kerültek elő a viták során a zsinaton. Hogyan 
kell érteni a különbségtevést a hit lényege és formája között? A legtöbb 
püspök úgy látszik úgy értelmezte ezt, mint azt g kapcsolatot, amely 
a test és ruha között van. Egy formulázás csupán új köntöse ugyanan
nak a testnek. A test azonossága és folyamatossága nem érinthető. De 
valóban ilyen egyszerű-e a kérdés? Nincs-e sokkal szorosabb kapcsolat 
a hit lényege és kifejezési formái között? Nem jelent-e egy új formu
lázás sokkal mélyebb törést, hasadást, mint ahogy azt sokan gondolják? 
Nincs-e maga a folyamatosság és azonosság is sokkal mélyebben érintve- 
egy formulázással, mint ahogyan azt rendszerint tartják? Az én véle
ményem szerint ami a zsinaton történik, az a római katolikus teológiát 
arra fogja kényszeríteni, hogy újra gondolja végig a problémákat.

II. BESZÉLGETÉS KÖZÖSSÉGE KIFEJLŐDHET-E 
MEGOSZTOTT EGYHÁZAK KÖZÖTT?

Ha eszünkben tartjuk azokat a vezérlő gondolatokat, amelyek az 
első ülésszakon formát öltöttek, azonnal észrevesszük azt, hogy a zsinat 
milyen mértékben vezethet a római katolikus egyház megújhodásához. 
Az első ülésszak kétségtelenül lehetőséget nyitott messzemenő változó-
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sokra, olyan változásokra, amelyek nem csupán a római katolikus egy
házra lennének hatással, hanem a nem római katolikus egyházakra is. 
Mert minden szétszakítottságuk ellenére sem függetlenek egymástól az 
egyes egyházak. Akár akarják, akár nem, egy közösséget alkotnak és 
ellentéteik dacára is egymással kapcsolatban vannak. Minden messze
menő változás az egyik egyházban következményeket von maga után a 
másik egyházban is. Jól ismerjük azt a tényt, hogy a római katolikus 
egyházra is milyen hatást gyakorolt az ökumenikus mozgalom megszü
letése és növekedése. Nem tudott menekülni e mozgalom hatása alól és 
az világos, hogy az ökumenikus mozgalom nélkül a vatikáni zsinat sem 
történt volna olyan formában, mint ahogy az első ülésszaka pl. lefolyt. 
Ugyanez érvényes a római katolikus ökumenikus mozgalmunkra gyako
rolt hatása tekintetében. Ha a római katolikus egyházon belül tényleges 
újulás történik, az a nem római katolikus egyházakra is szükségszerűen 
hatással van. Egy áttörés a római katolikus egyházban ezért ugyancsak 
áttörést jelent a mi számunkra is.

A lehetőség még nem vált valóra, még meg kell látnunk, hogy az 
első ülés alatt született nagy kezdeményezések hogyan valósíthatók 
meg. Az ellenállást még nem győzték le. Sok reménység törhet össze a 
jelenleg fennálló formákkal kötendő kompromisszumok súlya alatt. 
Mindazonáltal a tény, hogy a római katolikus egyház megújulása a le
hetőségek határán belül van, okot ad a legmélyebb hálára és a legele
venebb benső szimpátiára. Maga az a tény, hogy ez a lehetőség fenn
áll, egyáltalában a hitnek és bizalomnak forrása lehet ezer és ezer em
ber számára.

Szimpátiánk nem akadályozhat meg minket abban, hogy józanul 
ítéljük meg a helyzetet és vigyázok legyünk, mindenfajta hamis roman- 
ticizmus csapdájába ne essünk. Egy átmeneti időszak mindig egyúttal 
a zűrzavar időszaka is. Ez a legkedvezőbb idő a rajongók és álmodozók 
számára is. Éppen ezért elkerülhetetlen, hogy a jelenlegi ökumenikus 
helyzetet gyakran a valóságnak meg nem felelő módon ítéljék meg 
egyesek és a jövendőről teljesen fantasztikus képeket fessenek. Római 
katolikusok és nem római katolikusok gyakran úgy beszélnek, mintha 
azok a nehézségek, amik szétválasztják őket, máris a múltban volnának 
csak, legyőzték volna ezeket és az új korszak máris megkezdődött volna. 
Az ökumenikus zűrzavar csak veszélyt jelent és a valódi ökumenikus 
mozgalom számára hátrány. Mert ha az első ülésszak főintenciói mind 
valóra válnak is, még abban az esetben is csak egy új ökumenikus moz
galomnak az elején vagyunk és nem a végén. Az ökumenikus feladat még 
nincsen befejezve, csupán meghatározva és ha csak megpróbáljuk fon
tolni, milyen óriási és milyen zűrzavaros feladat ez, akkor tudunk helyes 
véleményt alkotni a helyzetről.

Ebben az összefüggésben szeretnék egy nehézségre rámutatni. Amint 
erre már eddig is rámutattam, a római katolikus egyházban az ökume
nikus szó használata nem szükségszerűen azonos az EVT használatával. 
Amikor a római katolikus egyház beszél a nem római katolikus egy
házakkal folytatandó dialógusról, akkor önkéntelenül is önmagát te
kinti a beszélgetések központjának. Ezt világosan kifejezésre juttatták 
a vatikáni zsinat megnyitó istentiszteletén is: középen állott a pápai 
trón, a meghívott megfigyelők félkörben helyezkedtek el e körül. Az 
igaz, hogy a római katolikus egyház akar tanulni a nem római katoli
kus egyházaktól. Az is igaz, hogy szüksége van ezekre, mint beszélgető 
társakra és gyakran olyan barátsággal és szívélyességgel találkozik ve-
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lük, hogy az egyenesen megszégyenítő rájuk nézve. De e tények ellenére 
a dialógusban korlátozza magát. A római katolikus egyház minden nyi
tottsága ellenére sem tekinti magát a megosztott egyház közössége egyik 
tagjának. Részt vehetne egy olyanfajta dialógusban is, amely igazi kap
csolatot teremtene közte és a nem római katolikus egyházak között. De 
aligha beszélhet egy olyan dialógusról, amely egyesíti valamennyi kü
lönálló egyházat egymással. Az EVT-hez tartozó egyházaknak egészen 
más a felfogásuk. Szövetséget alkotnak (alliance). Dialógus és diakónia 
közösségben vannak egymással, amely egyáltalán nem akadályozza meg 
közben őket abban, hogy önmaguk legyenek teljesen, de amely ugyan
akkor azt is jelenti, hogy egymás felé komoly kötelességeik is vannak. 
Ez a különbség nagyon fontos, mert a két koncepció nem csupán el
méleti, ez a kettő tényleges valóság. A kérdés tehát, amivel szembe kell 
nézni: a jövőben mi lesz a viszony e között a két koncepció között egy 
esetleges egy ökumenikus mozgalomban? Egyik a másikkal versenyezni 
fog? Vagy lehetségesnek bizonyul e kettőt pozitív, gyümölcsöző viszony
ba hozni? Keresztezik vagy kiegészítik egymást? A római katolikus 
egyház aktív kíván lenni ökumenikusán anélkül, hogy az EVT tagja 
lenne? Az EVT-nek ezért szembe kell néznie a kérdéssel, milyen maga
tartást tanúsítson egy olyan egyház iránt, amely valóban keres egy bi
zonyos korlátozott együttműködést, de amely nem hajlandó megkötni 
magát? Az EVT-nak meg kell kérdeznie önmagát, milyen jelentőséget 
tulajdonít a tagságnak. Ezek közül a kérdések közül eddig még egy sem 
tisztázódott, és időre van szükség, hogy tisztázni lehessen ezeket. A ne
hézség mélyen gyökerezik a történelemben. A megoldás bizonyára csak 
fokról fokra, lépésről lépésre található meg.

Noha úgy látszik, hogy a dialógus valóságos közössége nem lehet
séges, nem szabad ignorálnunk azokat a hatalmas változásokat, ame
lyek máris történtek. A zsinat első ülésszaka hasonló volt egy zsilip fel
nyitásához. A múltban mindig habozást mutattak a kapcsolatba lépés 
iránt, váagy az együttmunkálkodás tekintetében; de most kapcsolatba 
léptek minden kikötés nélkül. A hierarchia is, amely eddig távoltartotta 
magát, most hivatalosan is részt vesz az ökumenikus^ törekvésekben és 
a gátakat még olyan országokban is lerombolták, ahol a legkevésbé volt 
az várható. Rendkívüli gyorsasággal a dialógus majdnem általánossá 
lett (universal). Mit fog mondani a zsinat erről a tényről? Fog-e a más 
egyházakkal folytatandó dialógusnak olyan teológiai alapokat adni, ame
lyek szükségesek a további haladáshoz? Lesz-e a zsinatnak szabadsága 
arra, hogy elmozdítsa a teológiai és gyakorlati akadályokat, amelyek 
még mindig gátolják a valódi haladást? A zsinat első ülésszaka az őszin
teség légkörét teremtette meg. A második ülésszak alatt abból áll a fel
adat, hogy levonják a következtetéseket a meglevő tényekből és teoló
giailag fejezzék ki, hogyan értendő a kapcsolat a római katolikus egy
ház és a keresztyénség többi része között. Az első ülésszak egy sor nyi
tott kérdést hagyott. Az izgalmas és égető kérdés most az, hogyan vá
laszolnak ezekre a püspökök további megnyilatkozásaikban. Ettől függ 
nagymértékben a dialógus és az együttműködés jövőbeni fejlődése. 
Azok a döntések, amelyeket a második és esetleg a harmadik üléssza
kon hozni fognak, nagyban segíthetnek megerősíteni az ökumenikus be
szélgetést és elmélyíthetik azt.

Engedjék meg nekem most ezért, hogy megpróbáljam négy pont
ban összefoglalni azt, ami szerintem különösen is fontos ebben a vo
natkozásban:
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X. CHRISTI FIDELES

Az első, amit meg kell kérdeznünk az, hogy a zsinat vajon milyen 
jelentőséget tulajdonít Krisztusban való közös hitünknek (confession). 
Vajon a zsinat következetesen alapnak fogja-e tekinteni minden öku
menikus munka alapját, azt a tényt, hogy a megosztott egyházak mind 
ugyanabban az Ürban hisznek? Vajon világossá fogja-e tenni a zsinat, 
hogy a partnert komolyan kell venni az ökumenikus párbeszédben, 
mert az ő akarata is az, hogy ugyanazt az Istent és Megváltót szolgálja, 
mint akiben hisz és akit prédikál a római katolikus egyház is? Vagy 
vannak-e más okok a dialógusra és az együttmunkálkodásra? Minden 
római katolikus keresztyén, aki már benne van az ökumenikus munká
ban, természetesnek tekinti a Krisztus-hitet alapnak, más keresztyének
kel való találkozásra. Sőt, talán csodálkozik azon, hogy nem római ka
tolikus keresztyének nehézséget éreznek a római magatartásban ezen a 
ponton. De a nehézség abban a tényben van, hogy az illetékes hivatalos 
római katolikus nyilatkozatok állandóan a nem római katolikus egyhá
zakat és a nem keresztényeket egy lélegzetre említik. (Itt még olyan 
pápai nyilatkozatokra is gondolok, mint pl. a Pacem in terris encik- 
lika). Az alapvető különbség a nem római katolikus keresztény között 
(aki megvallja Krisztust) és aközött az ember között, aki nem Krisztus
hivő, mintha nem vennék figyelembe római oldalról. A nem római ka

tolikus keresztyéneket gyakran egyszerűen együvé sorolják azokkal, 
 akik nem tartoznak keresztyén vallásfelekezetekhez, csak egyszerűen 
jóakaratú emberek, akikkel bizonyos együttmunkálkodás lehetséges 
megfelelő körülmények között.

De ha dialógus és különösen pedig gyakorlati együttműködés kell, 
hogy kifejlődjék a különböző egyházak között, akkor ez a felfogás a 
nem római egyházakkal kapcsolatban teljességgel tarthatatlan. A nem 
római egyházaknak világosan fel kell ismerniük, hogy őket is közös 
Uruk miatt veszik komolyan. Semmiféle találkozás és semmiféle együtt
működés nincsen rajta kívül, csak ilyen módon remélhetjük, hogy meg
tanuljuk megérteni egymást. Csak ilyen módon várhatjuk, hogy növek
szünk az egységben, amely Krisztusban magában adatott.

2. A NEM RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZAK
ECCLESIOLÓGIAI JELENTŐSÉGE

Ez visz minket a következő kérdéshez: Mit fog mondani a zsinat a 
római katolikus egyház és a nem római egyházak közötti kapcsolatról? 
Egyenlővé fogja-e tenni Krisztus testét a római katolikus egyházzal 
olyan módon, hogy megtagadja az egyházi létet bármely más felekezet- 
től, amely kívül van a római katolikus egyházon. Vagy el fogja-e is
merni a nem római egyházak egyházi státusát és jelentőségét is?

A római katolikus teológia rendszerint nem szokta feltenni a kér
dést ilyen módon. Megpróbálja megragadni a nem római keresztyénség 
valóságát más módon. Nem kérdezősködik elsődlegesen a nem római 
egyházak ecclesiológiai jelentősége felől, hanem főleg egyéni megke
resztelt tagjai magatartásáról beszél. Az első kérdése nem az, mi a kap
csolat Krisztus, az egyház feje és az egyházak között, amelyek vallják 
az Ö. nevét, sokkal inkább egy más kérdésre figyelnek a nem római 
keresztyének, akik a Szentháromság nevére kereszteltettek meg, milyen 
mértékben tartoznak Krisztus misztikus testéhez és ilymódon az egy-
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házhoz. A nem római egyházak ecclesiológiai jelentőségének kérdése 
eddig csupán az ortodox egyházakkal való vitában vetődött fel, és ebben 
a tekintetben elismerik, egyházi realitásukat, de amint a római katolikus 
egyház és a n&ep. római egyházak közötti kapcsolatról beszélnek, általá
ban szívesebben vetik fel a megszokott kérdést. Az egyházról szóló sémá
ban (de ecclesia), amit az elmúlt esztendőben nyújtottak be a zsinatnak, 
a problémával főként szintén ebből az aspektusból kiindulva foglal^ 
koznak.

Növekvő számú római katolikus azonban kezd elégedetlenkedni az 
ilyen módon felvetett kérdéssel, hiszen így lehetetlen tulajdonképpen 
megragadni a nem római egyházak valóságát is. Ez a módszer nem azt 
jelenti, hogy egy összefüggő egészet vágok szét alkotórészéire? A dialógus 
kezdete nem lehetne az, hogy a nem római egyházakat úgy tekintenék, 
mint Jézus Krisztus egyházait? És nem csupán megkeresztelt keresztyén 
emberek közösségét látnák bennük? Az első ülésszak vitái már jelentő
sen hozzájárultak ahhoz, hogy ebben a kérdésben haladás jöjjön létre. 
Az a meghívás a nem római egyházak felé, hogy küldjenek megfigyelő
ként képviselőket a zsinatra, már magában véve is új fényt vet erre a 
kérdésre, és ez a probléma, amely ez ideig aligha vetődhetett fel ilyen 
világosan, mindinkább előtérbe kerül. A (de ecclesia) egyházról szóló első 
séma nem nagyon reflektál erre a kérdésre, de a revideált szöveg két
ségtelenül sokkal tovább fog lépni új fogalmazásában.

A kérdés nagy fontosságú, az ökumenikus dialógus jövőjével kapcso
latosan. Valóban alapvető, nem csupán gesztus, vagy barátság cselekede
tének a kérdése. Csak egy ilyen kölcsönös elismerés alapján fejlődhet 
fokozatosan az a közösség, amelyben az egyházak felismerik felelősségü
ket egymás iránt és munkálkodnak egymás megszenteléséért (sancti- 
ficatio).

3. v a l l á s s z a b a d s á g  és v e g y e s h á z a s s á g o k

Az elmúlt esztendőkben az EVT ismételten felhívta a figyelmet két 
olyan pontra, amely akadályt jelent az ökumenikus kapcsolatok további 
fejlesztésében. Ajánlat hangzott el, hogy a vatikáni zsinat jelentessen 
meg egy nyilatkozatot a vallásszabadságról és ugyancsak kifejezésre ju
tott az az óhaj is, hogy a vegyes házasságokkal kapcsolatos jelenleg is 
fennálló gyakorlatot változtassák meg. Ezért nyilván érdekli önöket, mi
lyen haladás történt ebben a vonatkozásban. Az első ülésszakon ezt a két 
kérdést alig érintették. Azok a szövegek, amelyeket vitára osztottak szét,, 
szintén nem mutatnak semmit e vonatkozásban, de a kérdéseket állan
dóan feltették nem hivatalos beszélgetések alkalmával és jelentőségük 
kétségtelenül ismert, nagy számú püspök előtt. Mit fog mondani a zsinat 
második ülésszaka ezekről a kérdésekről? Egy nyilatkozat a vallássza
badságról máris elkészült, és annak a lehetősége, hogy a zsinat elfogadja 
ezt a nyilatkozatot, nagyon jó. Más részről a vegyes házasságokkal kap
csolatosan fennálló jelenlegi prakszis megváltoztatása, már úgy látszik, 
sokkal több nehézségbe ütközik. Sok püspök él olyan országban, amely
ben a vegyes házasság aránylag ritka — legalább is olyan vegyes házas
ság, amely különböző felekezetű keresztyének között köttetett meg. Sok 
szakértő ebben a helyzetben ezért azt tartja, hogy a többség aligha fogja 
megváltoztatni a jelenlegi gyakorlatot. Lehet, hogy tévednek, de pilla
natnyilag semmiképpen sem szabad határozottan számolni egy új rendel
kezéssel ebben a vonatkozásban. Az is lehet, hogy a zsinat maga nem is
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foglalkozik majd ezzel a kérdéssel, és ezt csupán egy bizottságra hagyja, 
amelynek az a feladata, hogy a codex jüris revideálását végezze el.

Természetesen ez a kérdés akkor is megmarad, a maga teljes fontos
ságában a jövőben is. Szorosan kapcsolatos a nem római egyházak eccle- 
siológiai valóságának kérdésével. A vegyes házasságokkal kapcsolatos 
új intézkedés látható jele lenne annak, hogy a római katolikus egyház, 
gyakorlatban is elismeri a nem római egyházak egyházi realitását.

KÖZÖS BIZONYSÁGTÉTEL

Ez vezet bennünket az utolsó kérdéshez. Vajon a vatikáni zsinat 
lefekteti-e az alapját különböző egyházak közös bizonyságtétele lehe
tőségeinek a mai világban? Azt láttuk, hogy a zsinat szemét a mai vi
lágra irányítja. Tudja, hogy a Krisztusról szóló igazságot új módon kell 
eljuttatnia a világhoz. Láttuk azt is, hogy a zsinatnak ökumenikus jel
lege is van. Szemét a különélő testvérekre is irányítja. S célkitűzése, 
hogy egységre találjanak az egyházban, önkéntelenül is felvetjük a kér
dést: Mi a kapcsolat e két cél között? Ügy tekintik ezeket, mint külön
böző feladatokat, melyeket nem szabad összekeverni, hanem gondosan 
különválasztva kell őket tartani? Azt tartják, hogy csupán a római ka
tolikus egyház az, amely az evangélium hirdetésére küldetett és így a 
közös bizonyságtétel lehetőségét teljességgel kizárják? Vagy a nem római 
egyházakban is bizonyságtevő testvéreket látnak, akik ugyanarról az. 
igazságról tesznek tanúbizonyságot? Meg vannak-e győződve, hogy a 
közös bizonyságtétel lehetséges már a dialógus állapotában is?

Sok országban az a helyzet, hogy az egyházak inkább ellenséges vi
szonyban vannak egymással, és megpróbálnak határt vetni a másik si
kereinek. Nemcsak ez a tényező akadályozza az evangélium haladását. 
Más is. De ez is és ez még akadályozza az ökumenikus bizalom növe
kedését is. Idők folyamán az EVT-be tömörült egyházak bizonyos fokú 
kooperációt értek el. De ami az_EVT tagegyházai között igaz, az a leg
kevésbé sem igaz a római katolikus egyház és a nem római katolikus 
egyházak viszonylatában. Itt a prozelitizmus lelke még nem űzetett ki, 
távol vagyunk ettől. Mindkét oldal felelős a nehézségekért. Mindeddig, 
a vatikáni zsinat nem nyilatkozott ezekben a kérdésekben.

A nyitott kérdések sorát még lehetne folytatni, de azt hiszem, 
hogy ez a négy elégséges ahhoz, hogy megmutassuk, mennyi új és re
ményteli lehetőséget tartalmaz a vatikáni zsinat és milyen komolyan 
kell imádkoznunk további folytatásáért és végső eredményeiért.

* LUKAS VISCHER az Egyházak Világtanácsa kiküldött m egfi
gyelőiéként vett részt s II. vatikáni zsinaton.
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KÖZLEMÉNY
A Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem Törvényszékének 1963. évi 

december hó 12-én tartott teljes ülésén hozott 1/1963. sz. jogegységi
határozata

A Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem Törvényszékének tel
jes ülése az 1934—37. évi VIII. te. 27. §-ában biztosított jogkörénél fogva 
az alábbi jogegységi határozatot hozta:

Az 1953. évi V. te. IV. fejezetében foglalt szabályozások egységes 
alkalmazásának érdekében az egyházi közérdekből áthelyezett gyüleke
zeti lelkész vonatkozásában hozott egyházkerületi törvényszéki határozat 
— egyházigazgatási, nem fegyelmi jellegű bírói intézkedés. Ehhez képest 
ellene sem rendes, sem rendkívüli jogorvoslat elő nem terjeszthető. — 
Az 1953. évi V. te. 42. §-ának azon rendelkezését, hogy az egyházkerületi 
törvényszék e vonatkozásban jogerős határozatot hoz, úgy kell értel
mezni, hogy az áthelyezési intézkedés ellen fellebbezésnek nincs helye, 
a 43. §-ának (2) bekezdésében foglalt szabályozást, mely szerint az 1953. 
évi V. te. ezen szabályozásaival ellentétes jogszabályok hatályukat vesz
tik, akként kell értelmezni, hogy ezen egyházigazgatási és nem fegyelmi 
jellegű intézkedések vonatkozásaiban az 1934—37. évi VIII. törvénycikk
nek minden más eljárásra hatályban maradó rendelkezései ezen eljá
rásra vonatkozóan hatályukat vesztették.

Indokolás:

Az 1953. évi V. te. idevonatkozó rendelkezései azért zártak ki min
den jogorvoslati lehetőséget, mert a gyors, egyfokú és végleges állásfog
lalás célja került ezen esetekben előtérbe a Magyarországi Evangélikus 
Egyházegyetem egyházi fejlődésének vonatkozásában.

A törvény meghozatalának célja továbbá az volt, hogy az egyházi 
közérdek fennforgását vagy fenn nem forgását egy elfogulatlan testület 
bírálja felül, ha illetékes egyházi szervek ilyen jellegű közérdek fenn
forgását megállapíthatónak látják. A törvényi szabályozás ekként utalta 
e kérdés feletti döntést az egyházkerületi törvényszék hatás- és illeté
kességi körébe.

Az egyházkerületi törvényszék ekként bírói testületben bár, de nem 
bírói ítélkező hatáskörben jár el, midőn az áthelyezésre vonatkozó hatá
rozatot illetékes egyházi szerv részéről történt előterjesztés folytán meg
hozza.

Az egyházkerületi törvényszék határozatát nem fegyelmi jelleggel 
hozza meg ilyen esetben, csupán az eléje tárt érvek és bizonyítékok 
alapján igazgatási jogkörben bírálja felül az egyházi közérdek fennfor
gását, — lényegileg nem az érintett lelkész fegyelmi magatartása felett, 
hanem az előterjesztett áthelyezési javaslat felett mond bírálatot és álla
pítja meg a lelkész egyházi közérdekből történő áthelyezésének szüksé
gességét.

A hivatkozott jogszabály ezért zárta ki a rendes jogorvoslatot, az 
úgynevezett fellebbezés lehetőségét.
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A törvény azonban a továbbiakban kizárta a rendkívüli jogorvos
latok lehetőségét is, mert az ellentétes rendelkezések hatályának meg
szűntére való utalás az 1934—37. évi VIII. te. rendelkezéseit illetően azt 
jelenti, hogy minden más esetre jogérvényes, ezekben a jogszabályokban 
még hatályban fennálló rendkívüli jogorvoslatok használhatósága is ki
zárt a jelen esetben.

Egyebekben a teljes ülés mindenben egyetért a Magyarországi Evan
gélikus Egyházegyetem Tanácsának 1962. évi június hó 29-én tartott ülé
sén meghozott 1/1962. számú jogegységi határozatával.

Budapest, 1963. december 12.

A Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem 
Törvényszékének

és a Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem 
Törvényszéke 

teljes ülésének tagjai

A  Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem Törvényszékének 
1963. évi december hó 12-én tartott teljes ülésén hozott 2/1963. sz. 

jogegységi határozata

A Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem Törvényszékének tel
jes ülése az 1934—37. évi VIII. te. 27. §-ában biztosított jogkörénél fogva 
az alábbi jogegységi határozatot hozta:

Az 1953. évi V. te. III. fejezete szerint: a lelkész meghívhatóságára 
vonatkozó szabályozások egységes alkalmazásának érdekében a hivat
kozott törvény 34. §-ának (1) bekezdésében foglalt, — a püspöki meg- 
hívhatósági bizonyítvány formájában meghozott határozatra vonatkozó 
törvényi szabályozást úgy kell értelmezni, hogy püspök ezen elhatáro
zása (határozata) ellen, — sem rendes, sem rendkívüli jogorvoslatnak, 
panasznak helye nincs, mert az 1953. évi V. te. 60. §-ában foglalt ren
delkezés értelmében minden, a lelkész választásra (meghívásra) vonat
kozó olyan korábbi jogszabály, mely az 1953. évi V. te. ezen rendelke
zéseivel ellentétes, hatályát veszti. Miután az 1953. évi V. te. III. feje
zetében foglalt szabályozás az idevonatkozóan gyakorolt püspöki belső 
elhatározáson alapuló pozitív, illetve negatív jellegű intézkedés ellen 
külön jogorvoslati lehetőséget nem biztosít, a korábbi jogszabályok, mint 
ezen szabályozással ellentétesek, hatályukat vesztették.

Indokolás:

Az 1953. évi V. te. 34. §-a a lelkész személyének meghívhatósága 
kérdésében az illetékes püspöknek belső elhatározáson alapuló (diszkre
cionális) jogot biztosít. Az illetékes püspök határozatát a meghívhatóság 
kérdésében igenlő, vagy tagadó értelemben fejezheti ki. Döntése külön
ben sem igényel indokolást.

A törvény, — a püspöknek a meghívhatóság kérdésében elfoglalt 
igenlő, de megtagadó határozata, sem a törvényi határidő elmúlásával 
elfoglalt megtagadó elhatározása ellen az érdekelteknek jogorvoslati le
hetőséget nem biztosít, mert a püspököt megillető ezen jog forrása az 
egyházi közérdek szolgálata.
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Az a törvényi szabályozás, hogy az 1953. évi V. te. 34. §-a (1) bekez
dése az egyházi közérdek szolgálatában belső elhatározáson alapuló 
(diszkrecionális) jogot biztosít a püspöknek és külön jogorvoslatot e 
vonatkozásban nem engedélyez, olyan rendelkezés, mely ellentétes a 
régebbi, ehhez hasonló szabályozásokkal, ezért a régi jogszabályok e 
-viszonylatit hatálya megszűnt, következésképpen jogorvoslattal élni ezen 
■püspöki elhatározások ellen nem lehet.

Budapest, 1963. december 12.

A Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem 
Törvényszékének

és a Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem 
Törvényszéke 

teljes ülésének tagjai

A Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem Törvényszékének 
1963. évi december hó 12-én tartott teljes ülésén hozott 3/1963. sz. 

jogegységi határozata

A Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem Törvényszékének tel
jes ülése az 1934—37. évi VIII. te. 27. §-ában biztosított jogkörénél fogva 
az alábbi jogegységi határozatot hozta:

_ Az E. T. VIII. te. 11. §-a szerint a különbíróság fegyelmi illetékes
sége alá tartozó egyházi személyek fegyelmi ügyének elintézése tekinte
tében az E. T. VIII. te. HARMADIK CÍM I. fejezetének idevonatkozó 
rendelkezéseit akként kell értelmezni, hogy a hivatkozott egyházi sze
mélyek elleni fegyelmi panaszok elintézése tárgyában afelől, — van-e 
fegyelmi eljárásnak helye, avagy a panaszt vissza kell utasítani (E. T. 
VIII. te. 50. §), avagy egyéb más okból kell az eljárást megszüntetni 
(E. T. VIII. te. 53. §), — a Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem 
Törvényszéke határoz.

Egyházi bíróság tagja ellen azért, mert mint bíró, az egyházi önkor
mányzati bíráskodás hatálya alá tartozó bármely ügyben vagy eljárás
ban a bíróság tagjaként h a t á r o z a t b a n  (ítélet, végzés, határozat, 
egyéb intézkedés) a törvényszéki eljárás hatálya alatt álló természetes 
vagy jogi személyek (érdekeltek) kérelmével, panaszával, keresetével 
 vagy egyéb jogorvoslatával szemben állást foglalt, egyszóval a határozat- 
hozatalban ekként részt vett, — fegyelmi eljárást indítani nem lehet, 
mert az ellentétben áll a bírói függetlenséggel. — Az ilyen jellegű fe
gyelmi panaszt úgy kell értelmezni, hogy az a bírói lelkiismeret elleni 
támadás eszköze, mint ilyen, teljesen komolytalan fegyelmi panasz, mely 
a hivatását gyakorló törvényszéki bírák zaklatására irányul. Az ilyen 
kérelmeket, panaszokat és kereseteket az Egyetemes Törvényszék elnök
sége hivatalból visszautasítja.

Indokolás:

A külön fegyelmi bíróság illetékessége alá tartozó egyházi szemé
lyek elleni fegyelmi eljárás megindításának szabályozása az E. T. VIII. 
te. HARMADIK CÍM I. fejezetében foglalt szabályozásban hézagos.
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Mivel az E. T. VIII. te. 11. §-a az ott foglalt rendelkezések szerinti 
személyek elleni panaszok ügyében különbíróság hatáskörét tartotta szük
ségesnek megállapítani, — azon kérdés felett, hogy e vonatkozásban mely 
bírói szervnek kell határozni a fegyelmi eljárás megindítása vagy meg
tagadása tárgyában, a törvényhely hézagossága folytán a rendelkező 
rész értelme szerint kellett állást foglalni.

A Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem Törvényszékének bírái 
ellen hivatásuk gyakorlása miatt tett fegyelmi panaszok elintézése tekin
tetében elfoglalt elvi álláspont rendelkezései megegyeznek az évszázadok 
alatt a bíróságok tagjait megillető lelkiismereti szabadság védelmével 
kapcsolatos szokások, emberi, erkölcsi és jogi elvek fogalmával.

Budapest, 1963. december 12.

A Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem 
Törvényszékének

és a Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem 
Törvényszéke 

teljes ülésének tagjai

Az Evangélikus Sajtóosztály 
Iratterjesztésében kaphatók:

Biblia — — — — 60,— Ft K am er: Isten, vi-
Biblia (pegam oid) 80,— Ft lág, felebarát — 4,— Ft
Im akönyv — — 12,— Ft Istentiszteleti m eg-
Agenda — — — 128,— Ft hívó — — — —,10 Ft
Keresztelési em lék- Egyházfenntartási

lap — — — — —,50 Ft nyugtatöm b — 2,80 Ft
Esketési em léklap —,50 r t  Passió füzet — — 3,— Ft
A nyakönyvi k ivo- Imás lapok — — —,40 Ft

natok — — — — ,50 Ft Káldy: Bevezetés
Záróm érleg nyom - az Ú jszövetségbe 30,— Ft

tatvány — — — 1,— Ft Hitvallási iratok I. 45,— Ft
Költségvetési Hitvallási iratok II. 45,— Ft

nyom tatvány — 1,30 Ft Pálfy : Krisztus ta-
Istentiszteleti rend 4,— Ft núja — — 5, 11
Kis Káté — — — 3,— Ft G roó: Az elet ke-
K onfirm ációi Káté 10,— Ft nyere — — — 5,— Ft
Igés falitábla — — 8,— Ft P roh le: ök u m e-
Szolgálati napló — 11,— Ft nikus 1 ’
A nyakönyvi ívek 1,60 Ft Karner: Testte^lett ^
Egyházfenntartási_____  L e lk é s z !  Tzolgálat is ’, -  Ft

*aP * ürvacsorai ostya 3,50 Ft
Korái I — — — 55,— Ft Hétről hétre (áhí-
Korái II. — — — 65,— Ft tatoskönyv) — 12,— Ft
Koráliskola — — 52,— Ft ottly k : Istenszere-
K onfirm ációi em - tét — Emberszere-

l é k l a p -------------- 2,- F t  t é t --------------------- 17’50 Ft
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Az igehirdető műhelye

BÖJT 2. VASÁRNAPJA

Ézsaiás 63. 7—14

Lássuk először is: mit árul el magáról az alapszöveg.
Egyelőre mellőzzük a költői műforma és kifejezésmód szépségeit, 

hogy a minél teljesebb szó szerintiség közelebb segítsen textusunk gram
matikai megértéséhez.

7 Az Ür irgalmasságairól (cheszed plur.: szövetségi hűségének meg
nyilvánulásairól) hadd emlékezzem meg magasztalóan az ŰR dicsősé
geiről (=  dicső tetteiről), mind aszerint (annak megfelelően), amit csele
kedett velünk (véghezvitt rajtunk, nekünk, javunkra) az ŰR; Izráel háza 
iránti sok jótéteményéről, amelyeket véghezvitt javukra (v. javunkra) 
könyörületességének és nagy szövetségi hűségének megfelelően. 8 És 
(=  ennek értelmében) így szólott: Bizony (=  biztosan! az ám!) népem 
ők! Fiák, nem csalnak! (Nem. lesznek hűtlenek, szövetségszegők.) És lett 
számukra szabadítóvá. (S olyannak bizonyította meg magát, aki újra 
meg újra megmenti őket. Mósi’ a hifii part., vö. Jézus neve.) 9 Minden 
szorongattatásunkban ő (is) szorongattatott (szorongatva érezte magát), 
s orcájának angyala megszabadította őket. (Ti. az az angyal — követ, 
aki Izrael előtt, mint a Tanítás =  tóra, törvény, eligazítás letéteményese 
előtt „járt” . „Az ŰR orcája” kifejezés többnyire céloz a szövetség ládá
jára s Isten azzal kapcsolatos jelenlétére, vö. „a Jelenés — helyesebben 
Jelenlét — sátora” . Az „orcájának angyala” azonban gén. qualitatis-ként 
rangjelzésféle is: az az angyal, akit az minősít, hogy Isten jelenlétét, 
akaratát képviseli.) — Variáns lekció: Minden szorongattatásunkból (e 
2 sz. esetleg az előző vershez csatolandó) nem követ, vagy angyal, de 
orcája (ő maga) ragadta ki őket. — Szeretetében, részvétében (kímélő 
irgalmában, ennek révén, ennek köszönhetően) ő váltotta ki őket; ismé
telten magasra emelte és vitte őket az ősidőknek minden napjain (’ólám 
itt: végeláthatatlan múlt).

10 Ám! ők (keserűen) ellenálltak s megszomorították szentségének 
Lelkét (gén. qual.) és (ezért) ellenségükké változott és ő (maga) hada
kozott ellenük. 11 S megemlékezett népe az ősi időkről és Mózesről (vagy 
variáns lekció: S megemlékeztek az ősi időknek és szolgájának, Mózes
nek napjairól): Hol van az, aki felhozta a tengerből (folyamból) nyájá
nak pásztorát? Hol van az, aki szentségének Lelkét bennsejébe helyezte? 
(Mózes, vagy a nép bensejébe, ill. közé.) 12 Aki Mózes jobbján bevonul
tatta (járatta) dicsőségének karját, mely kettéhasította a vizeket színük 
előtt, hogy örök nevet alkosson magának, 13 aki mély vizeken át járatta 
őket, mint lovat a steppén, s nem botlottak meg, 14 akár barmot (eset
leg: csordát), mely a völgybe ereszkedik, nyugtatta („vigasztalta” , vitte 
pihenőre) őket az ÚR Lelke. Így irányítgattad („hajtottad” , ti. pásztor
ként) népedet, hogy dicső (ékes) nevet alkoss magadnak. (Az esztétikai 
követelményeket is figyelembe vevő összefüggő fordítást lásd az alap- 
igék fordításánál.)
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Tritoézsaiás kora a VI. század — csak ennyi bizonyosat mondhatunk. 
A templom és a szent város romokban hever (63, 18.; 64, 9—10). Sem 
Harmadik Ézsaiás — akiről Duhm óta tud a bevezetéskritika — művé
nek egésze (56—66. részek), sem pedig textusunk nem datálható köze
lebbről, illetve a kisebb-nagyobb valószínűségű fixálási kísérleteknek 
tág tere nyílik. Mostani alapigénk például vagy nem sokkal az 586-os 
katasztrófa után, vagy a fogságból való kiábrándító visszatérés idején 
keletkezett.

EGZEGÉZISKÉNT

az alapszöveg fenti magyarázó fordításához még talán hozzá lehet fűzni 
a textus egészének jellemzését, továbbá egy-két kitérést egyes fogal
makra, részletekre.

Műfajilag — vagy ha úgy tetszik: formatörténetileg — a panasz
zsoltárokkal rokon alapigénk. Ha még két verssel megtoldjuk, a dicséret- 
panasz-kérés hármas tagozódást figyelhetjük meg benne. Utóbbi — nem 
tartozván a textushoz — ezúttal háttérbe szorul.

Ez az igeszakasz sem időfölötti; persze megjegyzendő, hogy a leg
komolyabban az Örökkévaló szemszögéből ítéli meg a helyzetet, ami a 
prófétai látás legjellemzőbb sajátossága. Népének romlását arra a vál
tozásra vezeti vissza, amely Istenhez való viszonyában állt be: a hűség
ből idővel megkereseredés és elpártolás lett, Izrael a maga lábára akart 
állni s a maga feje után menni, de ezzel kitépte magát Urának őrző 
kezéből, messze szakadt „felséges karjától”, s mivel nem akart szent 
jelenlétében élni, öntörvényű elkóborlásának következményeit kénytelen 
szenvedni. S az egész szituációban az a legelviselhetetlenebb, hogy Isten 
népének ellenségeként viselkedik. Isten népe számára ez lehetetlek eg
zisztencia. Természetesen a kiút sem ismeretlen a próféta számára, de 
igéi nagyon erősen hangsúlyozzák, hogy amíg az elpártolás autonóm 
magatartása meg nem változik, addig nincs kilátás megújulásra.

A tapasztalati helyzet sötét kontrasztja fehér betűkként emeli ki a 
mélységesen komoly magasztaló megemlékezést, amelyről nehéz időkben 
sem feledkezik meg a próféta, s ami egyébként a fölemelkedés szilárd 
alapját képezi. A dicséret nem hallgathat el! Hiteles mértékként az Űr 
kimondhatatlan jóságát próbálja szavakkal körültapogatva az élre állí
tani: innen induljunk ki! Megbotránkoztatóan kevésnek hat, ha annyit 
mondunk, hogy Isten korrektül viselkedett népével szemben. Ennél persze 
sokkal több történt: valami megmagyarázhatatlanul óriási dolog, amit 
az Űr „szerelmében, szánalmában” tett, vagyis egyetlen „indítóoka” ön
nön irgalma volt, az előfeltétel nélküli kegyelem. Mindenesetre annál 
képtelenebbül és botrányosabban hat népének teljességgel inkorrekt „vá
lasza” : az érthetetlen lázadás. Nemcsak mentség nincs erre, de magya
rázat se. Itt viszont újszövetségi mondanivaló kívánkozik be: Isten nem 
magyaráz, hanem egyszerűen csak szeret, s ennek jegyében cselekszik es 
„cselekedtet” népével. Ez az ő mennyei fölényű ultima ratio-ja. Ahogy 
a pásztor a lesántuló, kidőlő juhokat föl-fölszedi, úgy hordozza Isten 
övéit erőtlenségeik közepette. Tökéletesek akkor sem voltak, távolról 
sem, de igényelték, hogy az Úr hordozza őket. S hogy ez mennyire nem 
kvietivum, hanem a hit sodró engedelmessége, az nyilvánvaló. S ezt az 
erőforrást hangsúlyozottan „ő maga” adja.

Alapvetően fontos az az alázatosság, amely Isten népének „össze- 
roggyantságát” nem a külső erők rovására írja, hanem a hit onmagaba 
néző erejével észreveszi és meg is vallja kertelés nélkül, hogy a tulaj-
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donképpeni. ok az egyház önmagában való gyöngesége, ami viszont hűt
lenségének következménye. Ezen belül pedig még külön igen jellemző, 
hogy mindebből személy szerint maga a próféta sem tudja magát kivé
telnek, amiről a 64, 5—7-be foglalt megrázó erejű bűnvallás tanúskodik. 
De ilyen kíméletlen éleslátás másképp nem is adatik, csak úgy, ha va
laki halálosan komolyan Isten színe előtt áll kollektív és egyéni múlt
jával és jelenével együtt.

Még néhány részlet-megjegyzés. A „fiák” minőségmegjelölő értelmű, 
mivel Isten „édesgyermekeiről” , feléje vándorlókról van szó, olyanokról, 
akiknek van tudomásuk arról, hogy kiéi, s ez mire szabadítja fel őket. 
Az, hogy ők „nem csalnak”, nem lesznek hitszegők, az nemcsak tény
megállapítás, sőt talán elsősortban nem is az, hiszen Izráel magatartá
sához „mátkaságában” is férhetett szó, hanem inkább az istenfiúságban 
adott ajándék, lehetőség, amikor Isten teremtő igéjével kaput nyit arra, 
hogy mi gyermekeiként is viselkedjünk, éljünk a kapott „hatalommal” 
(Jn. 1, 12). A „kiváltás” mint ószövetségi fogalom alapjában véve a rokon
jog körébe tartozik: a tehetős hozzátartozó, illetve rokon joga s bizonyos 
fokig kötelessége kiváltani a nehéz helyzetbe jutott atyafit (4 Móz. '25, 
49.; Ruth 20, 20. stb.). Már az Ötestámentum is alkalmazza képletesen: 
tönkrement, mindenét eljátszott, koldusbotra jutott, rabszolgasorba zül
lött népét magáénak vallja az Űr s ezért „kiváltja” — „szerelmében, 
szánalmában” . De Isten e kiváltó irgalmának klasszikus fő-illusztrációja, 
az Egyiptomból való szabadulás is csak előrevetődő árnyképe az eljö
vendő megváltásnak, amely számunkra annak helyére lépett, vagyis az 
ígéretet felváltotta a beteljesülés. A hatalmas Kivonulás helyén tehát az 
újszövetségi gyülekezet szemében nem az apostoli idők, vagy a reformá
ció (misszió, belmisszió stb.) hőskora szerepel, hanem'az egyszersminden- 
korra véghezvitt váltság. A részletek csak ennek kísérőjelenségei s csak 
ezen belül bírnak jelentőséggel.

AZ EMLÉKEZÉS — ÉS A MA GYÜLEKEZETE

Ez az ige arról szól, hogy ha a keresztyén gyülekezet s benne a ke
resztyén ember Istennek tetsző módon néz vissza, akkor ez nem ólmozza 
le engedelmességét, jelenbeli cselekvő szeretetének lendületét, nem rin
gatja meddő vissza vágyakozásba, hanem segít neki előre nézni: eliga
zítja és megszilárdítja Krisztust követő lépteit.

1. Ez az erőt adó emlékezés először is szívünkbe vési, amit Isten 
tett értünk. Böjt nem jelenthet csupán annyit, hogy filmszerűen újra 
leperegnek előttünk Krisztus kereszt felé vivő útjának eseményei, amit 
mi, ha együttérzéssel is, de azért csak páholyból szemlélünk. Amit Krisz
tus tett, az ugyan egyedüli és hasonlíthatatlan, tehát azzal nem állíthat
juk párhuzamba legelső tanítványainak cselekedeteit se, mert ezek dia
dalmas engedelmessége már éppen az „elvégeztetett”-ből táplálkozott, 
a Krisztus által kivívott diadalból, csakhogy épp ezért jelent számunkra 
az a világot újító „elvégeztetett” naponként hívogató, unszoló nyitott 
kaput az engedelmességre. Erre itt csak egy példát: Isten szolidáris né
pével. Ami akkor közvetlenül csak a választott népre vonatkozott, az 
a kereszten világméretűvé tágult, s azóta egyetlen ember sem szorulhat 
ki belőle, tekintet nélkül születési, vagy szerzett vonásaira, adottságaira, 
tulajdonságaira, erényeire vagy gyöngéire. Mivel Krisztus ezt a szent 
szolidaritást halálosan komolyan vette, a szó legszorosabb értelmében, 
mi sem léphetünk nyomába, csak ezzel az egyetemes szeretettel fölfegy
verkezve.
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2. Emellett szükségképpen észre kell vennünk, amit mi tettünk, akár 
személy szerint, egyenként, vagy közösségileg, akár mint a közelebbi, 
vagy régmúlt idők egyháza. Isten színe előtt mérjük le magatartásun
kat: a kettős nagy parancsolat alapján nem találtatunk-e nagyon is 
könnyűnek? S látva önnön botladozásunkat, nem így kell-e imádkoz
nunk: „Tiéd, Uram, a dicsőség, miénk pedig orcánk pirulása” ?

3. Legelsősorban azonban arra akar emlékeztetni bennünket Isten, 
naponkénti szent nyugtalanítással, hogy ő általunk sokat akar tenni. 
Békességének követeivé, áldásának letéteményesévé, szeretetének „ki
kézbesítőivé” akar avatni bennünket; krisztustalan indulatainkból, ma
gunk körül forgásunkból, rövidzárlatos elméletiségébe beleroskadt, ki
szikkadt kegyességünkből kiragadni, hogy „felséges karjával” , ha kell, 
tehetetlenségünk és hitetlenkedéseink mélységein át is szolgálatra ve
zessen — hiszen ő a Golgotán végérvényesen letette a garast mellettünk, 
s ez kötelez, mint tiszta ruha a tisztaságra.

Van okunk kérni az Istent: emlékezzék meg rólunk (Reminiscere), 
hogy mindenkor s mindenfelé hittel tudjunk visszanézni, s akkor előre
tekintésünkből s Krisztus nyomán haladásunkból Ö, aki maga az erő, 
nem fog hiányozni.

(Megjegyzés: Az igehirdetési vázlatot megelőző előterjesztés „nyers
anyaga” természetesen beledolgozható a prédikációba — ennek konkre
tizálására helyszűke miatt már bajos lenne sort keríteni.)

Bodrog Miklós

BÖJT 3. VASÁRNAPJA

1 Móz. 4, 3—13.

I. ÍRÁSMAGYARÁZAT

3—5. vers

Az első emberpár fiait mutatja be textusunk. Éva anyai büszkeség
gel tekintett elsőszülött fiára, Kainra: „Nyertem férfiat az Űrtől” (1 Móz 
4,1). Isten áldásának tekinti gyermekét. A nagy reményekkel fogadott 
Káint Ábel, a másodszülött fiú követte. A testvérek életformája elvált 
egymástól, egyik pásztor, másik földművelő. A foglalkozásbeli különb
ség nemcsak külsőséges, kihat vallási magatartásukra is, más-más aján
dékot visznek Istennek, a kultusz összetartozik azzal a kultúrkörrel, 
amelyhez tartoznak.

Isten jótetszése csak az Ábel áldozatán nyugszik meg. Talán az az 
oka, hogy Jahve csak a véres áldozatban gyönyörködik. Talán azt akarja 
kifejezni ez a történet, hogy Isten szuverenitásának semmi sem áll útjá
ban, amint Mózesnek mondta: „Könyörülök, akin könyörülök, kegyel
mezek, akinek kegyelmezek” (2 Móz 33,19). Kain nem gondolt arra, hogy 
Isten figyelmeztetése, dorgálása húzódik meg e jelenet mögött. A meg
térésre intő mozzanatot nem ismerte fel, haraggal, irigyseggel telt, meg 
testvére iránt.
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6— 7. vers

Isten nem hagyta azonban magára Káint, atyai gondoskodással szólt 
hozzá, tehát nem vetette el, kitárta előtte az Istenhez térés útját. Ezzel 
Isten elvette Kain elcsüggedésének alapokát, hiszen úgy bizonyította 
meg magát, mint aki Káinnak is szerető mennyei Atyja.

Isten vigasztaló szava megmutatja Káinnak a helyes életutat: emelt 
fővel járhat, elkeseredés vagy kétségbeesés nélkül, ha cselekszi Isten 
akaratát, azt a jót, amely felülről motiválja tetteit. Isten szava raga
dozó állathoz hasonlítja a bűnt, amely az ajtó előtt leselkedik a ház biz
tonságából kilépő emberre. Ezzel Isten kiemeli a bűn objektív hatalmát, 
emberfeletti jellegét, amely nemcsak az emberben, hanem rajta kívül 
is létezik. Ugyanakkor azonban hangsúlyozza az ember felelősségét is. 
Az embernek uralkodnia kell magán is, de a bűn fölött is. Azzal, hogy 
Isten biztatja Káint a bűn legyőzésére, ezzel erőt és útmutatást is adott 
szava megvalósításához, akarata teljesítéséhez. Istennek ez a segítség- 
nyújtása még jobban megnöveli Kain felelősségét, aki a következőkben 
megveti Isten szavát.

8—10. vers
Lapidáris, tömör mondatok adják elő a súlyos történéseket. Kain 

a támadó fél. Nincs tekintettel sem Isten kinyilatkoztatására, sem Ábel 
élethez való jogára. Elköveti a gyilkosságot. Isten nyomban megjelenik 
felelősségre vonó szavával ugyanúgy, mint a bűnbeesés történeténél. Ott 
úgy hangzott a kérdés: „Hol vagy?” , itt pedig a testvért, a másik em
bert kéri számon Isten. Az Isten előtti felelősség nem képzelhető el a 
felebarát iránti felelősség nélkül. Isten nem önmagára visel gondot, ha
nem az embervilágra, a legmélyebben érdekli az embernek emberhez 
való viszonya.

Éppen ezt az ember iránti felelősséget akarja lerázni magáról Kain, 
amikor szemtelenül helyezkedik arra az álláspontra, hogy semmi köze 
sincs testvéréhez, életéhez, halálához. Kain hazugsága sokkal megkemé- 
nyedettebb magatartásra vall, mint az első emberpáré a bűnbeeséskor.

Káinnak meg kell tapasztalnia, amire előzőleg nem számított: Ábel 
kiontott vére Istenhez kiált. Az antik gondolkodás fogalmaival kifejezve: 
az anyaföld, az ember életalapja, eltartásának fundamentuma ember
vért volt kénytelen inni. Az Ábel vére mint „vox oppressorum” kiált 
jogsegélyért, jogvédelemért, igazságszolgáltatásért Istenhez (1 Móz 18,20; 
5 Móz 2'2,24,27; 2 Kir 8,3; Jób 16,18). A vér és élet az Ószövetség szem
lélete szerint kizárólag Istenre tartozik, az ő jogaiba tapos bele az, aki. 
önkényeskedik ezen a téren. A gyilkos áldozatán felül még Istent is 
megsértette. A felebaráti szeretet megrontója Istennel találja magát: 
szemközt.

11—13. vers
Isten ítélete következik Kainra. A testvérgyilkos számára megmere

vedik a föld, amelyet művel. Átkozott Kain személye is, de a föld is, 
amely embervért ivott. A föld terméséből áldozott Kain Istennek, most 
azonban Isten maga akadályozza meg, hogy termést hozzon a föld Kain- 
nak. Gyilkossága büntetéséül otthontalanul, hazátlanul kell bujdosnia 
a földön, amely eddig táplálékot, védelmet, a szülői ház biztonságát 
jelentette. Isten kiközösítette szeretetéből.

Csak most roppan össze Kain, a büntetés súlya alatt.
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II. A  TEXTUS ÉRTELME AZ ÚJSZÖVETSÉG FELÖL

A klasszikus írásmagyarázati szabály szerint a Szentírás önmagát 
magyarázza. Textusunk esetében több újszövetségi értelmezést találunk, 
aminek a figyelembevétele elengedhetetlen az evangélikus igehirdetés 
számára.

Kain és Ábel története az Üjszövetségben csupán utalásként, illuszt
rációként szerepel, közvetlenül nem foglalkoznak ezzel a textussal az 
Üj szövetség iratai, de így is — közvetett módon is — sokat jelent az 
Újszövetség tanítása, felfogásmódja.

1. Jézus Krisztus írástudók és farizeusok ellen mondott hatalmas 
beszédében az utolsó „ja j” a maguk önigazságában tetszelgő farizeusok 
ellen szól, akik miközben ápolgatják a megölt igazak síremlékeit, maguk 
is a gonoszság útján járnak, rájuk száll „az igaz Ábel vérétől” (Mt 23,35) 
kezdve minden ártatlan vér. Itt Ábel az ártatlanul megölt áldozat képe.

2. A Zsidókhoz irt levél 11. fejezetében ószövetségi példákon keresz
tül kerül sor annak a szemléltetésére, mit jelent a hit ereje. Ebben a 
vonatkozásban Ábel az Isten iránti odaadó hitnek az embere. „Hit által 
vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain, ami által bizony
ságot nyert afelől, hogy igaz, bizonyságot téve az ő ajándékairól az 
Isten, és ezáltal még holta után is beszél” (Zsid 11,4). A Zsidókhoz írt 
levél ezzel az értelmezéssel textusunkat beállítja a Szentírás középponti 
tanításának, a hit által való megigazulásnak az összefüggésébe.

3. 1 Jn 3-ban arról olvasunk, hogy akik Istenben hisznek és az Ő 
gyermekei, azok akaratát is követik, az emberszeretet útján járnak. En
nek ellentéte Kain: „Nem úgy, mint Kain, aki a gonosztól volt, és meg
gyilkolta testvérét. És miért gyilkolta meg azt? Mivel cselekedetei go
noszak voltak, a testvéréi pedig igazak” (1 Jn 3,12). 1 Móz 4-ben nincs 
ugyan kifejezetten arról szó, hogy Kain már a gyilkosság előtt is gono
szát cselekedett, míg Ábel igaz volt, de ez abban az értelemben érvényes, 
hogy Kain Istennek nem engedelmeskedett, a testvérével való közösséget 
szétrombolta, Isten figyelmeztető szavára sem állt meg a gonoszság út
ján, míg végül is gyilkossá lett. Kain a gonoszság útjának példája.

4. Júdás levelében a gyülekezetei gyengítő szektás jelenségek elleni 
küzdelem során azt olvassuk, hogy akik Istentől elszakadtak, a Kain 
útján járnak (Júd 11). Kain itt a zátonyra jutásnak, a katasztrófába 
rohanásnak a példaképe.

5. A Zsidókhoz írt levél 12. fejezetében intés hangzik el a Krisztus
hoz fordulásról: „Járuljatok... az Újszövetség közbenjárójához, Jézus
hoz, és a meghintésnek véréhez, mely jobbat beszél, mint az Ábel vére” 
(Zsid 12,24). Ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztusnak a keresztfán kiontott 
vére nem kiált bosszú után, mint az Ábel vére„ hanem egyszeri kien
gesztelő áldozat a világ bűneiért. Ez az ige nagy távlatot nyit meg 
textusmagyarázatunk számára, nem állít meg a Kain és Ábel történeté
nél, hanem az újszövetségi, krisztológiai vonatkozások feltárására is in
dítást ad.

III. HOL VAN A TE TESTVÉRED?
E'öjt magunkba szállásra hívó igéi most az emberi élet mélységei 

felé visznek.

Kain és Ábel jól ismert testvérgyilkossági története az emberi éjét 
nagy tragédiájáról szól. Az emberi élet legelején már megszakad az
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emberi közösség a földön. Megszakad emberi bűn, testvérgyilkosság kö
vetkeztében. Egyszerű szavakkal, egyszerű színekkel festi a bibliai könyv 
írója a történetet, de a gyermek és a tanulatlan ember is megérti a nagy 
tragédiát, amely végighúzódik az emberiség történelmén.

Isten egységes emberiséget akart. A maga képére és hasonlatossá
gára tervezte az embert. A saját lelkét lehellte bele. De a bűn következ
tében minden visszájára fordul. Az első emberpár fellázadt Isten aka
rata ellen. Bűnük továbbszáll az utódokra. Megjelenik az első ember
ölés, az első testvérgyilkosság, vért iszik a Kain által művelt, termésre 
hivatott föld. Innentől kezdve a kaini lelkűiét jegyében megjelenik az 
emberek közt a gyűlölködés, az elnyomás, az uralkodni vágyás farkas- 
törvénye. Ember az ember farkasává lett. Az ajtó előtt leselkedő raga
dozó, a bűn, hatalmába keríti az embert, hogy kaini tettekre sarkallja. 
Jönnek a háborúk, sokszorozódik Kain testvérgyilkos bűne. Bőven ömlik 
testvérvér a földre.

A történelem a tanúja annak, milyen sok vérontás jellemzi az' em
beriség múltját, mennyire nem ritka a gyilkosság, a fegyveres erőszak, 
mennyire van igazsága annak a mondásnak, hogy az emberiség törté
nelmének nagy része nem más, mint háborúk története.

2. Hol van a te testvéred?
Isten azonban minden emberi viszály, elnyomás, kizsákmányolás, 

vérözön közepette is mindig ezt kérdezi: „Hol van a te testvéred?”
Istennek ez a kérdése zavarba hozza Káint is. A számadásra vonás 

pillanatában nagy hangon, szemtelenül próbálja elhárítani magától a 
felelősséget azzal, hogy talán ő a pásztor őrizője?! Isten előtt azonban 
hiába minden tagadás, felelőtlenség, cinizmus, lázadás, Kain bűne ítéle
tet von maga után.

a) „Hol van a te testvéred?” — hangzik Isten kérdése minden kor
ban. Hangzott akkor is, amikor azt kérte számon, hogy egyik ember 
hogyan húzott hasznot a másikból, amikor az egyiknek az érvényesü
lése a másik tönkretételét jelentette, amikor az érvényesült: vagy te 
csapod be a másikat, vagy ő csap be téged. A megölt, kisemmizett Ábe
lek vére az égre kiáltott. De az aratók visszatartott bére is az eget ostro
molta. Azaz nemcsak magánügyről volt szó, hanem Isten előtti felelősség 
kérdéséről is.

De Isten felveti a másik emberért való felelősségünket ma is. Szá- 
monkéri tőlünk a családunkat, ahol jézusi értelemben tudunk ölni gonosz 
szóval is, ahol Isten „Ne ö lj!” parancsát megsértjük a Hegyi Beszéd 
értelmében. A kaini lelkületnek a megnyilvánulása ez is. Isten számon- 
kéri tőlünk a munkatársi körünkben levő magatartásunkat. Elénk állítja 
azokat, akiknek sorsában, életében bajt, csapást, szenvedést jelentettünk.

b) Nemcsak individuális vonatkozásban veti fel Isten az ember
testvér iránti felelősség kérdését, hanem szélesebb perspektívában is. 
Vannak, akik ma is kaini módon, vérontással akarják „boldogítani” a 
világot. Hány ember feledkezett meg arról, hogy a kiontott vér, Ábel 
vére, és sok más ártatlan ember vére, igazságért kiált. Embernek ember 
ellen, egyik országnak a másik ellen irányuló támadása mindig bűn volt 
és mindig bűn is marad. A kaini szándék és a kaini cselekedet ma is 
aktuális.

De ma nemcsak egy egyszerű Ábel, hanem az egész emberiség léte 
forog kockán. Ezért igazságos minden lépés, amely megfogja a gyilkos 
kaini kezet, mielőtt elkövetné végzetes tettét. Ezért lényeges, hogy a
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keresztyén lelkiismeret szava is újra meg újra szóljon ebben a kérdés
ben. Boldogan tehetünk bizonyságot arról, hogy templomainkban és 
bibliaórák alkalmával megszólal a könyörgő imádság az egész emberi
ségért: adj nekünk békességet, Urunk.

3. Ábel vére, Krisztus vére
Igénk ószövetségi textusát a leghitelesebb írásmagyarázó, az Újszö

vetség úgy értékeli, hogy az Ábel vérével kapcsolatban rámutat a Krisz
tus vérére, amely „jobbat beszél, mint az Ábel vére” (Zsid 12,24).

Isten látva azt, hogy az ember újból felemeli kezét embertársa ellen, 
hogy állandó veszélyt jelent a vérontás kísértése, Jézus Krisztusban 
Megváltót küldött, aki a kaini lelkűiét ellentéteként, önmagát áldozta 
fel az emberiségért, hogy annak legyen szabadulása a bűntől és haláltól. 
Ez a vér azért beszél jobbat, mert nem bűneink büntetése után kiált, 
hanem bűnbocsánatot, szabadulást kínál nekünk. A Jézus Krisztusban 
való hitben szabadulunk meg a kaini lelkűiéitől. Vele járva nem a 
Káint ért isteni átok, hanem Isten bűnbocsátó szeretete lesz osztály
részünk.

Aki Krisztust megváltójául fogadja, az odaadó élettel szolgálja em
bertársait, így válik életében áldássá az az ajándék, amelyet a Krisztus 
vérében kapott.

Dr. Ottlyk Ernő

BÖJT 4. VASÁRNAPJA

Ézs 58, 6—12.

Ézsaiás könyvének 56—66-ig terjedő fejezeteit Trito-Ézsaiáskénl 
szoktuk számontartani. Ez a „harmadik” megjelölés — akárcsak a 
„deutero =  második” — nem jelent értékítéletet, hanem csak a való
ságos tényt rögzíti. Azt a tényt, hogy a napjainkban kezünkben levő 
Ézsaiás könyve nem ugyanattól a szerzőtől, nem ugyanabból a korból 
származik, hanem több szerző más és más korban írásba rögzített mun
kája, igehirdetése.

Trito-Ézsaiás kora a fogság utáni időszak. Az a kor, amikor Izráel 
népe számára új lehetőségek nyíltak, hogy csődbement állami életüket 
csakúgy újból rendezhessék, mint elerőtlenedett vallásosságukat. S mintha 
csak ez utóbbi megállapításunkat igazolná az a néhány mondat is, amely 
a mai vasárnap igehirdetési alapigéje. Mintha ezt igazolná, mert éppen 
a régi kegyes hagyományok újra való értékeléséről van benne szó, ami
kor a régi igehirdető a böjtről mondja el a maga véleményét.

De ne vágjunk egyelőre a dolgok elébe. Maradjunk annyiban, hogy 
a szakasz keletkezésének időpontja a fogság utáni kor. Pontosabban az 
520—10-es esztendők valamelyike. Erre a megállapításra több apró ̂ adalék 
enged következtetni. Éppen azok az adatok, amelyek az újraéledő Jeru
zsálembe vezetik az olvasót (56,8; 60,3kk; 62,8 stb.), vagy azok a mon
datok, melyek a samáriakkal való egyre inkább ellenséges viszonyról, 
szakadásról szólnak (57,7kk; 66,lkk stb.). , . ,

Ha a kort mindebből és az ehhez hasonló adatokból meg is tudju ’ 
állapítani, a szerző személyéről szinte semmit sem mondhatunk. Spmmit, 
illetve legfeljebb arra utalhatunk, hogy a Deuteró-ezsaiasi könyv me -
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lett nem hiába került ez a gyűjtemény is a nagy ézsaiási életmű mellé. 
Nem hiába, mert ahogyan az előd: a nagy ismeretlen folytatója az 
ézsaiási hagyománynak, annak a prófétai kegyességnek, amelyet éppen 
Ézsaiás képviselt olyan határozottan, úgy Tritó-Ézsaiás is ezen a teoló
giai vonalon működik tovább, építi tovább azokat az elemeket, melyeket 
a legértékesebbeknek kell tartanunk az Ószövetségben. A legértékesebb
nek, mert a tiszta istenhit (monotheizmus) mellett itt találjuk meg az 
igazi kegyesség legpregnánsabb kifejtését.

Ezen felül talán még annyit mondhatunk, hogy nem is annyira egy 
személyre kell gondolnunk, amikor az 56—66. fejezetek sorait olvassuk, 
hanem egy prófétai „iskolára” , mint amelynek tagjai gyűjtötték össze 
saját igehirdetéseiket. Az igehirdetések, melyek folytatták — amint már 
az előbb is mondottuk — a régi, jó hagyományt, de úgy, hogy figyelembe 
vették a megváltozott körülményeket, az időt, amelyben élniük, szolgál- 
niok kellett.

AZ ALAPIGE MEGÉRTÉSÉHEZ

le kell szögeznünk, egy ugyan jól ismert, de sokszor elfelejtett tényt. Ne- 
zetesen néhány szóval fel kell elevenítenünk azt, amit a böjtről tudunk, 
és amely tudás napjainkig bizonyos változáson ment keresztül.

Az Ószövetség gyakorlata szerint a böjt a bűnbánat alkalma. Tehát 
nem önmagáért van, nem valami olyan, amit gyakorlatként” kell elvé
gezni, mert ezt követeli valamiféle előírás. (A Jézus korabeli zsidóság és 
a keresztyén gyakorlat is idáig jutott el, de ez nem az eredeti, hanem 
már a visszafejlődött állapot.) Állításunkhoz elég talán ilyen igehelyeket 
megemlíteni: 1 Sám 7,6; 2 Sám 1,12; 2 Krón 20,3; Zsolt 35,13; Joel 1,14 
stb. S mivel ez volt a helyzet, mi sem természetesebb, hogy a nagy 
engesztelési ünnep is böjttel kapcsolódott össze (Lev 16,29).

A böjt mindezek szerint külső jele volt annak az alázatos emberi 
magatartásnak, amely beismerte, hogy az ember életében, hitében hely
telenül járt el: alkalmakat mulasztott el, míg máskor meg olyat csele
kedett, amit jobb lett volna elmulasztania.

Igehirdetési alapigénk még egy lépéssel tovább is megy az eddig 
elmondottaknál. Tovább megy, mert jó oka van erre. Az ok az, hogy a 
fogság utáni kor merev konzerváló törekvéseiben már felrémlik az a 
lehetőség, amit az előbb a Jézus korabeli zsidóság szokásaként jellemez
tünk s ugyanakkor nem látszik már elegendőnek — mert nem is lehet 
az — a bűnbánat ilyesfajta kísérőjeként.

A böjt azt jelenti — mondja szentírási szavainkban az ismeretlen 
igehirdető —, hogy 1. emberileg jóváteszem azt, amit másokkal szemben 
elkövettem, 2. igyekezem úgy élni, hogy ne legyen ilyen szempontból 
okom arra, hogy bűnbánatot tartsak.

Az igének ezek a vonásai vezetnek át bennünket igehirdetésünk mai 
mondanivalójához. Nevezetesen ahhoz, hogy ma sem mondhatunk mást 
— erre Jézus Krisztus szavai még hangsúlyosabban hívják fel a figyel
münket —, mint azt, hogy a böjt az igaz keresztyén életre való emlé- 
keztetés különös alkalma. Különös alkalom, mert naptárilag éppen a 
nagypénteki és húsvéti események felé fordítja figyelmünket. Azok felé 
az események felé, ahová tekintve nagyon is okunk van a magunkba- 
szállásra és ahonnan nagyon is jó biztatást, sőt erőt kaphatunk minden
napjaink szép, igaz megélésére.

Vámos József
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A z alapigék fordítása
Böjt 2. vas.
Ézs. 63, 7— 14

7 Hadd m aga szta lja m  az ÜR hű  s z e re te té t  
s d icső  te t te it  az Ü Rnak,
m ind a szerin t, a m it c s e le k e d e t t  v e lü n k  a z  ÜR, 
s m eg a n n y i j ó t é t e m é n y é t  Izráel háza iftánt,
m e ly e k e t  m ű ve lt  ja vu n k ra , m er t  ő  k ö n y ö rü l s  o ly  h ív en  s z ere t

8 M ivel íg y  s z ó lo t t : H iszen  n ép em  ő k !  F iaim , n em  h its z e g ő k !
S m eg m en tő jü k n ek  is b izon yu lt.

9 S ok  szoru lt h e ly z e tü k  őt is szoron g a tta  — 
s o rcá já n a k  a n gya la  k ira gad ta  ő k e t .
S zere lm éb en , szánalm ában  m aga  vá lto tta  m eg , 
fö l - fö le m e l t e  s h ord ozta  ő k e t  na p ró l-n a p ra  az ő s id ő k b en .

10 D e  ő k  fe llá za d ta k  s m eg szo m o ríto ttá k  s z en tség e s  le lk é t , 
íg y  há t e lle n s é g ü k k é  le tt  s  m aga h a rco lt e llen ü k .

11 M eg e m lé k e z e t t  e k k o r  n é p e  az ő s id ő k  s M ózes  n a p ja iró l:
H ol va n  az, k i fö lv e z e t t e  a t en g er b ő l m aijá n ak  pásztorát, 
hol va n  az, k i s z en tség e s  le lk é t  b e lé je  adta,

12 aki M ózes  jo b b já n  b e v e z e t te  fö ls é g e s  ka rjá t, 
s a t en g er t  szé tv á la szto tta  e lő ttü k ,
h o g y  ö r ö k  n e v e t  s z e re z z e n  m agának,

13 aki m é ly s é g e k e n  át v e z e t t e  ő k e t ,
akár lo v a t a p usztán , bo tla d ozás n élk ü l,

14 m in t v ö lg y b e  ba llagó jó szá g o t,
v itte  ő k e t  n yu g a lom ra  az Ü R le lk e .
í g y  v e z e t ted  n é p ed e t , h o g y  fe ls é g e s  n e v e t  s z e re z z  m agadnak.

Böjt 3. vas.
G én  4, 3—13

T elt-m ú lt az id ő , s K á in  e g y s z e r  Ú ldozati a já n d ék o t v itt  az Ü R nak a fö ld  
te rm éséb ő l. 4 Á b e l sz in tú g y  h o z o tt  n y á já n a k  e lső  é llé s éb ő l, k ö v é r e s  r é s z ek e t .  
S r á tek in te tt  az ŰR Á b e lra  é s  á ldozati a já n d éká ra , 5 K áin ra  v isz o n t é s  az ő  
áldozati a já n d ék á ra  n em  tek in te t t  rá. K á in  e z é r t  izzó  haragra  g y ú lt  és  f e j é t  
le s z eg te . 6 És szó lt a k k o r  az Ü r K á in h o z : M iért g e r je d té l  haragra s m iér t
szeg ted  le  fe je d ?  7 H iszen  ha jó l  c s e le k s z e l  (sza ba don ), fö l tek in th e tsz , d e  ha 
n em  c s e le k s z e l  jó l. a bű n  r é s e n  áll, (,,a  n yílá sn ál — sá tor  v a g y  m ás lakás  
nyílásúnál, a jta jánál — ta n yá z ik , le s ” , t. i. va d á lla tk én t) é s  rád p á lyá zik , d e  
n e k e d  k e ll  ra jta  ura lkod n od .

8 A z tá n  íg y  szó lt K á in  fiv é r é h ez , Á b e lh o z : M en jü n k  k i a m e z ő r e !  (Ig en  e rő s  
szö v eg v a r iá n s  a la p já n .) S a m ik or  a m ez ő n  vo lta k , K á in  rátám adt te s tv é r é re ,  
Á b elra  é s  a g y o n ü tö tte . 9 A k k o r  íg y  s zó lt  az ŰR K á in h o z : H ol va n  Á b e l, a
t e s tv é r e d ?  — T ud om  is é n !  — fe le l t  a m a z  — talán ő r e  v a g y o k  t e s tv é r e m n ek ?
10 D e  (az Ű R) fo ly ta tta : M it t e t t é l? !  F ig y e lj c sa k ! T e s tv ér ed  k io n to tt  v é r e  kiált 
h ozzá m  a fö ld rő l!  (V a g y : . . . t e s t v é r e d  k io n to tt  v é r é n e k  h a n g j a . . . )  11 M ost hát
á tk o z o tt  lé g y  (va gy ), szá m ű zve  a rról a fö ld rő l, m e ly  a zért n y ito tta  m eg  szá já t,
h o q y  k e z e d b ő l fog a d ja  b e  te s tv é r e d  v éré t. 12 Ha m ea  is m ű v e led  a fö ld e t, n e  
adja  az n ek ed  tö b b é  t e r m ő e r e jé t ;  hon talan  b u jd o só  lé g y  a v ilá gon .

13 A k k o r  íg y  vá la szo lt K á in  az Ü R n ak : S ú lyosa b b  az én  b ü n te té sem , sem 
h o g y  e lv is e lh e tn ém ! (E se tleg : N a g y o b b  az én  b ű n öm , s em h o g y  m eg  leh e tn e  
bocsá ta n i.)

M e g j e g y z é s  az 5. é s  7. v e r s h e z : n á fó l pán im  =  ,,a rco t le e j te n i” , a tek in 
te t e t  s ö té te n  fö ld r e  s z e g e z n i ; e l le n té te :  nászó* t fin im  =  ,,a rco t fö lem e ln i” ; ez  
u tóbb ira  c é lo z  tö m ö ren , e g y e t le n  fő n é v v e l  a 7. v . :  „N em d e , ha jó l  c s e lek sz e l, 
fö lem e lé s

Böjt 4. vas.
ÉZS. 58, 6— 12

6 Hát n em  ez  in k á b b  a k ed v em  szerin ti b ö jt :
K in y itn i gaz b ilin csek e t, k ib o g o zn i az iga  c som óit, 
sza b a d on en g ed n i le tip ro tta k a t, m in d en  igá t s z é tz ú zn i!?



7 N em  a z -e , h o g y  m eg tö rd  K en y er ed e t  a z é h e z ő n e k ,
h o g y  s z e g é n y  h a jlék ta la n ok a t (ü ld ö zö tt  n y o m o ru lta k a t) házadba v ig y , 
ha ruh átlan t lá tsz, fe lru h á zd , s fe leb a rá to d tó l m eg  n e  v o n d  m a g a d ?!

8 A k k o r  h a jn a lk én t d erü l f e l  v ilá g ossá god , g y ó g y u lá so d  k isa rja d  g yorsa n , 
e lő tted  já r  iga zságod , m ö g ö tted  (u tó v éd sze rű en ) az ŰR d icső ség e .

9 A k k o r , ha h ívod , vá la szo l az ŰR, s eg íts ég ér t  k iá ltasz, s ő  f e l e l :  I tt v a g y o k ! 
Ha e ltá vo líta sz  k ö r ö tö k b ő l  igát, u jj- je la d á st, b ű n ö s  b eszéd e t,

1 0  ha odaadod  é tk ed e t  (tk p . , ,k ívá n sá god  tá rg y á t” ) az é h e z ő n e k  
s az e lt ik k a d t le lk ű t m eg e lég íted ,
fe lr a g y o g  a s ö té tb e n  v ilá gossá god , h o m á ly o d  f é n y e s  d é lr e  vá lik .

11 A z  ŰR v e z e t   szü n te len , szá ra zságb an  is m eg e lég íti  le lk ed et , 
tag ja id at fe lk é s z ít i  s  ö n tö z ö tt  k e r th e z  le s z e l  ha son ló
é s  soha  el n em  a pa d ó  v íz fo r rá sh o z  (s n em  id ősza k i p a ta k h oz ).

12 S fö lép ít ik  tie id  az ő s i rom ok a t,
m ú lt n e m z e d é k e k  a lapja it t e  em e led  fa llá.
N ev ed  e z  le s z : ,,H asad ások  b e fa la zó ja , a k i la k h a tóvá  tes z i a ro m o k a t” . 
(V a g y : „  . . . a k i u ta k a t ú jít  m eg , h o g y  arra  la kn i leh e s s en .” )

M e g j e g y z é s .  7. v . A z  ,,u jj- je la d á s ”  g ú n y , e s e t le g  fo n d o r la t  je le .  
P éld . 6, 13.

B öjt 5. vas.
G e n 18, 20—33

(E zért) íg y  s zó lo tt  az Ú R : M ivel ig en  k e s e r v e s  m ár a ja jk iá ltá s  Sodorna és  
G om ora  m ia tt é s  m er t  v é tk e ik  m ind  sú ly o sa b b á  le ttek , 21 le szá llók  hát, hadd  
lá tom , v a jo n  tén y leg  eg é s z e n  ú g y  c s e le k s z e n e k -e ,  a h o g y  a h ozzá m  fe lh a to lt  k iá l
tás p a n a szo lja . E zt a k a ro m  tudni.

22 A k k o r  a z o k  a fé r f ia k  e ltá v o z ta k  on n a n  és  Sodorna f e l é  v e t t é k  ú tju k a t, 
Á b ra h á m  a zon b a n  m ég  o t t  (állt az Ű R sz ín e  e lő tt . 23 Á b ra h á m  a k k o r  e lő lé p e t t  és  
íg y  s z ó lt : V a jo n  az igaza t is e l akarn ád  v e s z e jte n i  a g on ossza l e g y ü tt?  24 Talán  
akad  ö tv e n  igaz a vá rosb a n . Ő k e t  is el a ka rn ád  p u sztíta n i s n em  bocsátanál m eg  
in k á b b  a h e ly s é g n e k  az o tt  la k ó  ö tv e n  iga z k e d v é é r t?  25 T á vol l e g y e n  tő led , 
h o g y  ily esm it  c s e le k e d jé l , s a g on ossza l m eg ö ld  az igaza t, s az igaz is  ú g y  
já r jo n , m in t a g o n o sz . T\ávol le g y e n  e z  t ő l e d ! A z  e g és z  fö ld  bírá ja  n e  b írá sk o d 
n é k  iga zu l?

26 S fe l e l t  az Ű R : H a ta lá lok  Sodorna vá rosá b a n  ö tv e n  igazat, k e d v ü k ér t  az  
eg és z  h e ly s é g n e k  m eg k e g y e lm ez e k . 27 A k k o r  Á bra h á m  ism ét m eg szó la lt : P o r  é s  
ham u lé tem re  b á tork od ta m  szó ln i U ram h oz, 28 Ha az ö tv e n  iga zn a k  n eta lá n  ö t  
h íja  len n e , a m ia tt az ö t  m ia tt e lp u sz títo d  az e g é s z  v á ro s t?  N em  p u sz títo m  el 
— f e l e l t e  ő  —, ha ta lá lok  o t t  n e g y v e n ö tö t . 29 É rre  Á bra h á m  fo ly ta tta  b e s z é 
d ét é s  íg y  s zó lt H ozn á : T alán n e g y v e n  akad  b en n e . S ő  f e le l t :  N em  tesz em  
m eg  a n e g y v e n ér t . 30 N e  h a ra g u d jék  m eg  U ram  — m on d ta  (Á brah á m ) —, h o g y  
m eg in t s z ó lo k  . . .  s ha akadna  o tt  h a rm in c?  S ő  f e l e l t :  N em  tes z em  m eg , ha
ta lá lok  o tt  ha rm in ca t. 31 L ám  — m on d ta  (m eg in t Á bra h á m ) — m ily en  m eré sz  is 
v a g y o k , h o g y  (m ég  m in d ig ) b e s z é le k  U ram hoz . . . h á tha  h ú sz  akad  b en n e?  S ő  
f e l e l t :  N em  p u sz títom  e l a h ú szér t. 32 A k k o r  íg y  szó lt Á b ra h á m : N e ha ragu d 
j é k  m eg  U ram , ha  m ég  e z  e g y s z e r  s z ó lo k : s ha e s e t le g  csa k  tíz  a ka d n a ? S ő  
f e l e l t :  N em  p u sz títo m  e l a tízér t.

33 S e ltá v o z o tt  az ŰR, m ih e ly s t  b e v é g e z te  b e s z é lg e té s é t  Á brah ám m a l, és  
Á bra h á m  is h aza tért.


