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C sen d ben  Isten  előtt

Teológiai tévedések a béke rovására

E tanulmány a prágai második keresztyén békevilággyűlés előké
szítő munkája során nekem jutott feladatból nőtt ki. Feladatom azvolt, 
hogy felvessem kritikai szemmel azokat a teológiai tévedéseket, amelyek 
közvetve vagy közvetlenül érintik a mai emberiség béketörekvését. 
Ezeknek a téves teológiai tételeknek hangoztatása vagy alkalmazása teo
lógiai fegyverekkel akadályozza a keresztyén egyházak és hívek bekap
csolódását a béke megőrzéséért folytatott erőfeszítésekbe. Ilyenfajta 
megnyilvánulásokban visszaélés történt a keresztyén hittel. Ezek fel
tárása és megválaszolása azért jelentős, mert tisztázni segíti a keresz- 
tyénség pozitív helyét az emberiség mai helyzetében a béke mellett.

Ebben a dolgozatban csak a protestantizmus területén jelentkező 
hibás teológiai tételekre történik utalás. E téves megállapítások felsora
koztatása természetesen nem lehet teljes, de indítást adhat a hasonló 
jelenségek felismeréséhez és a velük való foglalkozáshoz. Olyan elvi 
tévedések megmutatása is lényeges, amelyek jószándékúan születtek a 
cél érdekében, de mert teológiailag megtámadhatók, alkalmasak arra, 
hogy a békéért dolgozó keresztyének helyes evangéliumi ítélőképességét 
megkérdőjelezzék, s ezzel az általuk képviselt üggyel szemben is bizal
matlanságot keltsenek egyházi körökben. E tanulmányban sor kerül tehát 
— a prágai keresztyén békekonferencia tendenciája alapján — nemcsak 
mások, hanem önmagunk kritikájára is.

a  h A b o r ü  k é r d é s e

Luther és a lutheri hitvallások megtartják a skolasztika megkülön
böztetését az igazságos és igazságtalan háborúk között. A háború ezek 
szerint a felsőbbségnek ahhoz a feladatához tartozott, hogy a rendet és 
békét fegyverrel is megvédje a jogtipró ellen. Luther hangsúlyt tesz 
arra — és ez már új felismerése —, hogy a háborút nem lehet az evan
gélium és az egyház szolgálatába állítani. Kálvin és követői lényegileg 
nem vélekednek másképpen.

A teológiai etika protestáns talajon ezt a reformátori álláspontot 
tartotta közel négy évszázadon át, de ez az etikai felfogás megrendült 
a 20. században a világháborúk következtében. Ennek fő oka a modern 
Jegyverek és tömegmegsemmisítő eszközök hihetetlen arányú fejlődése 
volt. A háborút most már nem mint szükséges rosszat, hanem mint 
bűnt tekinti az újabb biblikus protestáns teológia.

Az Egyházak Világtanácsának amszterdami nagygyűlése kimondta 
1942-ban, hogy Isten akarata szerint nem lehet háború („Krieg soll nach 
Gottes Willen nicht sein” ), mert Isten a békét akarja. A mai teológiai 
megfontolások a háború jogosságát kétségbe vonják. Joggal kételkedünk 
abban, hogy lehetséges-e ma már „igazságos háború” , mindenekelőtt
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azért, mert a mai tömegmegsemmisítő fegyvereket nem lehet „igazságos 
eszközöknek” tekinteni.

Protestáns egyházaink teológiai fejlődése tehát az „igazságos háború”  
kérdését kibővítette, s azt nemcsak a háború okára és értelmére tekin
tettel, hanem a lefolytatására tekintettel is vizsgálja. Az atomháború 
pedig semmi okból nem lehet „igazságos háború” , a tömegmegsemmisí
tés elképzelhetetlen borzalma miatt.

Ehhez még hozzá kell venni azt, hogy a történelmi tapasztalatok 
szerint a háborúk nem „igazságos védelem” érdekéből indultak meg, ha
nem nagyon is önző és igazságtalan nagyhatalmi törekvésekből. Ez a 
történelmi tapasztalat ma már nem teszi lehetővé, hogy naivul, a való
ságot tudomásul nem vevő jóhiszeműséggel nézzük a háborúk kitörésé
nek okát. Így a mai helyes protestáns teológiai felismerés a háborút 
egyértelműen Isten akarata ellen valónak tekinti,

A háború kérdésében végbement teológiai tisztulásnak e röviden 
vázolt hátterén annál kiütközőbb az a teológiai tévedés, ha még a mai 
időkben is hangoztatják egyes keresztyének a háború kérdésében elfog
lalt régi, ma már elavultnak mondható álláspontot „az erőszak alkal
mazásáról a béke érdekében” . Atyáink teológiai tétele a maga korában 
éppen a békét akarta szolgálni, ezt sem szabad figyelmen kívül hagy
nunk. De ettől függetlenül nem eshetünk bele abba a hibába, hogy egy 
régi teológiai tétel mai alkalmazásánál ne vegyük észre a valóságnak 
— a háború jellegének, az emberiség viszonyainak — mélyreható meg
változását. Ez a mi időnkben éppen a tömegpusztító fegyverek gyártása 
és a világháború veszélye miatt azt a teológiai felfogást kívánja meg a 
háborúról, amely — hála Istennek — kialakult lelkiismeretes protestáns 
teológusoknál az utóbbi évtizedekben, főként ezekben az esztendőkben.

Nekünk tudatosan előre kell lépnünk a lb. századi teológiai hely
zetből, nem vállalhatjuk tovább a háború hagyományos teológiai meg
alapozását, hanem ki kell mondanunk Isten igéje alapján a mai korban 
a háború teljes keresztyén elítélését.

A Z ATOMFEGYVER MINT ISTEN ÍTÉLŐ ESZKÖZE?

Ez a teológiai tétel elég közkeletűvé lett az elmúlt esztendőkben 
— a nukleáris fegyverek hatásának ismeretessé válása után —, még 
hazai lelkészek gondolkozásában is. Az állítás, amely a nukleáris hábo
rút Isten végítéletének módjaként látja, 2 Péter 3, 10-re hivatkozik első
sorban. Itt arról van szó, hogy az utolsó napon „az elemek a hőségtől 
felbomlanak”.

Gyors exegetikai bepillantás is már azonnal nyilvánvalóvá teszi 
ennek a magyarázatnak helytelenségét. Az „elemek” a bibliai kor világ
képe szerint a természet négy alapeleme: a víz, föld, tűz, levegő. Az 
Újszövetség említett könyvének írója azt akarja kifejezni, hogy Krisztus 
visszajövetelekor a mindenség elmúlik, összetevő anyagában is. Ennek 
a bibliai bizonyságtételnek az atommag-hasadással összekapcsolása merő 
önkényes és anakronisztikus.

Annál kevésbé használhatjuk fel az idézett bibliai helyet az emlí
tett téves irányban, mert ugyanez a bibliai vers hangsúlyosan mondja, 
hogy az „Úr napja" meglepő váratlansággal érkezik el. Már ez is ellent
mond az atomháborúra számítással várt utolsó nap képzetének.

Az „utolsó nap” nem történelmi esemény, túl van a történelmen, 
térbeli és időbeli kategóriákba nem szorítható, a hitnek tárgya; vissza
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élés az örök élet beteljesedését váró keresztyén reménységünkkel, ha 
nemcsak idői számítgatásba esünk, hanem a módozatát is mintegy elő
írjuk az Istennek.

Istenkáromlás az atombombát, az emberi gyűlölet eszközét a szent 
Isten kezébe adni, s ezzel lefékezni, az Isten nevében is folytatott küz
delmet e szörnyű fegyver befagyasztására és kiküszöbölésére.

Nagyon tanulságos Jézus szava Márk 13,7-ben. A háborúkra Jézus 
itt azt mondja: „ez még nem a vég” . Hangsúlyozza tehát, hogy az ö  
visszajövetele n em  esik egybe háborúval. Krisztus nem jön háborúval 
— mondja a 20. század legmélyebb bibliai bölcse, Schlatter Adolf („Chris- 
tus kommt nicht mit Krieg” ). Jézus fent idézett szavaival a messiási 
felkelés gondolatát utasította el — állapítja me$. a híres újszövetségi 
exegéta, Schniewind. Éppen ezért ebben a kijelentésében mi, mai keresz
tyének, nemcsak az atomháborús eschatológia elvetését, hanem a „mo
dern kerészteshadjárat” gondolatának ítéletét is megtaláljuk, amely 
szintén súlyos teológiai tévedés a béke rovására. Ezzel az utóbbival 
hosszabban nem is foglalkozunk, mert elegendő a megítéléséhez, ha em
lékezetbe idézzük Jézusnak előbbi szavát, valamint Luthernek már előbb 
említett felfogását, hogy az evangéliumnak — sem valóságos, sem vélt! — 
érdekében nem szabad fegyverhez nyúlni, hát még nukleáris fegyverhez!

A  BÉKE MEGŐRZÉSE

E címszó alatt azzal a téves teológiai állítással nézünk szembe, hogy 
a háború elkerülhetetlen. Teológiailag ezt a felfogást a bűn hatalmával 
támasztják alá.

Az ember bűnös, és az is marad halála órájáig, illetve a történelem 
végéig — ez a keresztyén teológiának valóban megváltozhatatlan tétele 
a Szentírásba foglalt kinyilatkoztatás alapján.

Ez az alapvető bűnösségünk azonban nem jelenti azt, hogy adott 
körülmények között a bűnnek bizonyos fajta megnyilatkozása elkerülhe
tetlen. Ma már mindnyájunk számára kézenfekvő és világos példán 
mutatom meg ennek igazsáaát.

Valamikor a rabszolgaság az emberi társadalom megingathatatlan 
intézményének számított. Ha akkor valaki azt mondta volna keresztyén 
alapon, hogy az emberi természetben benne rejlő önzés, másokat le- 
igázni és érdekeink szolgálatába állítani akarása miatt ez mindig így 
marad — mennyire tévedett volna. Nem mintha az ember önző termé
szete megváltozott volna, nem mintha az ember nem szolgáltatná ki 
magát másokkal szívesen, hanem egyszerűen azért, mert az önzésnek 
ez a legdurvább formája a történelmi erők új helyzetében lehetetlenné 
vált.

A béke megőrzésének lehetősége elvileg hasonló kérdés. Nem azért 
bízunk benne, mintha az ember bűnös, önző és erőszakos természete 
megváltozott volna, hanem egyszerűen azért, mert olyan történelmi hely
zetbe került az emberiség, amelyben a háború alkalmazása nagyméretű 
öngyilkosság. A mai háború adottságai láttán nagyon is elképzelhető, 
hogy az emberi bűnnek ez a megnyilatkozási formája lehetetlenné válik. 
Barth Károly mondotta az atombombáról, hogy „azzal magam semmisí
tem meg azt, amit védelmezni akarok” (Stimme der Gemeinde, 1963. 
dec. 15.).

A másik szempont, amit ellene szegezünk a szóban forgó teológiai 
tévedésnek, a történelem Urának szuverenitása. Az olyasféle okoskodás, 
hogy a háború — és ez a mai körülmények között mindig a világháború
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kockázatát jelenti — hozzá tartozik elkerülhetetlenül az emberiség életé
hez, meg akarja bénítani nemcsak a békéért fáradozó emberek remény
ségét, hanem meg akarja kötni a mindenható Isten kezét. Arra akarja 
kötelezni Istent, hogy ne hozhasson elő újat a gondviselése során. Mintha 
Istennek nem az lenne a célja, hogy az emberiség életében leküzdhesse- 
nek például olyan, még a mai napig is tartó nyomorúságot, mint az éh
ínség vagy a pusztító járványok. S ha ezek tekintetében bízunk az Isten 
gondviselésének előrevivő irányában, miért ne bízhatnánk abban, hogy 
Isten jótetszése az emberiség története során elvezethet a tömegpusztu
lások kiküszöbölésére, mint ahogyan az Ö gondviselésének köszönjük, 
hogy a technikai fejlődés megfékezett egy csomó romboló erőt. Ahogyan 
a villámhárító levezeti a pusztító áramcsapást, a fegyverek technikai 
fejlődésének mai foka ugyanígy levezethetik a háborús feszültségeket. 
Ezzel újra az előző szempontunkhoz érkeztem vissza, a háború lehetet
lenüléséhez a háborús eszközök mai fejlettsége következtében, de most 
úgy nézünk erre, mint nem puszta hadtiipari jelenségre, hanem az Isten 
rejtett gondviselésének mai villámhárító eszközére.

A háború elkerülhetetlensége téves teológiai állításnak van harma
dik hibája is. Időtlen távolba helyezi a kérdést, amely pedig a jelen 
konkrét kérdése. A béke megőrzése most nem a jövendő századok messzi 
kérdése, hanem a 2000. év felé haladó mai emberiség problémája. Egy 
konkrét kérdést, ebben az esetben a háború elkerülhetőségének, a béke- 
megőrzésének kérdését eszmei távolságba vetíteni, jövendő korok isme
retlen körülményei között megforgatni, s a ködös távolban, feltételezett 
jóslással megválaszolni — ez nem lenne méltó keresztyén teológushoz. 
Azt a gyanút ébreszti ez az eljárás, hogy jelenbeli döntés elől akar ki
térni, s ezért emeli a béke megőrzésének korunkbeli kérdését évezredes 
jövő távlatába. Nemzedékünk sorsdöntő kérdését nem válaszolhatja meg 
az arról való spekulálás, hogy — mondjuk — mi lesz a béke kérdésével 
a 3000. év emberiségében — bár óhajunk válasza nem lenne kétséges —, 
hanem a béke megőrzésének kérdését a jelen évtizedek felől kell meg
közelítenünk, ha nem akarunk kitérni a valóságos kérdés elől.

Ha pedig úgy nézzük a béke kérdését mint a mi nemzedékünk, a 
mai emberiség problémáját, akkor újra csak az első szempontunkhoz 
érkezünk el: a béke megőrzésének reménysége és akarata a mi korunk
ban nem illúzió, mert a háború a mai fejlettségi fokon önmagát teszi 
lehetetlenné.

Tévedésnek kell minősítenünk teológiailag minden olyan egyházi 
hangot, amely teológiai érvekkel próbálná bizonyítani, hogy a béke meg
őrzése megvalósíthatatlan feladata a mai emberiségnek.

AZ tJX. KERESZTYÉN TÁRSADALOM
Két válfaja van annak a teológiai tévedésnek, amelyet e címszó alatt 

érinteni kívánok. Mind a kettő azért akadályozza a békét, mert hitükből 
folyólag szembeállítja a hivő keresztyéneket a szocialista rendszerrel, 
s így a hidegháború eszközévé válik.

1. Az egyik tévedés a keresztyénség teokratikus felfogása, természe
tesen modern köntösben. A teokratikus gondolat a keresztyénség törté
nete során gyakran felütötte fejét. Így például Augustinusnál, a közép
kori corpus christianum gondolatában, a Savonarola-féle mozgalomban, 
vagy Zwinglinél, az anglikanizmusban, sőt a vallásos-szocialista mozga
lomban is (Ragaz). A régi lutheranizmus ment maradt ettől a kísértés
től, mert a két birodalomról szóló tanítás ellene mondott. Ma azonban 
evangélikus körökben is jelentkezik, ha nem is teokratikus meggondo-
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lásokből, hanem a népegyházi 'örökség, továbbá az egyház és állam, 
egyház és társadalom megelőző időkben végbement összefonódása kon
zerválásaként.

E sokféle színezetű felfogás szerint a keresztyén egyháznak mint egy
háznak befolyást kell gyakorolnia irányítólag az állami, politikai, tár
sadalmi, gazdasági, kulturális életre. A keresztyénségnek el kell foglalnia 
a világi élet fontos posztjait, s keresztyén államot, keresztyén népet, 
keresztyén társadalmat kell alakítania. Mivel pedig ez nem történhet 
meg a szocialista rendszerben, a keresztyénségnek, mint olyannak — 
folytatódik ez a téves teológiai gondolatmenet — szembe kell fordulnia 
a szocialista rendszerrel. Ezen a ponton válik ez a teológiai tévedés a 
béke elleni erővé, mert keresztyén szempontból akarja megakadályozni 
Kelet és Nyugat békés egymás mellett élését.

A körvonalazott felfogás nyilvánvalóan teológiai tévedésen alap
szik. Jézus Krisztus a kovász és a só szerepét szánja övéinek a világban, 
nem pedig az uralkodást a közélet, a társadalom felett. Keresztyén ál
lam, keresztyén társadalom, keresztyén közélet — önmagukban ellent
mondó kifejezések, s teljességgel hiányoznak — még csírájukban is — 
Jézus programjából. A teokratikus törekvésnek minden formáját, álcá
zott változatait is el kell ítélnünk. Le kell lepleznünk azt a modern meg
nyilvánulását is, amikor az egyház történeti életformájának féltéseként 
jelentkezik európai talajon.

Sőt, ezen túlmenően, teológiai alapon meg kell kérdöjeleznünk, hogy 
Nem olyan misztifikációról van-e szó ezekben a megjelölésekben, ame- 
egyáltalában volt-e valaha „keresztyén társadalom”, „keresztyén állam”, 
lyekben a „keresztyén” jelző csupán fedőburka volt egészen más törté
neti valóságoknak, például az uralkodó rétegek érdekét szolgáló fél- 
feudális társadalmi-gazdasági berendezettségnek?!

2. A  szóban forgó teológiai tévedésnek másik válfaja a pietista jel
szó a világi kérdésekben: Jézus Krisztus az egyetlen megoldás. Ezzel 
szemben világossá kell tennünk, hogy a népek és az emberiség szociális, 
gazdasági kérdései, a béke kérdése sem úgy oldódik meg, hogy az embe
rek hitre jutnak Jézus Krisztusban, s ez a hit oldja meg a közélet prob
lémáit. Ez a felfogás rajongás, mert megfeledkezik arról az igazságról, 
amit Jézus hangsúlyozott: az ö  népe mindig „kicsiny nyáj” marad a 
világon. Ugyanakkor pedig káros is, mert félreállítja a hivő keresztyé
neket azoktól a világi megoldásoktól, amelyek egyedül képesek előrevinni 
a társadalom, a gazdasági élet és a béke problémáinak megoldását.

Ilyen hangok itt-ott nálunk is jelentkeznek, és hamis fénnyel vonják 
be azt a maradandó keresztyén igazságot, hogy Jézus Krisztus a mi 
reménységünk. Ez a meggyőződésünk ugyanis nem kizáró természetű, 
sőt magában foglal minden jót, ami a világon Krisztus nevétől függet
lenül is történik, mert hitünk szerint ezek sincsenek „Krisztuson kívül” . 
Krisztusba vetett hitünk nem szűkíti le gondolkodásunkat a vallási dol
gokra, hanem megmutatja o tág látóhatárt, ahol Krisztus uralma alatt 
az emberiség legkülönbözőbb meggyőződésű, nem keresztény és nem 
vallásos tagjai fáradoznak nagyon is „világi módon” a társadalmi, gaz
dasági, faji, nemzetközi kérdések megoldásán.

Helytelen, ha Jézust individuális Megváltóvá szűkítjük, ugyanakkor 
pedig ezzel az individuális Megváltóval igényeljük megoldani a világ 
problémáit. Ez a téves teológiai felfogás azon a ponton függ össze a 
békével, hogy eleve gyanússá akarja tenni a keresztyének szemében azo
kat az erőfeszítéseket a nemzetközi élet porondján a feszültségek csök
kentésére, amelyek nem hivő emberektől indulnak ki.
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AZ ANTIKOMMUNIZMUS ÉS AZ ÚN. KERESZTYÉN VILÁGNÉZET
AZONOSÍTÁSA

Ez a teológiai tévedés is a hidegháborút szolgálja. Nemcsak azért 
tarthatatlan, mert a keresztyénséget azonosítja egy politikai felfogással, 
hanem azért is, mert a keresztyénséget önálló, sajátos politikai, társa
dalmi, gazdasági rendszerrel bírónak tünteti fel.

Ha volt is törekvés a keresztyénség története és van is a jelene során 
arra, hogy „keresztyén programot” adjon jogra, gazdasági életre stb. —, 
ez kisiklás az egyháznak Jézus által mutatott vágányáról. Ez az előző 
címszó tárgyalásánál már kitűnt. A keresztyénség nem lehet külön 
világ a világban. Érdemes ideiktatnunk a valószínűleg az első századok
ból származó, Diognetoshoz írt levél néhány szép mondatát: „A  keresz
tyéneket nem különbözteti meg a többi embertől sem a táj, sem a nyelv, 
sem az életmód. Nem laknak ugyanis saját városaikban, nem beszélnek 
külön, szokatlan nyelven, nem is élnek másoktól jellegzetesen különböző 
életmódon.” A szocializmus programjával szemben a keresztyénség, mint 
olyan, nem ad külön k e r e s z t y é n  társadalmi vagy gazdasági rendet.

A második szempont az azonosítás ellen, hogy a világ mai kérdései 
a negatív antikommunizmussal nem oldhatók meg, sokkal inkább a 
kommunizmus igazságainak felismerésével és érvényesítésével. Ezt a 
felismerést pedig hátráltatná az egyház, ha engedné, hogy antikommu- 
nistának tartsák, hát még azzal, ha valóban az akarna lenni. Az egyház
nak inkább segítenie kell abban, hogy az emberiségnek egyik fele ne 
kerüljön az „antikommunizmus” zsákutcájába, hanem inkább eszméljen 
rá a „kommunizmus” által felvetett társadalmi, gazdasági feladatokra.

A TŐKÉS GAZDASÁGI RENDSZER 
TEOLÓGIAI MEGALAPOZÁSÁNAK KÍSÉRLETE

E g y e t l e n  gazdasági rendszert sem támaszthatunk alá bibliai vagy 
teológiai igazolással. Erre a tévedésre a magunk soraiban még vissza
térünk más címszó alatt. De az általános érvényű tétel igazságát már itt 
kimondjuk.

A Szentírásban az akkori társadalmi és gazdasági viszonyok tükrö
ződnek. Ennek részletes kifejtése e tanulmányban nem lehet feladatunk. 
A Biblia emberei koruk társadalmi és gazdasági viszonyaiba helyezked
tek bele, s azok között a körülmények között keresték a hitük szerint 
legjobb utat, sokszor tévesen, mint például a jeruzsálemi ősgyülekezet 
az ismert életközösségben. A Szentírásból azonban későbbi korok szá
mára kötelező gazdasági rendszert nem lehet levezetni. A tőkés gazda
sági rendszer a történelmi fejlődés meghatározott pontján jött létre, 
annak bibliai alátámasztása anakronisztikus, a keresztyén teológiai pecsét 
ráütése pedig elhamarkodott.

Lehet-e komoly keresztyén teológus, aki azt állíthatná, hogy éppen 
ez a gazdasági rendszer felel meg Isten igéje követelményeinek?! A 
benne rejlő igazságtalanságok nem hitelesíthetők Isten igéjével. Jézus
nak éppen elegendő szava van a gazdagsággal, vagyonnal kapcsolatosan, 
hogy meggátolja a keresztyén teológiát a tőkés gazdasági rendszer isteni 
igazolásában.

Mindenesetre lényeges feladata a béke érdekében folytatott keresz
tyén teológiai munkának, hogy rámutasson: a mai megosztott világban 
a keresztyén teológia elvi odaállása a tőkés gazdasági rendszer mellé
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fokozza az ellentéteket, és téves válaszút elé állíthatja a hivő keresztyé
neket: mintha a tőkés gazdasági rendszer vagy hitük között kellene 
választaniuk.

POLITIKAI KÉRDÉSEK
TEOLÓGIAI ALÁTÁM ASZTÁSÁNAK KÉRDÉSE

Külföldön gyakran illették a „keleti” országokban élő protestáns 
egyházakat azzal a váddal, hogy álláspontjuk a nemzetiszocializmushoz 
hasonult Deutsche Christen felfogásának változata. Az analógia hamis, 
mert más a történeti helyzet. Más ma nálunk az egyház „partnere”, mint 
volt a hitleri uralom a németországi egyházak számára. Többek között 
azért is, mert a szocialista állam nem kívánja, hogy az evangéliummal 
támasszuk alá a mai társadalmi rendszert, sőt nem is helyeselné ideo
lógiájának „keresztyén” bizonyítását.

Ezeknek a különbségeknek ellenére mégis közelebbről szembe kell 
néznünk ezzel a kérdéssel, mert kísértésként jelentkezett sorainkban 
— a mögöttünk levő években — valami jele ilyen gondolkozásnak.

A Szentírásból nem következik egyetlen konkrét társadalmi és gazda
sági rend, egyik sem nevezhető keresztyén gondolat megvalósulásának, 
sem Isten gondviselése művének megfelelő kizárólagos rendnek.

Ez a teológiai megállapítás természetesen nem zárja ki, hogy a ke
resztyén hivő és teológus a szocialista gazdasági és társadalmi rendben 
felismerje mindazt a jót, amit ez a rendszer magával hoz. Ezekben az 
egyes ember, néprétegek, a társadalom és az emberiség javára érvénye
sülő hatásokban, a keresztyén egyház a közreműködő embereken ke
resztül Isten áldását látja és vallja.

Fontos, hogy a fenti különbségtétel világosan érvényesüljön egyházi 
megnyilatkozásainkban, teológiai fejtegetéseinkben, mert ezzel tartozunk 
a keresztyén igazságnak, a bennünket körülvevő társadalmi valóságnak, 
de egymásnak is, mert az e tekintetben jelentkezhető bizonytalanságok, 
egybefolyódások diszkvalifikálhatják keresztyén erőfeszítésünket a mai 
emberiség békéjéért.

Mi úgy vesszük a szocializmust Isten kezéből, hogy közben ideoló
giáját nem fonjuk össze a keresztyén gondolatokkal, megvalósulását nem 
festjük át keresztyén színezettel, nem ütünk rá bibliai, teológiai pecsétet, 
mert ez igaztalan dolog lenne mind keresztyén hitünk, mind a szocia
lizmus álláspontja felöl.

Ebben a fejezetünkben említett teológiai tévedés i s akadályozója 
lehet a béke közös munkálásának különböző társadalmi rendszerekben 
élő keresztyének által.

*A FEJLŐDÉS TAGADÁSA

Ennek a teológiai tévedésnek bemutatására egy kis visszatekintést 
kell tennünk.

A protestáns teológia körében volt irányzat, amely Isten országa 
eljövetelét lassú fejlődés útján várta a földön. Az az elképzelés mozgatta 
ezt a felfogást, hogy az emberiség mintegy belenő Isten országába. En
nek a gondolkozásnak bibliai kritikája nyilvánvaló: Jézus ismételten 
szólt arról, hogy az Ö visszaérkezése váratlan lesz, s az „utolsó nap” 
hozza el Isten országának kiteljesedését. Ebből a jogos teológiai kritiká
ból azonban más irányú tévedés keletkezett, ez pedig: az emberiség 
fejlődésének teológiai tagadása. Hozzájárult ehhez a hibás meggyőzö-
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déshez az ember bűnös természetének már érintett tétele, amely helyes: 
keresztyén igazság, de a fejlődés megítélésében sokszor helytelenül al
kalmazták.

A végtörténeti eschatológiának és az ember bűnösségének h e l y e s  
tanítása nyomán — természetesen most csak vázlatosan beszélünk —- 
jött létre az a t é v e d é s ,  amely a teológiai gondolkozásban nem vette- 
számításba az emberiség történelmén belül társadalmi tekintetben is 
megfigyelhető relatív fejlődést. A tudomány, a technika, az egészségügy 
stb. fejlődése kézenfekvő volt a keresztyén teológusok számára, de a 
társadalmi fejlődés gondolata gyakran idegen maradt tőlük. Ebbert. a, 
már előzőleg említett nem teológiai tényező is közrejátszhatott.

Márpedig a teológusnak munkájához nélkülözhetetlen a realitások 
számbavétele. Az emberiség társadalmi fejlődése olyan realitás^ amely, 
világosan mutat egy határozott irányvonalat. A nyíl hegye abba az 
irányba mutat, hogy minden ember emberi méltósághoz, szabadsághoz 
jusson — a „szabadság” szó tág értelemben véve, tehát gazdasági, kul
turális vonatkozásban is, éspedig nemcsak szavakban biztosítva, hanem 
valóságos lehetőségben megadva.

Hibát követ el a keresztyén teológia, ha ebben a látványban nem. 
fedezi fel Isten gondviselésének munkáját, s ha elködösíti a társadalmi 
fejlődés nyilvánvaló irányát. Azok a világot átfogó kérdések, amelyek
ben még mindig elég sok hibás keresztyén megnyilatkozás és állásfog
lalás történik — mint pl. a színes bőrű népek önállósága, a faji egyen
jogúság, a gazdaságilag elmaradt országok megsegítése, a gazdaságilag 
és kulturálisan hátrányt szenvedett néprétegek jogainak érvényesítése-, 
a társadalmi igazság érvényre juttatása stb. — mind belevágnak a fej
lődés említett irányába. Ezt az előrehaladást itt-ott meg lehet akasztani 
ideig-óráig, de végképp meggátolni nem lehetséges. A történelem kereke 
végső sorban mindig az emberiség belső fejlődésének irányvonalában 
gördül előre.

Hogy csak két példát mondjak: nem kellett hozzá nagy világpolitikai 
ismeret, csak a keresztyén hívőnek és teológusnak előbb vázolt általános 
felismerése, hogy valaki megjósolja: a francia—algériai háború előbb- 
utóbb nem érhetett volna más véget, mint ami bekövetkezett: Algéria 
felszabadulása a francia uralom alól. S ha ez még nagyon messze fek
vőnek látszik is, ugyanebből a felismerésből nyilvánvaló, hogy a Dél
afrikai Unióban végül is érvényre jut a feketék joga.

Az emberiség belső fejlődési irányának ez a felismerése nem theo- 
logia naturális, mert ebben a gondolatmenetben csak az történik, hogy 
a történelem által mutatott mozgóképet, dinamizmust az emberi értel
münkkel észrevesszük és hitünkkel Isten gondviselő munkájának vall
juk —, azon az alapon, hogy Isten nem az emberek szegénységét, el- 
nyomottságát, megkülönböztetését, hanem szabadságát, igazságát, emberi 
méltóságát, jólétét akarja. Istennek ezt az akaratát pedig nem egyszerűen 
a történelemből olvassuk ki — ez lenne theologia naturális —, hanem 
Isten kinyilatkoztatásából vesszük, a Jézus Krisztusban megtestesült 
isteni szeretetről olvassuk le.

A fejlődés el nem ismerése vagy komolyan nem vétele azért törté
nik a béke rovására, mert elmossa az emberiség békéjéért küzdő hívők 
szeme előtt a béke t a r t a l m i  problematikáját. A hivő keresztyének 
és egyházak számára nem lehet közömbös, hogy olyan béke alakul ki, 
amely az emberiség fejlődését visszafogja, vagy olyan, amely elősegíti,

Mindennek felmérése után kiegészítésre vár az a helyes teológiai 
tétel, amely nálunk Magyarországon a második világháború után jogo
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san lett hangossá egyházainkban, de ugyanezt megtalálhatjuk nyugati 
keresztyéneknél is, hogy ti. az egyház nincs kötve társadalmi rendszer
hez. Ez a megállapítás keresztyén teológiai szempontból teljességgel igaz. 
Erre utalt már tanulmányunk több ízben is. A keresztyén egyháznak a 
társadalmi rendszerektől függetlensége azonban nem jelentheti az egy
ház érdektelenségét a társadalmi kérdésekben. S anélkül, hogy a keresz- 
tyénség szentesíthetne bármely társadalmi rendszert, az őt körülvevő 
társadalmi rendszerben, és az egész világon, mindig a társadalmi fejlő
dés irányát kell szolgálnia. A társadalmi fejlődés irányának ez a közös 
szolgálata kapcsolja össze a különböző társadalmi rendszerekben élő 
keresztyéneket az emberiség fejlődését előmozdító béke érdekében.

ESCHATOLÓGIAI EGYOLDALÚSÁG
Ez az utolsó teológiai tévedés, amellyel itt foglalkozunk. Elvileg en-- 

nek tisztázásától függ egy sor más kérdés helyes látása, az előző fejeze
tekben említettek közül is néhány.

A mai protestáns teológia az eschatológiában az üdvtörténeti szem
pontra teszi a hangsúlyt, és joggal. Az üdvtörténeti látásban együtt van 
az, ami az eschatológiából Jézus Krisztus földi életében és a Szentlélek 
azóta folyó munkájában már megvalósult, de az is, ami a jövőben, a 
„végső napon” érkezik el. Ugyanakkor ebben a látásmódban szorosan 
kapcsolódik a teremtő és megváltó Isten kétféle munkája: a gondviselés 
és az üdvösség készítése. Az üdvtörténet magába öleli az emberiség 
történelmét is. Az üdvösség munkálása pedig a gondviselés munkája is. 
A teremtő, gondviselő, üdvözítő Isten terve a mai történelmen keresztül 
megy a végső megvalósulás, a nagy beteljesülés felé.

Ha valaki ebből a folyamatból bármelyik mozzanatot egyoldalúan 
kiemeli, eltorzítja az eschatológiát. S ennek nemcsak a teológiai tisztán
látás, a keresztyén igazság vallja kárát, hanem káros gyakorlati követ
kezményei lesznek a keresztyén ember,- az egyház életében, így a világ 
félé forduló magatartásában is, tehát — a béke kérdésében is, hogy ta
nulmányunk tárgyát érintsük.

Ha az eschatológia „végtörténeti” fejezetére tesszük a hangsúlyt, 
vagy Istennek a történelmet igazgató gondviselő munkáját elválasztjuk 
üdvmunkájától, abba a kísértésbe esünk, hogy jelentéktelenné válik 
számunkra az, ami ma már beteljesedett valóság a megváltás művéből, 
tehát például a bűnbocsánat, vagy Jézus Krisztus kereszthalálának koz
mikus jelentősége, de nem vesszük észre az emberiség jelenében ránk 
mint keresztyénekre is váró történelmi feladatokat sem.

Az eschatológia négyes üteméből nem szabad egyiket sem kiemel
nünk, sem elhagynunk. A „már most” és a „még nem” hitünk beteljese
désében, a gondviselés és az üdvösség munkálása Isten kezében: ez a 
helyes eschatológiai látás ritmusa, amelyből egyik részletet sem mellőz
hetjük el. A négy közül bármelyik mozzanat egyoldalú hangsúlyozása 
ferdévé teszi keresztyénségünket. Természetesen az is, ha a végső re
ménységről vagy az üdvösség mai munkálásáról vesszük le a hangsúlyt.

Ügy lesz helyes, erőteljes, minden hivő keresztyént összefogható a 
béke keresztyén szolgálata, ha az eschatológia mindegyik mozzanata 
szemünk előtt marad. S akkor ebben az egészben helyezkedik el a maga 
helyén Isten mai gondviselő munkájának, az emberiség jelenének és 
földi jövőjének szolgálata, a keresztyénség aktuális világméretű diakó- 
niája, a béke munkálása.

Veöreös Imre
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Tanulm ányok

A magyar protestantizmus történetének első evangélikus feldol
gozója, a száz évvel ezelőtt elhunyt Bauhofer György budavári lelkész 
ezeket a találó sorokat írta névtelenül kiadott könyvének a reformációt 
tárgyaló fejezetében: „Alig van ország, amelyben hihetetlen rövid időn 
belül annyi szív foglalt volna nyíltan állást a reformáció mellett, és 
ahol annyian szakadtak volna könnyen el a régi egyháztól, mint Ma
gyarországon. Mint egy hatalmas, hajózható folyam, úgy lép hirtelen 
a reformáció ebben az országban ámuló szemeink elé. S ha kíváncsian 
és gondosan fel akarjuk kutatni igazi forrásait, azok a sok harci zaj 
és nyomorúság között csaknem elvesznek, mint Afrika hatalmas folya
mai a sivatag forró homokjában.” (Geschichte dér evangelischen Kirche 
in Ungarn. Merle d’Aubigné előszavával. Berlin és Boston, 1854.)

A reformáció hónapjában szükséges és hasznos újra fellapoznunk 
egyházunk múltjának legnagyszerűbb fejezeteit. Ha elmélyedjünk tanul
mányozásában, valóban csodálkozva vetjük fel a kérdést: hogyan vál
hatott oly gyorsan lehetővé a középkori katolicizmus béklyói által szá
zadokon át deformált egyház reformálása? Milyen tényezők játszottak 
közre abban, hogy népünk nagy része gyorsan és örömmel fogadta be 
az evangélium új világosságát?

Mindennek megértéséhez tudnunk kell, hogy nem kismértékben 
társadalmi és gazdasági tényezők is hozzájárultak: a reformáció sikeré
hez. Hazánk a XVI. század elejéig sokkal szorosabban volt összefonódva 
Európa többi országával, mint a későbbiek folyamán. A Kelet felé ki
épült nagy kereskedelmi úthálózat tarka forgalmát csak később akasz
totta meg a törökök előrenyomulása. A XV. században még igen szo
rosak voltak a környező államokkal való gazdasági, kulturális és egy
házi kapcsolataink. Pécs, Pozsony és Buda középkori egyetemei szű- 
keknek bizonyulván, diákjaink százai keresték fel évente rendszeresen 
az olasz egyetemeket, a Sorbonne-t, de legalábbis Prága, Bécs vagy 
Krakkó egyetemeit. A század második felében például csak Krakkóban 
1263, Bécsben 951, Páduában pedig 66 magyar diák tanult.

De nemcsak ez okozta, hogy idővel magyar kereskedők, papok, sőt 
államférfiak sokasága került az újkori európai szellem hatása alá. Ha
zánkban már a kora középkortól kezdve nagyszámú németajkú lakos, 
francia és olasz kézműves, majd a huszita háborúk során idehúzódott 
cseh és morva harcos telepedett le; ezek azután nemzetiségüknél fogva 
is összekötő kapoccsá váltak a nagy szellemi áramlatok közvetítésében.

Az udvar és klérus mindent elkövetett ugyan azért, hogy — Flacius 
kifejezésével élve — „az igazság tanúit” kiirtsa az országból. A XIII. 
század eleje óta működő inkvizíció borzalmas eszközökkel igyekezett 
minden „eretnekséget” kipusztítani, ám a patarénusok, valdensek, majd 
husziták mozgalmát minden erőfeszítése ellenére sem tudta hazánk
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földjén megtörni. Az elnyomott néptömegek lelkének mélyén mindig 
ott élt a vágy a tisztább, szabadabb lelki élet után. Közvetve pedig a 
velünk szomszédos keleti orthodoxia is hozzájárult ahhoz, hogy a Rómá
tól független keresztyénség gondolata nem volt teljesen idegen népünk 
számára.

Gazdasági, kulturális, szellemi és lelki tényezők együttesen játszot
tak tehát közre a tiszta evangélium elterjedésében. Húzzuk most szét 
egyházunk múltjának függönyét, — és nézzük végig nagy vonásokban a 
magyar reformáció első évtizedeinek lüktető történetét.

I.

Az első hitvallók nyomában

A magyarországi reformáció első sajátos jelensége az a szenvedélyes 
érdeklődés, amellyel az ország — főként német ajkú — polgársága 
Luther itatait és tanítását fogadta. A klérussal szemben amúgy is elé
gedetlen és bizalmatlan volt a nép nagy része. Hozzájárult ehhez a 
külföldi reneszánsz szellem pogányos levegője is, amely megfertőzte a 
főpapság zömét. Egyszerű hivők és világos látású polgárok egyaránt 
érezték á reformok égető szükségességét.

Az érdeklődés kezdetben inkább csak kíváncsiság volt: a bátor 
wittenbergi barát hírét határmenti kereskedők és más szemtanúk, főleg 
diákok személyes élményei alapján lázas érdeklődéssel fogadták min
denfelé. A kíváncsiság utóbb szellemi szomjúsággá változott: a külföldi 
vásárokról hozott Luther-könyvek és iratok már egy évvel a reformáció 
megindulása után közkézen forogtak hazánkban. Tetzel János, a bűn
bocsátó cédulákat áruló német dominikánus szerzetes már 1518 végén 
arról panaszkodik, hogy az ágostonrendi barát annyira felizgatta a ha
talmasokat nemcsak Német-, hanem Cseh-, Lengyel- és Magyarországon 
is, hogy ő sehol sem érzi már magát biztonságban.

Ez a híradás azért is fontos, mert mutatja: immár nemcsak az egy
szerű hívek és városi polgárok, hanem az ország „hatalmasai” közül is 
sokan tudatos állásfoglalással álltak a reformáció oldalára. Ezek között 
volt pl. hazánkban Perényi Péter gróf, a nádor fia, aki hatalmas bir
tokának székhelyén, Sátoraljaújhelyen udvari lelkésze, Szilvási_ Mihály 
által már 1521-ben megkezdte a reformációt. A budaiak is lelkészükül 
akarták hívni már 1521-ben a lutheri szellemben tanító württembergi 
Speratus Pált. — Az egyre nyíltabb és bátrabb állásfoglalás ugyanebben 
az évben már arra késztette Szakmári György prímást, hogy maga is 
elrendelje a X. Leó pápa által eretnekségért elítélt Luther kárhozta- 
tását. Ugyanakkor a ferencesek is utasítást kaptak, hogy minden ere
jükkel küzdjenek a lutheri tanítás ellen. Mindez azonban csak olaj volt 
a  tűzre: a reformációhoz csatlakozó hivők száma napról napra gyara
podott.

Ugyanebben az évben, 1521-ben kezdődött meg Cordatus Konrád 
budai pap üldözése is. Mint a humanizmus lelki gyermeke, fogékony 
volt az egyházi reformok iránt. Ürnője, Mária királyné ugyancsak Eras- 
mus hatása alatt állt. A jelek szerint azonban mindkettő lelkében mé
lyebb nyomokat hagyott a lutheri megigazulás-tan, s annak minden 
egyházi következményét is készeknek látszottak vállalni. Emiatt azon
ban Cordatusnak már 1521-ben menekülnie kellett Budáról, s való
színűleg már ekkor is fogságba került, de hamar kiszabadult. Két év 
múlva a királyné ismét maga mellé vehette, mint udvari prédikátort,
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ekkor azonban Burgio pápai követ ismét bepanaszolta őt a királynál. 
Bár Mária mindent elkövetett érte, mégis távoznia kellett Budáról. Végül 
wittenbergi tartózkodása után 1525-ben harmadízben is visszatért Bu
dára, de röviddel ezután Szálkái prímás jelentette fel és fogatta el szol
gatársával, Kresling Jánossal együtt. Mint utóbb pasztillájában maga 
mondja, 38 hétig tartó fogság várt rá Esztergomban. Melanchthon a Posz
tilla előszavában meg is említi, hogy elfogatásakor 400 magyar forint
ját elvették Cordatustól, börtönében pedig egy sötét toronyban kígyók 
rémítgették és már a halálra is el volt készülve. Közben a püspök 
katonái keményen szorongatták, hogy hitét megtagadja és a püspököt 
bálványozza. De Isten erőt adott neki és állhatatos maradt. Elmondja 
Melanchthon azt is hogy a börtönőr tanácsára hogyan védekezett a 
kígyók ellen: a börtönőr macskákat küldött le tömlöcébe, s ezeknek 
Cordatus minden étkezéskor enni adott, hogy magához szoktassa őket. 
Így a macskák éjjel is ottmaradtak, és amíg ő aludt, azok dorombolva 
járták őt körül, s ezzel elijesztették a kígyókat.

Ez az ember valóban hitéért szenvedett. Adatunk van arról, hogy 
budai lelkészkedése idején milyen hittel és prófétai lélekkel prédikált. 
Több ízben figyelmeztette hallgatóit, hogy Isten bűneik miatt „nya
kukra fogja küldeni a törököt” — ők azonban ezt tréfának vették és 
mosolyogtak rajta. . .  Feljegyezték róla, hogy „sokszor mennydörgött 
az udvar és Buda városának romlott erkölcse ellen”, és annak zabolát
lan életét gyakran ostorozta. — Esztergomi fogsága után már nem tér
hetett vissza Budára; utóbb a németországi Stendal városának szuper
intendense lett, s mint Luther jó barátja, mindvégig evangéliumi szel
lemben prédikált.

Cordatus Budáról történt első elűzetése után is egyre terjedt a 
reformáció. A nép széles rétegei tették már magúkévá Luther tanítását, 
aminek bizonyítéka, hogy 1522-től fogva a szülők fiaikat és a gyüleke
zetek a maguk alumnusait a wittenbergi akadémiára kezdik küldeni. 
Az ország hatalmasai is tehetetlenül álltak az egyre terjedő tűzzel szem
ben. Speratus Pált, akit — mint láttuk — a budai gyülekezet szeretett 
volna meghívni, maga II. Lajos király fogatta el és vitette maga elé 
bilincsbe verve, míg végre könyveitől és írásaitól megfosztva csak azzal 
a feltétellel engedte szabadon, hogy „az evangélium hirdetésével és a 
régi vallás megváltoztatásával felhagy”.

Ugyancsak bebörtönözték evangéliumi szellemű tanító munkássá
gáért Grynaeus Simont, a budai főiskola nagynevű, tudós tanárát és 
igazgatóját, aki egyaránt otthonos volt a görög nyelvben, az orvostudo
mányban és a teológiában. Hogy humanizmusán túl valóban az evan
géliumért szenvedett, azt bizonyítja, hogy a szerzetesek bevádolása alap
ján került börtönbe és csak néhány főnemes közbenjárására szabadult 
ki. Budáról utóbb Wittenbergbe ment, majd Heidelbergben lett tanár. 
Budára többé nem térhetett vissza. Az evangélium üldözése így sok 
értékes tudóstól fosztotta meg magyar hazánkat.

Az 1523-ik évvel a feudális állam részéről hivatalosan is megindult 
a reformáció híveinek üldözése. II. Lajos király 1523. Szentgyörgy nap
jára országgyűlést hívott egybe Budára. Ennek 54. cikkelye ezt a hatá
rozatot hozta: „Minden lutheránust, azoknak pártfogóit és pártjukhoz 
csatlakozókat mint nyilvános eretnekeket és a szentséges Szűz Mária 
ellenségeit, Ő felsége fej- és minden jószágaik elvesztésével büntetni 
méltóztassék!”

A Szentlélek tüzét azonban ilyen embertelen rendelkezésekkel nem 
sikerült eloltani. Az evangéliumi hit lángja hol ebben, hol abban az
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országrészben lobbant fel, átjárva néhány év alatt a lakosság minden 
rétegét. 1524-ből különösen sok adatunk van erről. Budán az elűzött 
Cordatus helyébe ugyancsak lutheri szellemű prédikátort hozatott Mária 
királyné: a lőcsei származású Henckel Jánost Kassáról. Sokak szerint 5 
nyerte meg az addig inkább csak Erasmus-barát királyné szívét Luther 
tanainak. Henckel kísérte el a királynét különben az augsburgi biro
dalmi gyűlésre is.

A fővároson kívül is, mind keleti, mind északi és nyugati irányban 
diadalmasan terjedt az új hangon megszólaló evangélium. Értékes ok
mány e tekintetben egy 1524. március 9-én kelt királyi rendelet, amely 
a nagyszebenieket sújtja szigorú tilalommal. „Megütközéssel értesültünk 
— hangzik a rendelet —, hogy bizonyos, az apostoli szentszéktől az egy
házból követőivel együtt már régen kirekesztett Luther Mártonnak szent
ségtörő tanai az emberek értelmét mindenütt annyira elhomályosítot
ták, hogy az evangéliumi igazság és a szent atyák mellőzésével az ő 
tanítását és az általa írt könyveket mindenitek forgatja, olvassa és 
követi.”

A király egyúttal elrendelte a lutheri könyvek felkutatását és el
égetését, ez azonban nem akadályozhatta meg a mozgalom terjedését.

Az ország északi részéből, Szepességből hasonló adataink vannak. 
Itt 1524. augusztus 20-án rendelte el Horváth János szepesi prépost, 
hogy a lutheránusok ellen nyomozzanak, és mindazokat, akik gyanúsak, 
állítsák elébe és büntetés végett adják át neki. „Intézményüknek igen 
elvetemedett követői vannak — írja Horváth — nemcsak laikusok, ha
nem mind egyházi, mind világi papjaink között. A pápa és Őfelsége 
rendelete szerint a lelkészek ellenében jótéteményeik megfosztásával, 
börtönre vetéssel s javaiknak a kincstár és az egyház részére való adá
sával, a világiak ellen pedig ingó és ingatlan vagyonuk elkobzásával, 
úgy, hogy azok a királyi kincstárra fognak átszállni, és más, a királyi 
rendeletben foglalt büntetések adásával fogunk eljárni.”

Az ország nyugati végeiről még megdöbbentőbb adataink vannak. 
Luther iratai ide érkeztek a könyvárusok és kereskedők közvetítésével a 
leghamarabb, itt volt tehát a legforrongóbb a helyzet. Burgio pápai 
követ 1524. augusztus 25-én Sopronról tette a következő megrázó rövid 
jelentést: „Magyarországnak Németország felé eső részében két német 
könyvárust, kik Luther iratait, nyilvánosan árulták, elfogtak, és igen 
szép tüzet rakván (bellissimo fuoco) azon mindkettőt nagy ünnepélyes
séggel (molto honoramente!) megégették.”  — E könyvárusok a magyar 
reformáció első, névtelen vértanúi.

Az emberégetés szörnyű inkvizitori módszere különben nem volt 
példátlan ebben a korban. Nyugati határainktól nem messze, Bécsben 
ugyanebben az évben, 1524. szeptember 17-én vitték máglyára Tauber 
Gáspár nagytekintélyű polgárt, aki Luther szellemében küzdött a tisz
títótűz, a szentek imádása és az átlényegülés ellen. Mikor emiatt be
börtönözték, és ott is állhatatos maradt, az lett a bűnhődése, hogy a 
Szent István templom főbejárata előtt három vasárnap fedetlen fővel, 
mezítláb, rongyos ruhában, kötéllel a nyakán és kezében égő gyertyá
val kellett volna visszavonnia tanait, majd egy évi börtönt és pénzbír
ságot kellett volna szenvednie, élete végéig fekete keresztet viselve 
ruháján. Tauber azonban már az első vasárnapon kijelentette a temp
lom előtti emelvényen, hogy nem von vissza semmit. Ezért halálra ítél
ték, lefejezték, holttestét pedig megégették. — Luther a legnagyobb 
vértanúk közé sorolja Taubert. Kihullott vére drága magvetés volt, 
amely százszoros gyümölcsöt termett magyar földön is.
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A nyugati végek — mint látjuk — lüktető erei voltak a reformációi 
ébredésnek. A polgárság mellett maga a papság is hatása alá került a 
mozgalomnak. Már hosszabb ideje lutheri szellemben prédikált pl. 
Sopronban egy Kristóf nevű ferences barát, amikor 1524 októberében 
vizsgálatot indítottak ellene. Ezrek hallgatták szomjas lélekkel Kecske
templomi prédikációit. Tagadta a pápa primátusát, Mária és a szen
tek imádásának szükségességét, a testi böjtöt és az érdemszerző 
jócselekedetek hasznát. A szenteknek pincs érdemük Isten előtt — 
mondta —, hanem amint Pál mondja a Zsidókhoz írt levélben: „A  szen
tek HIT ÁLTAL győztek meg országokat!” Vallotta, hogy akármilyen 
egyszerű pap is feloldozhat bármiféle bűn alól. Keményen ostorozta az 
ágyasokat tartó parázna és uzsorás papokat. „Eddig .az olyan hívő, aki 
nyilvános parázna vagy házasságtörő volt, egy sem mert megjelenni a 
misén; ma pedig a paráznák már misézni is merészelnek. Aki találva 
érzi magát, álljon elő!” — kiáltotta merészen.

Igehirdetéseinek nagy visszhangja támadt egész Sopronban. A vizs
gálati jegyzőkönyvek részletesen ismertették a tanúk vallomásait. Peck 
plébános vallomásában pl. többek között ezeket olvashatjuk: „Ö, fáj
dalom, mindenfelé virágzik és terjed ez a tévelygés. Nyilvánvaló és 
mindenki tudja, hogy itt a polgárok már veszik és olvassák a lutheránus 
könyveket. Mikor a bormérő helyeken összejönnek, egy, aki ért hozzá, 
olvassa, a többiek pedig tízen, húszán, vagy ahányan vannak, figye
lemmel hallgatják. És annyi gyalázattal illetik a pápa őszentségét, a 
kardinálisokat és más egyháziakat is, hogy istentelenség azt még hall
gatni is. Azután pedig ránk, itteni papokra kerül a sor, minket rágal
maznak.” — Kristóf barát utóbb, a megfélemlítés hatása alatt részben 
szépítette, részben letagadta az ellene emelt vádakat. Nem is Kristóf 
személye, vagy helytállásának a módja a fontos a számunkra, hanem az 
a tény, hogy általa Istennek egy egész várost tetszett felráznia a vallási 
kiskorúságból, és hogy e vallomásokból részletes adatokat kapunk a 
kor vallási és társadalmi viszonyairól.

Ugyancsak 1524-ben emeltek vádat Krainer Pál soproni kereskedő 
ellen is, aki Luther könyveit rejtegette és böjti napokon húst és tojást 
evett. Október 30-án a Kecske-templom előtt nagy sokaság jelenlétében 
kényszerítették nyilvános bűnbánatra, a lutheri könyveket pedig egy 
máglyán egy hóhérral elégettették.

Az eretneküldözés tüze végül még ez évben Budán is fellángolt. 
Cordatus Konrád wittenbergi egyetemet látogató öccse. Cordatus Már
ton egy Cruss János nevű szolgájával bátyja megbízásából lutheri köny
veket juttatott ez év őszén Budára. A hatóságok Crusst elfogták és 
könyveivel körülrakva máglyán megégették. „Hősi lélekkel szenvedett 
az Űrért!” — írja róla Luther egyik levelében.

A mohácsi tragédiát megelőző 1525-ös év ismét pattanásig feszült 
esztendő volt a reformáció történetében. Az év elején II. Lajos király 
a Sáros megyei Bártfa városához ezt a vésztjósló rendeletet intézte: 
„Senki se kövesse Luthert, ne kedvezzen annak, ne tartsa dogmáit, 
könyveit és hagyományait, — fejének és minden jószágának elvesztése 
terhe alatt!”

Több más felvidéki városban azonban maga a magisztrátus védel
mezte a reformációt, s a laikusok lettek annak legfőbb támaszai. Így 
Lőcsén Mild (Kinaszt) György bíró is minden erejével védte az üldö
zötteket. Egyik kortársa így ír róla: „Ismeretes, hogy kormányzásának 
két első esztendejében, t. i. 1524 és 1525-ben kezdett befészkelődni az az 
igen gonosz lutheránus szekta, és ő minden ilyen eretneket védelme

590



zett, ami miatt igen nagy gyalázat érte a mi városunkat. Más városok
ban is elhíresztelték a mi városunk tévelygését, és mindenütt gúny tár
gyai lettek a lőcseiek ..

A király ezután egész Sáros megyéhez kellett, hogy rendeletet in
tézzen. Mivel tudomására jutott, hogy ebben a megyében „többen, külö- 
sen egyházi férfiak vallják a lutherán szektát és hogy azt nyíltan és 
mindenütt terjesztik . . .  komolyan és legerősebben meghagyjuk . . .  hogy 
tüstént személyes vizsgálatokat tartva, az ilyeneket birtokaikon mind 
kinyomozni, elfogni és elfogva megvizsgálás és büntetés végett az egri 
egyház vikáriusához Egerbe küldeni kötelességteknek tartsátok; a ml 
királyi tekintélyünkkel néktek e részben engedélyt adva másképpen cse
lekedni ne próbáljatok!”

Végül alig három héttel ezután ismét Bártfa városához fordul a 
király: mivel megvetik előző rendeletéit, egy bizonyos krakkói mester 
elfogatását rendeli el és megparancsolja, hogy az elfogottakat „ha világi 
rendűek, a kínzóeszközök minden nemével megbüntetni, ha pedig egy
háziak, az egri vikáriusnak kiszolgáltatni” legyenek kötelesek. Ha pedig 
„maguk között melengetik” , vagy büntetlenül hagyják az eretnekeket, 
a fenti büntetést „minden irgalom nélkül” őrajtuk fogják végrehajtani.

A fékeveszett üldözés azután 1525 tavaszán érte el a tetőpontját.
II. Lajos ekkor Jubilate vasárnapjára Rákos mezejére országgyűlést 
hívott egybe, hogy az eddigi helyi rendeleteket megújítsák és kiter
jesszék. A rákosi végzések IV. cikkelye így mondja ki a véres ítéletet: 
„Az országból minden lutheránus kiirtandó és bárhol találják őket, 
nemcsak egyházi, hanem világi személyek is fogják el és égessék meg 
őket!”

„Lutherani omnes — comburantur!” A Lé'lek tüzét azonban nem 
tudta ez a drákói rendelet sem megoltani. Egyre többen vallották a hit 
által való megigazulás evangéliumát és sokan együttérzésből is csat
lakoztak az üldözöttekhez. Hogy' Budán milyen erős volt az ellenállás 
az uralkodó osztály és a vele szövetséges római klérus politikájával 
szemben, mutatja egy névtelen lutheránus kivégzésének az esete. Burgio 
Antal pápai követ 1526. augusztus 9-én jelentette, hogy a budai bírák 
a rákosi törvény alapján egy lutheránust halálra ítéltek. Ugyan ő írja 
három héttel később, hogy a kínpadra vont ember sok budai polgárt 
és kereskedőt nevezett meg, akik szintén lutheránusok. Ezek közé tar
tozott Mária királyné kamaragrófja, a zsidó származású Szerencsés 
Fortunatus Imre is, akit a királyné, amennyire tudott, pártfogolt. Majd 
november 7-én Burgio ezt írta Zsigmond lengyel királynak: „De
hogy egyebeket elhallgassak, Buda királyi városában is hogy mennyire 
elhatalmasodott ez a romlás, egy halálraítéltnek vallomásai világosan 
mutatják. Ezekben a vallomásokban annyi polgárt nevez meg és említ,, 
hogy ezek az urak tanácsosabbnak látták, hogy inkább eltitkoltassanak, 
mint sem hogy napfényre jöjjenek, attól félvén, hogy amint mondják, 
a város leggazdagabb polgáraitól megfosztatva faluvá ne süllyedjen 
alá.”

Mint látjuk, a mohácsi vészt megelőző években országszerte ember
életet p'usztító máglyák tüzei lobogtak. A reformáció lángja azonban 
még magasabbra csapott. A keleti országrészből van erre vonatkozólag 
érdekes adatunk 1526 elejéről. Erdélyben, különösen Nagyszebenben, 
egyre gyarapodott az evangélikusok száma. Csukás János szebeni pol
gármester és Pemflinger Márk, a szászok bírája nyíltan „Luther tudo
mánya követőinek” vallották magukat és a lutheri szertartások szerint 
saját házuknál háziistentiszteleteket kezdtek tartani. Harmadik szer
vező társuk egy iskolamester volt. Egy fennmaradt kánoni jegyzőkönyv-
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ezt mondja róluk: „Csukás János házában van valami iskola, hol valami 
iskolamester vezetésével éneklik a nieeai symbolumot, a misét és más 
istentiszteleti éneket német nyelven. Felesége és cselédjei, a. gyermekek 
és az egész család énekelnek és igyekeznek németül misézni.”

Nagyszeben vidékének másik ébresztője Sziléziai György volt domi
nikánus szerzetes volt, aki házról házra járva Nagyszebenben és fdiái
ban hirdette, hogy az evangéliumot több, mint 400 éven át elrejtve tar
tották, s hogy a papok semmi igazságot nem hirdettek; hogy a keresz
tyének szabadak a keresztyéni szabadság által és nincsenek alávetve az 
emberi találmányoknak és az atyák határozatainak.

A feljegyzések szerint ezeket az embereket hála és szeretet vette 
körül, úgy, hogy pl. a kereskedők szinte versengve vitték őket vendég
ségeikbe. Ugyanakkor a katolikus papok személye és tudománya meg
vetett lett sokfelé. A szokásos adókat nem adták meg a papoknak, még 
a csirkéket sem. Amikor pl. a szebeni káplánok régi szokás szerint el
mentek a csirkéket összeszedni, a legnagyobb megvetéssel kergették 
ki őket házaikból. Abbahagyták a külsőleges böjtöt és egyéb felesleges 
szertartásokat. A csalárd papok ámításait, a körmeneteket és a halottak 
napján szokásos pompákat a tömeg kifütyülte. A szebeni lutheránusok 
viszont szónokaikat a falvakba is kiküldték, és ahol a plébános ellen
szegült, erőszakkal is tanítottak. A római egyház pedig tehetetlenül állt 
velük szemben: az üldözésnél is nagyobbnak bizonyult az evangélium 
ereje.

II.

Vihar után

1526 nyarával elérkeztünk a magyar nemzeti és egyházi élet nagy 
fordulójához: a mohácsi vészhez. Cordatus budai próféciája valóra vált. 
Isten „a nép nyakára” engedte a törököt, hogy bűneit és keményszívű- 
ségét megbüntesse. Hiszen találóan mondta Bornemissza Péter erről a 
korról: „Budán és egyéb helyeken égetéssel, tömlöcözéssel akarják vala 
eloltani a Jézus Krisztus drága igéjét” .

Amikor a magyarság 1526. augusztus 29-én 26 000 emberrel szembe
szállt Szulejmán 200 000-es hatalmas török seregével, elkerülhetetlen 
volt a tragédia. Maga II. Lajos király, Szalkay érsek és sok más főpap 
is Mohácson lelte halálát. A történetírók e drámai sorsforduló elem
zésénél egyöntetűen feltárták az azt megelőző évtizedek hibáit és mu
lasztásait. A vallásosan gondolkodó tömegek e tragédiában megérezték 
valamit Isten ítéletéből. A római klérus hangadó véleménye is vissz
hangra talált persze sokak lelkében: a „régi hit” elhagyása és az „új 
hit” elburjánzása okozta az ország romlását.

A helyes, biblikus történetszemléletet néhány évvel a mohácsi vész 
után Ozorai Imre reformátorunk szólaltatta meg. 1535-ben megjelent 
munkájában azt írja, hogy Isten azokat a népeket, amelyek „az Úristen 
népének mondották magukat, de az Istennek beszéde szerint nem élte
mek, nyomorúsággal büntette. Azonközbe bocsátott oly embert is, hogy 
őnekik az ő bűnös voltukat megjelentené, és intette őket, hogy az Is
tennek beszédének követésére térnének. Ennek okáért, akik gonoszok 
voltának, azt mondották, hogy az Istennek beszédének- hirdetése, és aki 
az Istennek beszédét hirdette, az az oka a nyomorúságnak, nem az ő 
bűnök és hitetlenségek. . .  Igaz szintén azonképpen most is, nem a mos
tani Istennek beszédének hirdetése oka a háborúságnak, de nem az Is-
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termek beszéde, hanem az, hogy nem akarják venni, és a nagy sok 
dúlást, fosztást, hamisságot, bálványimádásokat, részegségeket és egyéb- 
nemű bűnöket el nem akaránk hagyni.”

Hogy ez a látás végül a nép széles rétegeiben is meggyökerezett, 
mutatja az az ének is, amely Szegedi Gergely neve alatt ismert, és az 
1569-es Méliusz—Juhász-féle énekeskönyvben jelent meg először. Az 
ének bevezető sorai is jellemzőek: „Az Magyarország siralma, kinek 
nagy romlása és nagy pusztulása az bálványimádásért, kegyetlen ha
misságért és fertelmes élet miatt lett.” E „Tékints reánk immár nagy 
Űristen” kezdetű ének őszinte, mély bűnbánatot tükröz.

A nagy vihar után csakugyan sokan magukba szálltak Isten ítéleté
nek sziklazúzó pörölye alatt. Sokak életváltozásának felmutatása helyett 
tükröződjék ez a fordulat, mint egyetlen vízcseppben az egész tenger, 
egy személynek, a Csele patakba fulladt II. Lajos özvegyének, Mária 
királynénak az életében.

A humanista reformok felé. amúgy is hajló asszonyt — mint láttuk 
— Cordatus, majd Henckel indította el a lutheri megigazulástan elfo
gadása felé. Fiatal férje embertelen rendeletéit bizonyára mérsékelni 
igyekezett a mohácsi vészt megelőző években. Mikor azután a tragédia 
bekövetkezett, Isten ítélete a reformációhoz való rokonszenvén túl meg
térésre és életváltozásra indította. Bár ennek feltárása még széles körű 
forráskutatást igényel, több adat bizonyítja ezt a feltevést.

Ezt a vélekedést alátámasztani látszik Sinay Miklós XVIII. századi 
református egyháztörténész állítása, aki arról ír, hogy „Mária, mihelyt 
hírül vitték neki férje elestél, azonnal elment Budáról Thurzó Elek, 
Oláh Miklós titkára és Henckel János udvari szónoka kíséretében Po
zsonyba, s itt hosszabb ideig való tartózkodása alatt figyelemre méltó 
módon kezdte pártfogolni az evangéliumot. Mert itt igen nagy buzgó- 
sággal forgatta a szentírásokat, amelyeket latin nyelven tudott olvasni, 
úgyannyira, hogy még vadászatokon is magával hordozta, hogy a szó
noklatokra vonatkozó helyeket szorgalmasan kikereshesse és azoknak 
értelmét megvizsgálhassa” .

Itt, pozsonyi tartózkodása idején kapta meg Luther levelét, amely
ben a 37., 62., 94. és 109. zsoltárok magyarázatát ajánlja neki. Eredetileg 
bátorításnak szánta zsoltármagyarázatait, hogy a királynét a férjével 
szemben bátor kiállásra serkentse az evangélium érdekében; a király 
halála után azonban Luther úgy érezte, inkább vigasztalást kell az öz
vegynek nyújtania. Már önmagában is fontos adat tehát az, hogy Luther 
Isten igéjének ellenségeivel szemben Mária királynét az evangéliumi 
keresztyénség hívének és az evangélikusok pártfogójának ismerte.

Luther így kezdte ajánlását: „Kegyelmes királyné, kegyes emberek 
biztatására elhatároztam, hogy e néhány zsoltárt királyi felségednek 
ajánlom intelmül, hogy királyi felséged büszkén és bizton megálljon 
Isten szent igéjének Magyarországon való terjesztésében. Az a jó hír 
jutott ugyanis hozzám, hogy királyi felséged hajlik az evangéliumhoz, 
de a gonosz püspökök, akik Magyarországon hatalmasak, s bizony a 
leggazdagabbak, nagyon akadályozták és elfordították tőle, annyira, 
hogy egyeseknek ártatlan vérét ontották és irtóztatóan dühöngtek Isten 
igazsága ellen.” Ezután tér át Luther a csapásban való Vigasztalásra. 
„Az irgalmasság Atyja és minden vigasztalás Istene vigasztalja meg 
királyi Felségedet Fiában, a Jézus Krisztusban Szentlelke által, hogy 
ezt a nyomorúságot hamar elfeledje vagy legalább férfiasán elviselje.”

A Lutherral való kapcsolat természetesen nagy izgalmat váltott ki 
az udvar és a főpapság körében. Annál is inkább, mert Mária édes test
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vére volt a hatalmas V. Károly császárnak és Ferdinándnak, aki rövid
del ezután magyar király lett. Mindkettő igen neheztelt húgára a tör
téntek miatt. Mária pedig őrlődött a dinasztikus érdek és a felismert 
igazság között. Bár egyfelől igyekezett kimagyarázkodni, másfelől mégis 
üdözés lett az osztályrésze. Ekkor írta a „Mag ich Unglück nicht wider- 
stehn” kezdetű szép énekét, amelynek kezdő soraiba nevét rejtette el. 
Keresztyén énekeskönyvünkben ma is megtaláljuk és sokszor énekeljük 
is ezt a 364. számú szép éneket, amely híven tükrözi lelkének szenve
dését és az Ürba vetett bizalmát.

Máriát meggyőződésén kívül az is bátoríthatta, hogy nővére, Izabella 
dán királyné is bátran kiállt evangéliumi hite mellett, annyira, hogy 
már 1524-ben két szín alatt merte venni az úrvacsorát Osiander lelkész 
kezéből a nürnbergi birodalmi gyűlésen. — Mária is bizonyságot tett 
több ízben hitéről, a dinasztikus érdekeken azonban nem tudta túltenni 
magát. 1530-ban Henckel Jánossal együtt ő is megjelent az augsburgi 
birodalmi gyűlésen, szerette volna is rávenni a rendeket, hogy udvari 
papja ott igét hirdethessen, ezt azonban végül sem engedték meg. A 
gyűlés során sokat fáradozott, hogy bátya, V. Károly szívét az evan
gélikusok felé hangolja. Melantíhthon is azt írja ez év július 10-én 
Augsburgból Luthernek, hogy „ez az igazán hősi lélekkel felruházott, 
rendkívül kegyes és mértékletes asszony törekszik bátyját megbékél
tetni irántunk, de kénytelen ezt félénken és bátortalanul tenni.” Más 
tudósítás szerint pedig arra intette bátyját, lássa meg, miként járt 
férje az evangélikusok üldözése miatt.

Máriát ezután V. Károly császár Belgium élére állította, hogy talán 
ezzel lekötelezze és a Rómától való elszakadását megakadályozza. Itt 
a rendelkezésünkre álló adatok szerint, valóban tartózkodott minden 
olyan lépéstől, amely gyanússá tette volna őt Róma előtt, bár az is 
bizonyos, hogy nem tűrte meg tartományában az inkvizíciót és az eret
neküldöző császári rendeletek végrehajtásában mérsékletet tanúsított; 
be is vádolták a császárnál, hogy titokban kedvez a lutheránusoknak.

A schmalkaldeni szövetség alkalmával pedig maga III. Pál pápa 
tudakozódott úgy felőle, mint aki eretnekséggel van megfertőzve.

Ha igaz is sokak feltevése, hogy Mária élete végéig inkább volt 
Erasmus tanítványa, mint a lutheri reformáció őszinte híve, annyi bi
zonyos, hogy Isten eszköze Volt a forrongó magyar földön és része volt 
az evangélium diadalában.

III.

A  magyar Luther

Fordítsuk most tekintetünket a XVI. századi magyar reformáció' 
egyik legkimagaslóbb alakjára. Dévai Bíró Mátyás jelentőségét az is 
mutatja, hogy rég időktől fogva „a magyar Luther”-nek nevezik őt. 
(A kifejezést először 1571-ben egy Schaeraeus nevű medgyesi szász lel
kész és költő használta a „Ruinae Pannóniáé” című versében.) Helyesen 
mondja róla Bőd Péter, hogy „legelső volt ez a Dévai Mátyás, aki a re
formációnak hajnalán az Isten beszédének lámpását egész Magyaror
szágon elhordozta, és a tudatlanság homályában élő embereknek a vilá
gosságot megmutatta: az Isten beszéde életet adó kenyerének édességét 
megkóstoltatta és ízelítette.”

Fiatal korában Erdélyben volt szerzetes, de innen — Spervogel lő
csei bíró közlése szerint — midőn az evangéliumi tudomány elhírese-

594



dett Erdélyben, elmenekült, s aztán Magyarországba ment át.” Ez az 
adat halvány tényt vet arra, hogy felismerte a szerzetesi élet és a római 
tanok hibáit és tudatosan szakított azokkal. Kereső, szomjas lélekkel 
járta be az országot és kereste fel a reformáció bölcsőit. Hazánkban 
először Szatmár és Abaúj megyékben hirdette az evangéliumot. A refor
máció két nagy patrónusának megtérítése fűződik a nevéhez: előbb 
Batizi Andrással együtt Drágffy Gáspárt, utóbb Sztárai Mihállyal 
Perényi Pétert vezette el az evangéliumi hitre. Mindez a mohácsi vészt 
követő években, tehát 1527 táján történt.

Ezután német tanulmányútra ment, ahol 1529. december 3-án Wit- 
tenbergben jegyezték be nevét az egyetemi anyakönyvbe: Matthias Biro 
de Way. Amikor a következő évben hazajött, már két szín alatt szolgál
tatta ki az úrvacsorát, s amikor ugyanebben az évben Kassa prédiká
tora lett, bizonyságot tett, hogy nem ad elő más tudományt, mint azt, 
amit a próféták és apostolok írásaiból tanult. A misét is mindjárt ma
gyar nyelven tartotta, és vallotta, hogy az nem engesztelő áldozat, mért 
Krisztus. egyetlen áldozatával örökre megszentelt minket. Á  szentek 
közbenjárását is tagadta, hivatkozván arra, hogy azok is mind bűnös 
emberek voltak, képtelenek tehát a közbenjárás tisztére. Egyetlen köz
benjárónk Jézus Krisztus! Elvetette a római egyház által elrendelt böj
töket, ünnepeket, a fülbegyónást, a tisztítótűz létezését pedig tagadta.

Ez a határozott és egy gyülekezet egészében először érvényesülő re
formálás természetesen nem maradt hatástalan. A Kassa környéki szer
zetesek, akiknek számára ártalmas volt az „új” tudomány, megkezdték 
Dévai üldözését. Közbenjárásukra Fáber János bécsi püspök — eretnek
ségre való hivatkozással — feljelentette őt Ferdinánd királynál. Ennek 
rendeletére, a kassaiak ellenkezése dacára, huszárokkal elfogták, majd 
Likava várába, s onnét Bécsbe szállították. Itt mint eretneknek 27 tételt 
tártak eléje, amiket ő Kassán fejtegetett. Ezeket Dévai „a Jézus Krisz
tus evangéliumához méltó hitvallóként szerényen és önmegtartóztatás
sal fogadta”. Amit elferdítettek, helyesbítette, amit hamisan tulajdoní
tottak neki, azt visszavetette. Meggyőződéséről azonban teljes hittel 
és bátorsággal tett bizonyságot. Amikor az úrvacsoráról szóló tant vé
delmezte, bírája, Faber püspök — aki jellemző módon a Zsidókhoz írt 
levelet is elvetendőnek tartotta, mert annak értelmében a miseáldozat 
nem állhat meg —, indulatosan azt mondta, hogy tűzzel kellene az 
ilyen embert megtisztítani, mivel gonoszul gondolkodik a szentségek 
felől. Mikor pedig a vizsgálat végén Dévait elbocsátotta, kisebb türel
metlenséggel így szólt: „Megáldanálak, ha keresztyén volnál” . Mire az 
visszafordulva így válaszolt: „Nincs szükségem áldásodra, van Isten, 
aki megáld engem és egykor könyörülni fog rajtam!”

Az 1532-ben kiszabadult Dévai ezután nem Kassára, hanem a Zápolya 
uralma alá tartozó területre ment és ott terjesztette az evangéliumot. 
Budán is többeket' sikerült megnyernie a reformációnak. Mikor azon
ban itt az egyházba beférkőzött romlottságot és hamis tant ostorozta, 
a szerzetesek feljelentették a királynál. Zápolya ekkor egy börtönbe 
vetette, ahol halálraítéltekkel együtt kellett raboskodnia. Ugyanitt síny
lődött egy kovácsmester is, aki a király lovára rosszul verte fel a pat
kót s emiatt a ló megsántult. A szeszélyes király a kovács életét lova 
életbenmaradásától tette függővé. Dévai érezte, hogy a börtönben sem 
vesztegelhet, hanem hirdetnie kell az evangéliumot. A kovács leikébe 
jó talajba hullt a mag. Amikor hírül vette, hogy kiszabadul, kijelen
tette, hogy Dévaival egy hiten van, kész vele a halállal is szembenézni, 
sőt, azt mindenki közül elsőnek megízlelni. Amikor a király a kovács
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nak ezt a bátor kiállását meghallotta, minthogy vallási dolgokban mél
tányosságra és türelemre törekedett, elrendelte, hogy mindkét foglyot 
bocsássák szabadon.

Fogságáról Dévai maga is ír a Szegedi Gergely Apológiáját cáfoló 
műve előszavában. Itt a következőket írja: „Az én igehirdetésemnek 
tanúja mindkét Pannónia, Magyarország mindkét királya, akiknek mél
tatlan bánásmódját, azonfelül bilincseit és börtöneit tapasztaltam Isten 
kegyelméből, hogy Pállal az én gyengeségemben semmit se dicseked
jem!”

Kiszabadulása után folytatta reformátori tevékenységét, amely kü
lönösen a nemesek és főurak között vált jelentőssé. Általuk ugyanis 
szélesebb körben gyűrűzhetett tovább az evangélium. S hogy tanítása 
írásban is megmaradjon, két fontos könyvet is írt e korban, egyet 
„A  szentek aluvásáról” — amelyben a szentek imádását és azok közben
járásának hitét ostromolja — és az üdvösség alapelveit tartalmazó 52 
tételes művét: a „Rudimenta salutis” -t. Utóbbiról ellenfele, Szegedi Ger
gely mint valami rosszat veti szemére, hogy követői kézikönyv gyanánt 
hordozzák varázsigéit. Ez az adat is bizonyítja a könyv rendkívüli elter
jedtségét és Dévai kortársaira gyakorolt nagy hatását.

Az 1534-et követő években Dévai elhagyta Budát és Dunántúlra 
ment, ahol Nádasdy Tamást sikerült az evangéliumi tudomány párt- 
fogolására bírnia. Ennek birtokán, Sárváron és az általa alapított Üj- 
szigeten szabadon hirdethette az igét. Az itt berendezett nyomdája 
nagyszerű eszköz volt az evangélium terjesztésében. A következő évek
ben Németországba, majd Svájcba ment, s bár 1538-ban ismét magyar 
földön találjuk, útja utóbb ködbe vész. Hittani, nyelvtani és polemikus 
művei német, svájci és lengyel földön is nagyszámban jelentek meg., 
Hogy „a magyar Luthert” a nép mennyire szívébe zárta, mutatja az is, 
hogy még éneket is szereztek róla: „Magyar nyelven Mátyás vala a 
prédikátor” címmel.

Végül meg kell még említenünk, hogy németországi útja során 
Dévai igen közeli, baráti kapcsolatba került Lutherrel, s annak asztal- 
társaságához tartozott. Luther röviddel halála előtt például hozta fel 
őt arra, hogy az igazi keresztyének bátran mennek tűzbe, sőt halálba is 
az evangéliumért. Arra az esetre célzott, amikor egy pápás pappal akart 
Budán próbára kiállni, de a puskaporos hordó láttán ellenfele elsom- 
fordált. (A történetnek bizonyára van legendáris vonása is, de valószínű, 
hogy történeti magva hiteles.)

Dévai Biró Mátyás 1545 körül halt meg, valószínűleg Debrecenben.

IV.

Az éneklő reformátor

A XVI. század harmincas éveiben Páduában tanult egy lelkes, fiatal 
ferences barát, aki a Somogy megyei Tótsztára községből származott. 
Itt, a páduai egyetemen ismerkedett meg Luther tanításával Sztárai 
Mihály, egyik legnagyobb hatással prédikáló és éneklő magyar refor~ 
mátorunk.

Hazájába visszatérve Perényi Péterhez csatlakozott. Egyfelől Sáros
patak, Sátoraljaújhely, Terebes jelzi élete első állomásait, másfelől az 
ugyancsak Percnyiekhez tartozó Tolna-Baranya vidéke. 1544—51-ig, majd 
1558—65-ig az Eszéktől nem messze eső Laskó mezővárosának, közben 
1551—59-ig pedig az akkor virágzó Tolna (Altinum) városának volt lel

596



kipásztora, s egyben Baranya első evangélikus püspöke. Korabeli fel
jegyzések szerint a török pusztítás előtt „Tolna régen Altinumnak ne
veztetett s akkor legnagyobb egyház volt egészen a Fekete-tengerig” . 
Itt, a Drávaközben lett messzire világító fáklyaláng Sztáray Mihály.

Istentől kapott adottságait kihasználva, a laskói dombon és szerte 
a vidéken magyar nyelvű zsoltárokat énekelve hívogatott az ige hall
gatására. (Réthy Lajos szép képen örökítette meg ezt a jelenetet.)

Pathai Sámuel, egy XVII. század eleji laskói rektor így számol be 
erről a sajátos tevékenységéről: „Az egyházak reformálásában — amint 
a szemtanúk beszélték — ilyen módszert követett. Midőn közönséges 
egyházi beszédeiben az evangéliumot hirdetni kezdte, először Dávidnak 
zsoltárait, melyek közül a kiválóbbakat ékes átdolgozásban hazai nyel
vünkre ültetett át s melyeket még a mai napig is használunk gyüleke
zeteinkben, nagy áhítattal és bizonyos lelki édességgel énekelte a gyüle
kezet és a nyomorult nép előtt. Ilyenféle buzgó énekléssel annyira fel
buzdította a népet, mely azelőtt ilyesmit sohase hallott, hogy a kör
nyékből mindenfelől nagy sokaság özönlött össze hozzá, éspedig olyan 
nagy számmal, hogy alig lehetett már hozzáférni. Mivel pedig az ének
lésben egyszersmind magas, csengő hangja is volt, mint különben is 
zeneértő, oly szép és kellemes harmóniával énekelt, hogy édeshangú 
zengedezésével magához vonta az embereket. Ennélfogva az egész Hegy
alján — így nevezték Baranyának azt a részét, amelyet átmetsz a 
Krassó folyó mellett elnyúló s Vörösmartnál a Dunát érintő hegy — 
hirtelen elterjedt az a hír, hogy új vallás támadt, amelyről még az apák 
sem hallottak soha. A nép erre a közeli városokból, mezővárosokból és 
falvakból seregestül tódult össze Laskóra, mint valami híres sokada- 
lomra. Látván tehát Sztárai, a hű igehirdető, hogy a tanulatlan nép 
oktatására elérkezett a kedvező alkalom, de szükséges is, hogy az igaz 
vallást s az evangéliumi igazság fényét felderítse előttük, úgy alkalmazta 
beszédeit, hogy azokban az igazságot a legvilágosabb okokkal bizonyí
totta, a misének, búcsúcéduláknak és más ceremóniáknak hiábavaló
ságáról pedig annyira meggyőzte őket, hogy rövid idő alatt a római 
katolikus atyafiak a papokat és szerzeteseket elküldvén, a pápistaság- 
nak búcsút mondtak, a paróchiát pedig Sztárainak adták át.”

Joggal mondja tehát róla Bauhofer, hogy egyike volt Isten szőlős
kertje legtevékenyebb munkásának. Két évtizedre terjedő Dráva közi 
szolgálatát a lehető legnagyobb külső és belső veszedelmek között kel
lett ellátnia. A külső veszedelmet a török szüntelen pusztító áradata 
jelentette. Eszék környéke annyira ki volt téve a támadásoknak, hogy 
Dél-Baranya emiatt lassan teljesen elnéptelenedett. Az egykor virágzó 120 
gyülekezet java is elpusztult. Tolnai Pál egykori tolnai rektor fenn
maradt feljegyzése hű képet ad erről a korról. „A török éjjel-nappal 
áskálódik papjaink és iskoláink ellen, mert azt tartják, ezek okai, hogy 
a magyar nem akar törökké lenni. Nincs olyan pap, kit a török meg ne 
veretett volna, kivéve egymagámat. A veretés általában minden nap 
folyik, a legkisebb okért a hibásnak talpát úgy elverik, hogy a bőr is 
lemegy róla. Mikor a törökre nézve egy-egy harc szerencsétlenül üt ki, 
egész bosszúját mindjárt a prédikátorokon tölti ki, mert úgy mondják, 
ők okai minden szerencsétlenségnek, átkokat bocsátván őellenök az 
Istenhez. Ily váddal háromszor fogták el Püpök Urunkat is, s kötözve 
vitték a vesztőhelyre, hogy lenyakazzák, de az Isten csodálatos módon 
megoltalmazó mindannyiszor.”

Laskói működésének idejéből, kb. 1551-ből maradt fend Sztárainak 
egy értékes levele barátjához, Tuknai Miklóshoz. A levél magyar fordí
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tásban így hangzik: „Kedves Miklós! Megkaptam leveledet, melyben 
kérsz, hogy Isten igéjének gyarapodása és gyümölcsözése felől tudósí
tással szolgálnék nemcsak neked, hanem Bécsben és Bécsen túl élő 
testvéreinknek is, s részlaltetnélek benneteket is a közös örömben. Bi
zony nem férne levélbe, ha részletekbe akarnék bocsátkozni, azért csak 
a legfőbb pontokat fogom érinteni. Hét éve múlt már, hogy én Isten 
akaratából a török uralom alatt álló Alsó-Baranyában mint első és 
egyedüli, az Űr igéjét hirdetni kezdtem. Már innen és túl a Dunán és 
Dráván, az Úrnak gazdag és már elért gabonájának aratására jött többi 
atyafiakkal s a Szentléleknek segítségével 120 egyházat alapítottam, 
amelyek közül mindegyikben egy értelem szerint hirdettetik és fogad- 
tatik az Űr igéje . . .  Hosszas lenne elbeszélni, kedves Miklós, micsoda 
összeütközéseink voltak e hét év alatt a pápa embereivel. Elég legyen 
csak annyit írni, hogy mindenütt legyőztük, s mint farkasokat a Krisz
tus aklától messze elűztük őket; némelyeket a Tisza, másokat a Száva 
folyón túl menni kényszerítettünk. Ezen évben a pünkösdi ünnepeken 
a Valpó és Vukovár környékén tartott zsinat alkalmával két ütközetben 
legyőztük őket és közülük némelyek tőlünk való féltükben á teknő alá 
bújtak, amelyen három asszony ült, ahonnét aztán már példabeszéddé 
vált a rácok között: Popge pod coritom pod Troyam senon. (Pap bújt 
el a teknő alá, három asszony ült fel reá). . . ”

A belső ellenség is állandóan leskelődött tehát reá. Pathai több 
egykorú tanúra hivatkozva írja, hogy a laskói papiak ajtaja előtt éjjel 
leselkedtek rá ellenségei. Ö azonban óvatos volt: mikor lakásából a sö
tétbe ki akart menni, ellenfeleit kijátszva, előbb karóra szúrt tököt nyúj
tott ki az ajtón. A leselkedők ezt Sztárai kopasz fejének nézvén, azt ver
ték szét, ő pedig sértetlenül húzódhatott vissza, ezt mondván: „Tud
tam, hogy leselködtök!” Végül aztán hívei, látván, hogy élete veszélyben 
forog, őröket rendeltek kapuja elé, amíg az egész város el nem fogadta 
a reformációt.

Sztárai életének utolsó szakasza ismét homályba vész. Annyit tu
dunk, hogy 1565-ben Pápa hívta meg prédikátorának, valószínűleg Török 
Bálint ajánlására. Tíz évi pápai működéséről azonban sajnos nagyon 
kevés adatunk van. Így többek között az, hogy 1570-ben a soproni gyü
lekezet akarta papjául hívni, ő azonban a pápaiak marasztalására való 
hivatkozással lemondta a meghívást. Utóbb 1574-ben járt Sopronban, de 
haláláig Pápa lelkésze maradt. Itt is.halt meg 1575-ben.

Énekköltészetének maradandó emléke ízes magyar nyelvre fordí
tott tizenhat zsoltára, de nagyjelentőségűek históriás énekei is, pl. Illés
ről és Ákhábról, Juditról és Holofernesről, Atihanasiusról és Cranme- 
rus Tamásról. — Szolgálatának másik fontos területe a magyar dráma
írás megalapozása. Hitvitázó drámáit (A papok házassága, Az igaz pap
ság tüköré) valószínűleg diákokkal adatta elő, hogy ezúton is szórhassa 
az ige magvát és a biblikus tanítás igazságát.

V.

A  nagy szuperintendens

A XVI. század második felének legkimagaslóbb lutheri reformátora 
Bornemissza Péter (1535—1584). frói tevékenysége oly nagy volt, hogy 
méltán mondja róla Bauhofer: „nagy áldással működött és többet írt, 
mint az evangélikus püspökök azóta együttesen.” Több ízben és több 
oldalról feldolgozott életrajza révén alakja a magyar reformátorok kö
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zött viszonylag a legismertebb a lelkészek között, ezért most életének 
főleg sajátos mozzanatait és belső lelki életének jellemző vonásait vesz- 
szük csak figyelembe.

Egy serdülőkori kalandja mutatja, milyen mélyen érintette a pesti 
polgárgyermeket már 18 éves korában Isten reformációs munkája. Mint 
kassai diák a város katolikus császári kapitányát, Feledi Lestárt fehér 
lepedőben, angyalnak öltözve akarta megrémíteni és rávenni, hogy ne 
„fakép előtt” mormolja imádságait, hanem felhagyva a barátok miséi
vel és a protestánsok üldözésével, a kassai prédikátor tiszta igehirde
tését hallgassa. A kapitány azonban elfogatta Péter diákot, buzogányá
val erősen megverte, majd tömlöcbe záratta. Hogy azonban ez a tette 
nemcsak egyszerű diákcsíny akart lenni, hanem komoly térítő szándék 
is vezette, bizonyítja egy későbbi vallomása, amelyben azt írja, hogy 
amikor két hétig ült tömlőében, „s nagy kemény kínzással rettentene 
az pápás kapitány, mondák fráter János barátnak: szólj mellettem. 
Ö felele: Ha tülem tanácsot kértél volna, itt nem volnál; de lám, azt 
mondod, hogy Istentül vagy, azért az az Isten szabadítson meg téged. 
Ez szóra nagy keservesen sírván a fogházban, mihelt felkelek az imád
ságról, ottan megmutatta Isten, hogy kellene megnyitnom az vas ajtót.” 
Sikerült is a börtönből megszöknie.

Néhány év múlva külföldi tanulmányútra indult a húsz év körüli 
ifjú. Költői lelke sugallatára többször pennát fogott és verseket írt. 
Mind a „siralmas éneköm”, mind a „Cantio Szent János látásáról” 
Huszt várában írt remekmű. Az utóbbi befejező soraiból is bepillantást 
kapunk fiatal leikébe:

Ezeket szerzék Husztnak várában 
Bornemisza Péter 

Mikor látnája, hogy az testre 
gondolná sok ember,

Istenért kéri, hogy mennyországra 
minden igyekezzék.

Bécsi tanulmányi évei során sem hagyta nyugton Isten ösztökéje. 
Mivel Bécsben tilos volt a nyilvános evangélikus vallásgyakorlat, diák
szállásán tartott házi-istentiszteleteket. Életének erről a szakaszáról így 
emlékezik meg: „Mikor még Bécsbe tanuló ifjú voltam, izgatott az Úr
isten erővel is, hogy szállásomon prédikáljak, kire sokan gyűltek. Ez 
miatt Oláh érsek, egri pispek, ki oztán érsekké lön, Verancius Antal 
és az nyitrai Bornemisza pispek reárn gyülekeztek, hol elejekben, hol 
az császár eleibe hivattak, ijesztöttek sok képpen, hogy ne prédikálnék, 
de égett a szívem és talán az oldalamon is ki fakadt volna, ha az számat 
fel nem tátottám volna.”

Mikor igehirdetései miatt távoznia kellett Bécsből, Magyaróváron 
Huszár Gál szolgálatába állt. Mint lelkes tanítvány elkísérte Kassára 
is 1561-ben; mikor ott mesterét a katolikus kapitány az evangéliumért 
börtönbe vetette, ő utcai lázadást szítva, a kemencefalat kibontotta és 
megszöktette gazdáját.

Sok tusakodás után végre prédikátor lett. Ehhez mind a reneszánsz 
szellemmel, mind saját vágyaival szakítania kellett. Mint írja: „Az nyolc 
esztendők után nódita Isten prédikátorságra, tusakodván ellene, mint 
Mojzes és Jeremiás, de egyéb nem leheték benne. Kinek az kezdetin 
is érsekek, pispekek és császárok támadának ellenem, de annyival in
kább hozzá édesite az Isten.”

1564—70-ig Zólyom prédikátora volt Balassi János patrónussága
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alatt. Igehirdetéseit itt sajtó alá rendezte: „Írtam én is egy posztillát, 
kibe a'-szokott evangéliumokat nagy hűen és oly nyilván magyaráztam, 
hogy akár mel falubeli parasztság is könnyen meg értheti, kit azértis 
mieltem, hogy csak egy gyermek olvasására is sokan tanulhassanak.”

1570—72-ig Galgócon, 1572—78-ig Semptén a Salm grófok prédi
kátora. E két helyen Isten „nyolc esztendeig sok népeket építtető az 
egész tartományban általam”. Hogy posztilláinak kiadását megköny- 
nyítse, megvette Huszár Gál könyvnyomtató műhelyét.

Nevét 1574-ben már mint „Petrus Abstemius Superintendens et 
Servus Jesu Christi” írja alá. „A  kinyomtatott prédikációk által is — 
mint írja — okot akarók adni az prédikátoroknak, hogy ők is nemcsak 
vasárnap, hanem minden nap jó reggel fél-fél óráig prédikációt tenné
nek, akár azon vasárnapi evangéliumnak maradékaiból, akár az prófé
ták és apostolok írásaiból. Hogy így az község mindennap meg szentel
tetvén és meg újíttatván az Istennek igéje által, mennyei áldomást és 
segítséget venne munkájára és minden rendbeli tisztire. . .  Nagy torok
szóval, nem ásítva, nem kellyetlenül, sem részegségvei, sem dobzódás- 
sal, hanem józan elmével, bátor szívvel, édes lélekkel úgy kell kiálta
nunk a Krisztust, hogy ha egész Jeruzsálemnek királya, papja, farizeusi, 
nemesi, írástudói és tanácsi, avagy mind az egész világnak császári, 
királyi, hercegi, papjai elleneznék is, meghallja a világ.”

Isten prófétai lelkű követe volt — ugyanakkor ízig-vérig ember. 
Belső vívódásai, ó-embere elleni kérlelhetetlen küzdelme, „ördögi kí
sérletei” intésül és vigasztalásul szolgálhatnak mindnyájunknak. Hadd 
idézzünk ismét tőle magától: „Tudok oly napot, hogy az sátán elkezdette 
az haragra, az szorgalomtosságra, az bujaságra való indítást és azokban 
ugyan meg bolonditott volna, ha az Úr hozzám nem tért volna.” Másutt t 
.„ . . .  Vidámságomban hol nyalánkodásra, jól lakásra, hol telhetetlen- 
ségre, hol bujaságra úgy kezdék felindulni, hogy ugyan reszketnék belé. 
Azért az Űristen ismét megnehezité (beteg) gyermekemet és azzal meg- 
szomoritván, fojtogatni kezdé bennem a bűnöket. Végre élvévé tiz esz
tendős Peti fiam ot. . .  kinek halála mind az által -igen nehéz volt és sok 
bűnömet  ̂elnyomta,”

Amikor saját vétkeit leplezetlen őszinteséggel feltárta, nem hall
gatott környezetének. és kortársainak bűneiről sem. A  paráznaságtól, 
részegségtől, dobzódástól és egyéb durva bűnöktől elrettentő képekkel 
akarta visszatartani híveit. Nyíltan megmondja, hogy akik így cselek
szenek, haláluk után „mind büdösek lesznek, az fejek koponája kopasz 
csont lesz. . .  az mit fitogtatnak, az majd semmi lesz, az mely fogokkal 
rágódtak az vendégségbe, az rútul kificsorodik, az szemök kiapad, az 
torkok, hasok elrothad. . .  azért mikor köztök vagyok is, mindenkor 
prédikálok, hogy megjózano-djanak.”

Melanohthon egyetemi előadásainak Manlius által sajtó alá rende
zett munkáját alapul véve és hazai adatokkal kiegészítve, 1678-ban 
Semptén „Ördögi kísértetek” címen posztilláinak IV. köteteként kiadta 
ma is közismert munkáját, amelyben nyers őszinteséggel ostorozta a 
főurak, főpapság és sok közéleti személyiség durva bűneit. Mivel saját 
patrónusaira és azok családtagjaira is kíméletlenül lesújtott, rövidesen 
el kellett hagynia Semptét. Drámai meneküléséről ő maga számol be. 
„Hideg, fagyos esőben fél esztendős kicsi szoptatós gyermeeskéimmet 
cselédestül űzettem ki én is oly városból, kinek hat esztendeig igen híven 
szolgáltam. Azért, hogy nem kedvezhettem senkinek az bűnnek -meg 
feddésében.”

Isten gondviselése Detrekő várába viszi a bújdosó szuperintendenst.
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Itt Balassi István veszi pártfogásába. 1578—84-ig itt éli le életének utolsá 
szakaszát. Lelki békessége és páratlan aktivitása azonban itt sem hagyta 
cserben. Megmentett nyomdaszerszámaival utolsó posztillás köteteit 
rendezi sajtó alá, sőt tervbe veszi a Biblia megjelentetését is. Hányat
tatása azonban nem ér még véget: bécsi fogság, csodálatos menekülés, 
Beckó vára, majd ismét Detrekő jelzi izgalmas életútját. 1582-ben még 
egy 334 leveles Énekeskönyvet, halála évében pedig teljes évi prédi- 
kációs anyagot tartalmazó Folioposztillát ad ki még. Bécsi szabadulá
sakor papírra vetett jóslata így korán, alig 49 éves korában beteljese
dett. „Az Urat segítségül hívén, csodaképen kihozott kezekből, de azért 
az üldözésnek ezután nem lett vége, kit reám várok mind addig, miglen 
az én idvezitő Krisztusomat meg nem látom színről színre.”

1584 tavaszán hívta haza az élet és halál Ura. A Pozsony megyei 
Széleskúton, a Detrekő vára alatt fekvő régi templom Balassi-kriptá- 
jában várja a feltámadást a magyar reformáció nagy szuperintendense.

VI.

Fáklyalángok

Még a kívülálló szemlélő előtt is kétségtelen, hogy a magyar refor
mációnak rendkívül gazdag és megtermékenyítő hatása volt népünk 
szellemi és lelki életére. A századokon át feudális bilincsek közt ver
gődő magyarság hosszú éjjelét hatalmas fénycsóvaként világította be 
az újra felfedezett evangélium. És bár a XVII. század elejére a magyar
ság zöme protestánssá vált, sokan maradtak meg a régi élet sötétségé
ben. Isten azonban ezek számára is fáklyákat gyújtott szerte az ország
ban. Mielőtt befejeznénk reformációi visszaemlékezéseinket, irányítsuk 
tekintetünket három nagy fáklyalángra, amelyeket nyugaton, északon 
és keleten adott Isten népünk számára.

a) A 16. század közepének egyik legjelentősebb protestáns teológusa 
és egyházépítőjé Huszár Gál reformátor volt (1515—1575). A Felső- 
Dunamelléken született 1515 táján és már korán az evangélium szol
gálatába állt. Hányattatott életének állomásait Magyaróvár, Kassa, Deb
recen, Rév-Komárom, Nagyszombat, Komjáti és Pápa jelzik. Isten igé
jéért és a tiszta tanításért szenvedett: ezért kellett üldözői elől annyi
szor menekülnie.

Huszár Gál volt az első magyar prédikátor, aki — Bécsben, 1577- 
ben — nyomdát vásárolt az evangélium ügyének hathatósabb terjesz
tésére. A híres bécsi nyomdásznál, Hofhalter Rudolfnál maga tanulta ki 
a könyvnyomtatás mesterségét, s a következő évben már ki is adta Öváron 
első prédikációskötetét. Ez a tény kultúrtörténeti szempontból is jelen
tős, de számunkra azért is fontos, mert a technika modern eszközeinek 
tudatos felhasználása sohasem lehet idegen szolgálatunk számára. Hu
szár saját iratain kívül Sztárai drámáit és a svájci Buliinger iratait is 
kiadta, majd 1574-ben nagyjelentőségű énekeskönyvvel gazdagította iro
dalmunkat.

A reformáció nagy győzelmét jelentette az az 1555 pünkösdi nagy 
óvári hitvita, amelyen Huszár a győri és pozsonyi káptalan négy kano
nokát győzte le nagy szellemi fölényével és alapos teológiai felkészült
ségével. Ellenfelei „gúnnyal tetézve kényszerültek Óvárt elhagyni” ,. 
Óvárról Huszár gyakran járt Győrbe is — a pápás püspöki városba — 
ahova1 a várőrség tisztjei hívták, és ahol a magyar katonaság körében 
sok hívet nyert meg az evangéliumnak. Annyira, hogy a győri káptalan
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bepanaszolta őt és szigorúan meghagyta, hogy „ezután az eretnek tudo
mány terjesztésétől és a könyvek nyomtatásától a legsúlyosabb bün
tetés terhe alatt tartózkodjék.”

Az Ür azonban nem engedte sem ajkát, sem nyomdáját elnémítani. 
Oltalmazót rendelt neki Övár vidékén Miksa trónörökös személyében, 
aki kedvezett az evangéliumnak. Mikor helyzete mégis tarthatatlanná 
vált, tovább ment Kassára. Itt a kassai börtönből való szabadulás ne
vezetes emlékét őrzi egyháztörténelmünk. Alig félévi működése után 
Verancsics egri püspök 1560 októberében elfogatja és karácsonyig bör
tönben tartja. Amikor a magyar katonaság, polgárság és diákság hírét 
vette, hogy Egerbe akarják őt szállítani, Bornemisza Péter és társai 
— mint láttuk — utcai zavargást rendeztek, s ezalatt börtöne falát ki
bontva, a kéményen át kiszabadították. Hogy ebben Bornemiszának 
vezető szerepe lehetett, bizonyítja egy későbbi feljegyzése: „1561.
Liberavi D. Gallum”.

Másfél évi debreceni könyvnyomtatói működés után 1562-ben Rév- 
Komáromban találkozunk vele, mint a magyar folyamőrök prédikátorá
val. Tüzes beszédei Komáromot is a reformáció hívévé tették. Egykorú 
feljegyzések szerint a komáromi piacon tartott nagy prédikációja után 
az asszonyok Gáspár ferencrendi pátert kiűzték a plébániáról, majd ki
kergették a városból. Emiatt újból menekülnie kellett télvíz idején. 
Másfél évig Nagyszombaton, majd a Vág vidékén, s utóbb Komjátiban 
találkozunk vele.

Utolsó éveiről viszonylag keveset tudunk. Annyi bizonyos, hogy
1574. október 14-én, Stárai Mihály halála után Török István gyámjai 
őt hívták meg Pápa lelkészének. Alig egy évi működése után azonban
1575. október 23-án pestis áldozata lett. Forgách Imre főispán feljegy
zéséből tudjuk, hogy ugyanazon a napon, amelyen keresztelését — a régi 
kegyesek szerint mennyei születésnapját — ünnepelte. . .  Emlékét hálá
val és kegyelettel őrzi Isten népe. Csontjai Sztáraiéval együtt Pápa már 
rég eltűnt — valószínűleg a mai Szent Anna kápolna körül létezett — 
temetőjében porladoznak a feltámadás nagy és dicső napjáig.

b) Vessünk most egy pillantást az északkeleti Felvidékre. Itt is 
messzire világító fáklyát gyújtott meg a reformáció tüze. A sárosi és 
szepesi keresztyénség nagy egyénisége, Bárt.fa nagy szülötte és iskolájá
nak rektora: Stöckel Lénárd (1510—1560) tartotta kezében ezt a fényes 
fáklyát. Az ő nevéhez fűződik a lutheri reformáció meghonosítása és 
megszilárdítása, az Ötvárosi Hitvallás megfogalmazása, a protestáns 
neveléstudomány elméleti és gyakorlati megalapozása és az evangé
liumi iskoladrámák előadásának bevezetése.

Küzdelmes ifjúság után hosszú időt töltött külföldön. Ebből öt évet 
a wittenbergi egyetemen tanult, két évet pedig Eislebenben töltött. 
Bártfa többszöri hívására 1539-ben tért vissza szülővárosába, amely 
aztán haláláig szolgálati területe maradt. A vezetése alatt álló bártfai 
iskola az ország határain túl is híressé vált. Utóbb a lőcsei, kassai és 
selmeci, sőt a mansfeldi és breslaui iskolák is igyekeztek a nagy peda
gógust és teológust rektorul megnyerni, ő azonban ragaszkodott szülő
városához.

A mi szempontunkból főleg a mélyen Krisztusban gyökerező peda
gógiájára, másfelől az iskoladrámák meghonosítására ikell felfigyel
nünk. „Istent úgy féljük igazán — fogalmazta meg a bártfai iskola tör
vényében —, hogy igéjén elmélkedünk, és minden dolgunkat, tehát 
teljes életünket tanácsához szabjuk.”

Szolgálatának másik nagy érdeme a protestáns iskolai színjáték 
meghonosítása. Egyik legnagyobb hatású drámája Wittenbergben jelent
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meg „Historia von Susanna” címen, s mind ezt, mind a többi drámáját 
gyakran adták elő Hazánkban. Művelődés- és irodalomtörténeti szem
pontból egyaránt jelentős Stöckelnek ez a munkássága.

c) Végül meg kell emlékeznünk az egykori keleti országrészről, 
Erdélyről is, amelynek magyarsága körében is a szász származású Heltai 
Gáspár (1505?—'1575) munkálkodott átütő erővel. Bár igaznak látszik 
az a megállapítás, hogy „nem mutatkozott olyannak, mint aki belső
leg átélte a lutheri keresztyénséget” , és csak az ötvenes évek végéig 
tartozott a lutheri reformáció hívei közé, mégis jelentős fényt jelent 
szolgálata a magyar reformáció történetében.

Nem terjedünk most ki egész életművének vázolására, sem irány- 
változtatásaira, csupán lutheránus korszakát vesszük még röviden szem
ügyre. Meglett férfikorában iratkozott be — Honterus ajánlólevelével — 
1543-ban a wittenbergi teológiára. Egy évnél tovább azonban nem ma
radt ott, mert a következő évben, 1544 augusztusában már kolozsvári 
papnak írja magát. Buzgóságára jellemző, hogy röviddel ezután neki
lát Vízaknai Gergellyel a biblia lefordításához. Majd nyomdát állít fel 
Kolozsváron, mely a szellemi élet középpontja lesz. Ehhez utóbb papír
malmot is létesített. Hogy milyen jelentős irodalomtörténeti szempont
ból is munkássága, azt bizonyítja az az adat, hogy a 16. századi magyar 
nyomtatványok 30%-a az ő nyomdájában látott napvilágot. A 371 ma
gyar nyelvű nyomtatott könyvből 101 esik Kolozsvárra.

1551-ben a már régebben kéziratban levő bibliafordításból kinyom
tatásra került Mózes öt könyve magyar nyelven. Munkatársairól az 
előszóban így emlékezik meg Heltai: „Niha hárman, niha négyen is 
voltunk együtt e munkában: Heltai Gáspár kolozsvári, Gyulai Estván 
magyar prédikátor, Ozorai Estván és Vízaknai Gergely.” írja továbbá, 
hogy azért dolgoznak ennyien, mert többen bizonyára jobban megért
hették az egyes kifejezések helyes magyar értelmét és kifejezési módját. 
Eredeti forrásból, a héber ószövetségből fordítottak.

Íme, így ülésezett és munkálkodott a 16. század derekán az első 
magyar protestáns „bibliafordító bizottság. . . ” Heltai különösen a Zsol
tárok könyve fordításában végzett önálló munkát. A következő években 
megjelent a biblia negyedik része, Jézus Sirák Könyve, Bölcs Salamon 
király könyvei és va sok évtizeden keresztül széles körben használt 
„Vigasztaló könyvetske” , amelyet a század végén újra kiadtak.

Heltai pályafutása — lutheranizmus, kálvinizmus, unitarizmus — 
előrevetíti fényét (vagy inkább árnyékát) a század utolsó negyede nagy 
nyomorúságának: a reformáció több irányzatra való szétbomlásának. 
Ahelyett, hogy a megreformált gyülekezetek és azok pásztorai minden 
erejüket hitük és gyülekezeteik megerősödésére fordították volna, ádáz 
felekezeti harcoknak adtak helyet, sőt tudatosan is szították azokat. 
Elfelejtették, hogy csak „amikor együtt lakoznak az atyafiak. . .  csak 
oda küld áldást az Úr és életet örökké!” (Ps. 133.)

*

Reformáció hónapjában adjunk hálát Istennek, hogy annyi szen
vedés és megpróbáltatás után ma szabadon hirdethetjük Isten igéjét 
magyar népünk között. Adjunk hálát az ősök hitéért, bizonyságtételéért 
és bátor helytállásáért. Köszönjük meg a szeretet és egység lelkét, 
amely ma protestáns egyházainkat áthatja. És hogy a jövőben jó gyü
mölcsöket teremhessünk: eresszük gyökereinket mélyen az Ige funda
mentumába, amelynek Ura az egyház örök reformációjának végre
hajtója: Jézus Krisztus.

Dr. Fabiny Tibor
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Teológiánk száz évvel ezelőtt
A magyarországi evangélikus egyház történelmének egyik fehér 

foltja éppen a száz évvel ezelőtti események területén található. Az egy
háztörténet-írás legkevesebbet a 19. századdal foglalkozott. Pedig ennek 
a korszaknak a jelentősége sem marad el a többitől, sőt közelebb áll 
hozzánk, mert hatásai egészen a 20. századig nyúlnak.

Egyházunk történelme feldolgozásának adósságából szeretnénk tör
leszteni valamit, amikor most a 19. század közepe egyháztörténelmi 
helyzetének vázolása után, bemutatnánk a lelkészképzést, az egyes teo
lógiai tudományszakok eredményeit, valamint a különböző teológiai 
irányok és problémák sajátosságait.

I. FEJEZET: AZ EGYHAZTÖRTÉNELMI HELYZET

Egyházunk 300 -éves múltja és az 1848/49-es szabadságharchoz és 
forradalomhoz való viszonya alapján érthető, hogy a Habsburg-ház 

detronázációjának Kossuth által előterjesztett s országgyűlésileg elfoga
dott deklarációját hazánk legtöbb templomában a vasárnap délelőtti 
istentiszteleten a szószéki hirdetések közt felolvasták. Egyes nemzeti
ségi vidékek kivételével, lelkészeink és gyülekezeteink támogatták a 
szabadságharcot. Megbízható adatok sorozatával lehetne ezt igazolni.

Ennek a hazafias magatartásnak tulajdonítható, hogy a forradalom 
és szabadságharc leverésével Haubner Máté dunántúli, Szeberényi János 
bányakerületi, Pákh Mihály tiszakerületi püspökeinket halálra, majd 
börtönre ítélték, Stromszky Sámuel dunáninneni püspököt pedig hiva
talától elmozdították. Rázga Pál pozsonyi lelkész pedig bátran állt a 
Haynau-rendelte akasztófa alá, tudva, hogy vele együtt érez evangélikus 
egyháza és a magyar nép minden hű fia. Sok lelkészünk került had
bíróság elé, húszra súlyos börtönbüntetést mértek, ezenkívül pedig szá
mos lelkésznek kellett elhagynia szolgálati helyét, vagy más módon 
kellett szenvednie.

A levert forradalom és szabadságharc után Haynau táborszernagy, 
az önkényuralom magyarországi teljhatalmú katonai parancsnoka, 1850. 
február 10-én felfüggesztette egyházunk autonómiáját, s rendeletéivel 
egy felülről kormányzott kényszer államegyházi rendszer felé tört utat.

Az osztrák konkordátum

A Bach-korszak egyházpolitikáját két nagy esemény határozta meg. 
Az egyik a Habsburg-háznak a katolikus egyházzal kötött konkordátuma, 
a másik a protestáns pátens volt. Előbb a katolikus egyházzal való 
viszonyát rendezte a bécsi kormány, időileg az osztrák konkordátum 
megelőzte a protestáns pátenst.

Már a 19. század elején, a szentszövetség ellenforradalmi rendszeré
nek is egyik erős oszlopa volt az egyház. Amint az orosz cárok a pravo
szláv egyházat, a porosz királyok az evangélikus egyházat, úgy a Habs
burgok a katolikus egyházat építették be rendszerükbe. Ez az állam
egyházi képlet klasszikus megvalósításának kora. Ferenc császár átvette 
a jozefinizmus egyházpolitikai alapgondolatát, hogy az egyház az állam
célok előmozdítására alkalmas intézmény, tehát az egyház életének
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szoros együttműködésben kell lennie a Habsburg államrendszerrel. 
Ebben a vonatkozásban a pap nem egyéb, mint az állam hivatalnoka 
az egyházban. A római egyháznak és .a Habsburg-uralomnak az ellen- 
forradalmi beállítottsága volt az a közös nevező, amiben találkoztak 
érdekeik s ami szoros kapcsolatot létesített közöttük. Innen érthetők 
az egymásnak kölcsönösen tett messzemenő engedmények.

Az 1848-as forradalom és szabadságharc új helyzetet jelentett. 
Az alsó papság- jelentékeny része rokonszenvezett a forradalmi demok
ratikus törekvésekkel, mivel sajátmaga is a főpapság elnyomása alatt 
állt. Az európai forradalmi légkörben a magas klérus jobbnak látta 
a pápai „világcsászárság” ábrándját feltámasztani. A megingó trónok 
idején biztonságosabbnak látszott az „örök város” pápai uralkodójában 
bizakodni, s ezért az a törekvés vezette, hogy „legyen az egyháznak sza
badsága arra, hogy állam lehessen az államban — az államnak pedig 
arra, hogy az egyház fejétől való függőségben biztosíthassa a maga 
érdekeit.”

A ferencjózsefi ellenforradalmi korszak egyházpolitikai irányvonala 
mindenáron meg akarta nyerni a pápai támogatást. A jozefinizmus fel
számolása révén minden követelésében kielégített szövetségest kapott 
a Schwarzenberg—Bach-féle egyházpolitika. A magas klérus érdekeit 
nem lehetett jobban szolgálni annál, ahogy azt az önkényuralom ki
szolgálta. A fel-fellobbanó forradalmi tüzek esetére a két régi szövet
séges, a Habsburg-ház és a magas klérus a legszorosabb fegyverbarát
ságot kötötte. Erre Ferenc Józsefnek nagy szüksége volt, mert külpoli
tikailag a krimi háborúval került szorult helyzetbe, belpolitikailag pe
dig az állandó forradalmi veszély jelentette a válságot.

Az ellenforradalmi-reakciós szellem nyilvánvaló az osztrák kon
kordátum tartalmából. Az első cikk kijelenti, hogy a katolikus vallás 
mindenkor fenn fog maradni minden jogában és kiváltságában. Ez tu
lajdonképpen azt jelenti, hogy az állam maga fölé helyezi a katolikus 
egyházat s önmagát korlátozza a szabad törvényhozásban a katolikus 
egyház kivételes államjogi helyzete érdekében. A továbbiakban a Habs- 
burg-birodalom egysége érdekében az uralkodó lemondott a magyar 
királyok ősi „tetszvényjogáról” (jus piaceti regii), hogy mindenben egy
séges egyházpolitikát hozzon létre. Kiterjeszti a konkordátum a püspö
kök jogait a papság és a hívek felett. A katolikus egyház kezére adja 
az egész közoktatás ügyét, minden tantárgy tanítása a katolikus egy
házéhoz tartozik alkalmazkodni. Különösen szigorú klerikális felügyelet 
alá kerültek az elemi iskolai tanítók, akiken keresztül a dolgozó nép 
fékentartását akarták elérni. Ezzel az ellenforradalmi rendszer a maga 
vezető szellemi erejévé a katolikus egyházat tette. Anyagi téren a kon
kordátum egyik fő célkitűzése a feudális főpapi nagybirtok biztosítása, 
ugyanakkor pedig az alsó papság anyagilag is függő helyzetének a fenn
tartása. Mikor már a papi tized a feudális társadalmi rend felszámolása 
során nem volt fenntartható — még a 48 utáni ellenforradalmi rendszer 
sem merte visszaállítani —, legalább azt érte el a konkordátum, hogy 
ahol a papi tized fennállt, ott továbbra is érvényben hagyta, ahol pedig 
megszűnt, ott állami tized-kárpótlást biztosított helyette. Így tömörül
tek a reakció erői a forradalomnak még azokkal a vívmányaival szem
ben is, amelyeket még a Schwarzenberg—Bach-féle politikai vezetés 
sem mert megváltoztatni.

Elsősorban a protestánsokat nyugtalanította a római előretörés. 
Eleve bizalmatlanokká tette őket mindazokkal a tárgyalásokkal szem
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ben, amelyeket Bécs az 1855-ös konkordátum után kezdeményezett.
A Bach-korszak egyházpolitikájának legnagyobb vihart kiváltott 

eseménye kétségtelenül a protestáns pátens volt.

A  protestáns pátens

A protestáns pátens előzményei a 19. század elejére nyúlnak vissza. 
A magyarországi protestantizmus íőúri vezetői az államegyházi jellegű 
egyházkormányzati rendszer kialakításának mentek elébe. A korabeli 
reakció egyházpolitikai számítása porosz mintára akarta átszervezni 
a magyarországi protestáns egyházakat.

A porosz király 1835-ben rendelettel tette kötelezővé az Alsó-Rajna- 
vidék és Westfália számára azt a „rheinisoh-westfalische Kirchen- 
ordnung”-ot, amelyben a protestantánsoknak egyre jobban hozzá kellett 
simulniok a mind abszolutisztikusabb porosz királyi hatalomhoz. 
A  Habsburg-rendszer sem tudott több és jobb egyházpolitikai „bölcses
séget” kitalálni 'a porosz királyok ötleténél. Ezt a dudvát akarta 
— persze módosításokkal — Bécs a Bach-korszak ellenforradalmi hely
zetében elültetni Magyarországon.

1856-ban a bécsi kormány hozzászólásra kiadott egy felülről elren
delni szándékozott új egyházalkotmány-tervezetet. Ezt természetesen 
nem fogadták el az egyházkerületek, hanem zsinat összehívását kérték, 
mivel egyedül az illetékes az egyházi törvények megalkotására.

Zsinat engedélyezése helyett 1859. szeptember 1-én császári pátens 
jelent meg, s az azt követő nap pedig a végrehajtást szabályozó minisz
teri utasítás. A pátens a legdurvább beavatkozás volt a magyarországi 
protestáns egyházak törvényalkotó és szervezeti ügyeibe, amennyiben 
teljes egyházalkotmányt akart császári paranccsal a protestáns egy
házakra rákényszeríteni, méghozzá úgy, hogy nem vette figyelembe 
nemcsak a 300 éves magyar protestáns egyháztörténelem folyamán ki
alakult egyházjogi építményt, hanem a Habsburgok által szentesített 
korábbi törvényeket sem.

Maga a pátens az 1790. 26. törvénycikk félremagyarázásán alapult. 
A királyi legfőbb felügyeleti jogot — amelyet addig mindig passzív 
jognak tekintettek, hogy ti. a zsinat által elfogadott törvényeket vagy 
visszaveti — most aktív jognak állították be, amelynél fogva uralkodói 
paranccsal lehetne egy új, s a történeti fejlődéstől idegen egyházalkot
mányt rákényszeríteni a protestáns egyházakra.

Ezenkívül azonban a pátens ügye nem csupán egyház jogi sérelem 
volt, hanem ennél is több, mert ezen az eszközön keresztül akarták a 
Habsburg-centralizációt megvalósítani. A pátens is egy lépés lett volna 
ahhoz, hogy a Habsburg-összmonarchia vágya mielőbb létrejöhessen.

A tiszai egyházkerület 1859. szeptember 28-án tartott közgyűlése 
tiltakozott először a pátens ellen. Bár egyházi gyűlésük főbb szónokait 
és a jegyzőkönyv kibocsátóit, Zsedényi Eduárd felügyelőt, Máday Károly 
szepesbélai lelkészt és Pálkövi Antal tanárt perbefogták s börtönnel 
sújtották, a tiltakozás hulláma országszerte olyan méretet öltött, hogy 
Bécs 1860. május 15-én kibocsátott császári rendeletében mérsékelni 
kényszerült intézkedéseit. A pátens körüli küzdelem azonban egészen 
a kiegyezésig tartott, főleg azért, mert az udvar ügyesen szította a nem
zetiségi ellentéteket a magyarországi evangélikus egyházban.

Ha a magyarországi protestantizmus lelkészeinek és gyülekezeteinek 
jelentékeny többsége elfogadta volna a pátenst, az a különben düledező
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nyílt abszolutizmus számára óriási erkölcsi sikert jelentett volna s talán 
meghosszabbította volna nép- és haladásellenes működését. Éppen azért 
volt nagy jelentőségű az egész nemzet számára, hogy kikényszeríthették 
a pátens visszavonását. Ez persze azzal a következménnyel járt, hogy 
a protestantizmus ugyan kikerülte a Habsburg beavatkozást, de ugyan
akkor odasodródott a nagybirtok-nagytőke képviselőinek hatalmába, a 
Tisza Kálmán-féle világi vezetők érdekeinek szolgálatába.

Az elé a dilemma elé került a magyarországi protestantizmus, hogy 
vagy a .népellenes abszolutizmussal halad -együtt, mint a császári pátenst 
elfogadó, vagy a feudális-tőkés társadalmi és gazdasági rend képviselőire 
támaszkodik, akik végeredményben tartóoszlopai a népet elnyomó állam
hatalomnak is. Lett volna még egy út: a dolgozó népre támaszkodás 
útja, ezt azonban a magyarországi protestantizmus vezetői nem merték 
vállalni. így tehát megmaradt az a helyzet, hogy a Habsburg állam
egyházi rendszer Scyllája és a nagybirtoknak-nagytőkének való kiszol
gáltatottság Charybdise között hányódtak, míg végül is az 1867-es ki
egyezéstől kezdve megszűnt a protestáns pátens minden következménye.

Egyházunk belső életén részben nyomot hagytak ezek a problémák,, 
részben ezektől függetlenül alakult ki a teológiai-lelki helyzet.

A német teológia problémáival való viaskodás inkább a teológia 
művelőit foglalkoztatta. A teológia, mint a lelkészképzés intézménye 
elsősorban az egyház tudáskincsének továbbadásával volt elfoglalva,, 
noha munkáját átszőtték a kor alapvető problémái.

II. FEJEZET: A  LELKÉSZKÉPZÉS

A Habsburg-rendszer keretei között élő magyarországi evangélikus- 
egyház helyzete nem volt könnyű. Az udvar mindig támogatta a nem
zetiségi ellentéteket. A széthúzó erők kavargásában nem lehetett szó 
egyházunk egységéről, a lelkészképzés céltudatos irányáról. Meglehető
sen széteső provincializmus volt a jellemzője az egész egyházi életnek, 
benne természetesen a lelkészképzésnek is.

Az eperjesi, pozsonyi, soproni teológiai főiskolák a helybeli gimná
ziumból nőttek ki az idők folyamán. Á gimnáziumi tanárok és a teo
lógiai tanárok közt olykor elmosódó volt a határ, tanítottak itt is, ott is. 
/  Voltak, akik ebben az időben az átmenetileg közös protestáns teo
lógián, a budapesti teológián tanultak. Ezek elsősorban a bányakerü
letiek közül kerültek ki.

A lelkészképzésnek ez az egyenetlensége azt eredményezte, hogy 
a szuperintendensnek nevezett püspök (a püspök szót protestáns fő
pásztor a Bach-korszakban a katolikus egyház államvallás jellege miatt 
még nem használhatta) alaposan megvizsgálta a jelölt teológiai tudá
sát, mielőtt felavatta volna, hogy kellő bizonyosságot szerezzen a jelölt
nek a lelkészi pályára való alkalmassága tekintetében.

Eperjes

A lelkészképzés mikéntjére nézve a legmegbízhatóbb képet akkor 
nyerjük, ha bepillantunk egy tanév munkájába. Válasszuk ki az 
1858/59-es tanévet.

Ebben a tanévben 22-en tanultak a teológiai főiskolán. A kiképzési 
idő három év volt. Három professzor tanította a teológiai tárgyakat.
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akikhez hozzászámít negyediknek az eperjesi kollégium rektora, Wand- 
rák András is, aki bölcsészeti .tárgyakat tanított.

Az egyes évfolyamok tananyaga a következő volt:
I. évfolyam:
Pedagógia, természetjog, esztétika heti , 4 órában magyarul. A peri- 

kópák exegézise heti 4 órában latinul. A filozófia története heti 3 órá
ban németül. Katolikus és magyar protestáns egyházjog heti 3 órában 
latinul. A tudományok enciklopédiája heti 3 órában magyarul. Héber 
nyelv heti 3 órában latinul. Latin nyelvgyakorlat heti 2 órában.

II. évfolyam:
Keresztyén erkölcstan heti 4 órában magyarul. Ószövetségi exegézis 

heti 3 órában latinul. Egyháztörténet a reformációig heti 4 órában né
metül. Homiletika az első félévben, katechetika a második félévben 
heti 3 órában latinul. Újszövetségi bevezetés heti 4 órában latinul. Latin 
dolgozatok, ami a hallgatók által latin ínyelven készített szemináriumi 
dolgozatokat jelentette, heti 2 óra. Homiletikai és katechetikai gyakor
latok anyanyelven, elsősorban szlovákul. Újszövetségi exegézis heti 
4 órában latinul.

III. évfolyam:
Keresztyén dogmatika a szimbolikával és az evangélikus hitvallási 

iratok anyagával együtt, heti 5 órában latin és német nyelven. Ószövet
ségi exegézis heti 3 órában latinul. Újszövetségi exegézis heti 4 órában 
latinul. Ószövetségi bevezetés heti 4 órában magyarul. Poimenika és 
liturgika heti 4 órában latinul. Latin nyelvű teológiai szeminárium heti 
2 órában. Homiletikai és katechetikai gyakorlatok anyanyelven heti 
2 órában.

Három teológiai tanár között kellett felosztani a teológiai tudomá
nyokat, ami az egyes szaktárgyaknak számunkra szokatlan keverését 
jelentette. Tillisch professzor ószövetségi bevezetést és exegézist, de 
ugyanakkor egyetemes egyháztörténetet, katolikus és magyar protes
táns egyház jogot, enciklopédiát, latin nyelvet tanított. Linberger pro
fesszor a dogmatika, etika, hitvallási iratok,- filozófiatörténet mellett 
a héber nyelvet is tanította. Hlavatsek professzor az újszövetségi be
vezetést, exegézist, poimenikát, liturgikát, homiletikát, katechetikát ta
nította és a latin nyelvű szemináriumokat, valamint az anyanyelvű 
homiletikai és katechetikai gyakorlatokat vezette. Wandrák András, az 
eperjesi kollégium rektora a pedagógiát, természetjogot, esztétikát ta
nította, mint nem-teológiai tárgyakat.

Főleg a teológiai könyvtár kialakítása terén jelentkezett az a törek
vés, hogy a kollégium kereteiből kinőtt teológiai főiskola önállósuljon. 
A Protestáns Egyházi és Iskolai Lap erről ilyen eperjesi véleményt 
közöl: „Theologiai testületünk tagjai, már régibb idő óta azon töreked
tek, hogy egy önálló és csupán e szakba vágó könyvekből gyűjtött könyv
tárt alapítsanak — melyre oly szükségünk van, mint a mindennapi ke
nyérre —, mert a collegiumi általános könyvtárban az újabb theologiai 
művek igen gyéren lévén képviselve — a theologiai haladó s fejlődő 
szellem elsajátítása tekintetében mindeddig kielégítetlenül maradtunk.” 
(PEIL 1865. 1565—66. o.)

A tiszai egyházkerület 1862. évi közgyűlése óta választják a teo
lógiai tanárokat az egyházkerületi közgyűlésen, míg korábban az eper
jesi kollégium helyi pártiogósága választotta. Ez a lépés abban az irány
ban jelentett haladást, hogy nemcsak a helyi szempontok érvényesül
tek, hanem az egész egyházkerület ellenőrzése mellett történhetett a
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professzorok kiválogatása. (Tiszai egyházkerületi jegyzőkönyv, 1862. júl. 
22—24. XXXI. F. pont, az Országos Evangélikus Levéltár anyagából.)

A tervezgetések és intézkedések mind arra irányultak, hogy fej
lesszék és korszerűsítsék az eperjesi 'lelkészképzést.

Pozsony

A pozsonyi teológia már a 19. szd. közepétől igyekezett egyetemes 
egyházi jelleget ölteni. A törekvés és a szándék ekkor ébredezett, de 
csak jóval később valósult meg hivatalosan. A németországi Gusztáv 
Adolf egyesület két teológiai tanár illetményéhez nyújtott segítséget a 
magyarországi evangélikus egyháznak juttatott adomány keretében.

Geduly Lajos pozsonyi lelkész, a későbbi püspök a pozsonyi teo
lógiának az egyetemes egyháztól érkezett segélyét a nyilvánosság előtt 
is úgy értékeli, mint ami az egyetemes egyház teológiájának szól. Sze
rinte a pozsonyi teológia az egyetemes segélyben „ösztönt találand, hogy 
ezentúl is az eddigihez hasonló hűséggel és buzgalommal ne csak egyes 
egyházkerület, hanem az összes evang. egyház érdekeinek szolgáljon” . 
(Geduly Lajos: Felvilágosítás Pozsonyból, PEIL 1860. 1544—45. o.)

A pozsonyi teológia hallgatóinak összetétele is azt tanúsítja, hogy 
nemcsak egyházkerületi, hanem országos érdeklődésű intézményről van 
szó. 1860-ban a dunáninneni egyházkerületből 15, a dunántúliból 2, a 
hányáiból 25, a tiszaiból 2 hallgató tanult a pozsonyi teológián.

A teológiai tanfolyam itt is hároméves volt. Az egyes évfolyamokra 
osztott tananyag a következő volt:

I. évfolyam:
Filozófia, filozófiatörténet, filozófiai erkölcstan, természetjog, ne

velésjog, oktatástan, magyar protestáns egyháztörténet, egyházi statisz
tika, egyházjog, teológiai enciklopédia, újszövetségi exegézis, héber 
nyelv. Összesen heti 23 órában.

A görög és a latin nyelv a teológiai tanfolyam anyagában nem 
szerepelt, mert azt a főgimnáziumban eléggé elsajátították a hallgatók-

II. évfolyam:
Ószövetségi exegézis, újszövetségi bevezetés és exegézis, egyetemes 

egyháztörténet, keresztyén dogmatika, homiletikai gyakorlatok, bibliai 
szláv nyelv. Összesen heti 27 órában.

III. évfolyam:
Ószövetségi bevezetés és exegézis, bibliai régiségtan, újszövetségi 

exegézis, dogmatörténet, szimbolika, keresztyén erkölcstan, a gyakor
lati teológia tantárgyai, homiletikai gyakorlatok, bibliai szláv nyelv, 
összesen heti 24 órában. (Markusovszky: A pozsonyi ág. hitv. evang. 
lyceum története. 518—519. o.)

A pozsonyi teológia belső életébe nyerhetünk bepillantást Szebe- 
rényi Lajos teológiai tanár székfoglaló beszéde révén, amelyet abból az 
alkalomból tartott, hogy Sirnkó Vilmos harmincéves teológiai tanári és 
pozsonyi lelkészi szolgálata után átvette -tőle a magyar—szlovák gyü
lekezet lelkészének és a teológia professzorának állását. „A népszerűről 
az egyházi szónoklatban” című előadásában többek közt ezeket mondta'

„Vétkeznék az egyházi szónok, ha a népszerűségnek akarván hó
dolni, annyira engedné magát ragadtatni, hogy a hallgatói közt ural
kodó tévelyeknek, babonáknak hízelegne. Az igazság első kelléke min
den -szónoklatnak, az egyházinak különösen. „Megismeritek az igazsá
got és az igazság szabadokká teszen titeket” mond Jézus Ján. 8,32-ben.
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Nem kevésbé kell óvakodnia az egyházi szónoknak a népszerűség kere
sésétől és hajhászásától. Pusztán falusi minták, szokásos szavak, nem 
elég, nem is teljesen szükséges alapjai a népszerűnek. A keresettség 
általában minden iránynak, de kivált az egyházi szónoklatnak becsé
ből sokat levonó vétke. A népszerűség hajhászása pedig annál meg- 
bocsáthatatlanabb, mivel az egyszersmind tönkre teszi a természetessé
get.” (Értesítő a pozsonyi ág. h. evangyelmi főiskoláról az 1864—65-ik: 
tanévben, Pozsony, 1865. 15. o.)

A teológushoz ezekkel a szavakkal fordult Szeberényi Lajos: „Te
kintsenek önök engem idősb testvéröknek, ki legfőbb örömet az ifjúság 
buzgó iparkodásában, mint előmenetele és boldogsága legerősebb bizto
sítékában találom. De ha én nem akarok egyéb lenni, mint önök útba 
igazító idősb testvére, önöknek annál inkább kell egymást testvéréül 
fekinteniök. Legyen távol minden, bármi okból, kivált nemzetiségi te
kintetből származó súrlódás és viszály, mely senkit sem szégyenít* any- 
nyira, mint a lelkészt és az azzá lenni szándékozó ifjút.” (U. o. 17. o.)

Sopron

A soproni lyceum és teológia közt szándékosan vonták szorosabbra 
a kapcsolatot. A dunántúli egyházkerület 1861-ben tartott közgyűlésén 
kimondták, hogy „jövőre a theologiai külön igazgatóság megszüntetvén* 
a lyceumi igazgatóságai teljesen egybe olvasztatik — minden, a lyceum 
és theologia közt eddig létezett elválasztó közfal lerontásával, s a ket
tőnek tökéletesen együvé forrasztásával.”  (Dunántúli egyházkerületi 
jegyzőkönyv 1861. aug. 22—24. 33. pont, az országos evangélikus levél
tár anyagából.)

Ez az önálló teológiai főiskola visszaszorítását jelentette. Ezt a lé
pést úgy igyekeztek a lelkészképzés színvonala emelésére felhasználni* 
hogy kötelezővé tették a soproni három évi teológiai tanfolyam elvég
zése után az egy évi külföldi egyetemi teológiai tanulmány folytatását* 
s csak az így létrejött négy évi teológiai tanulmányi munka után nyer
hette el a jelölt a lelkésszé avatást.

A dunántúli egyházkerület 1864. augusztus 9-én, Pápán tartott köz
gyűlésén élénk vita tárgyát képezte az az eset, hogy külföldet nem járt, 
teológusok is részesültek lelkésszé avatásban.

„Voltak hit jel öltjeink közt, akik 3 évig hallgatva a theologiát s 
teljesen bevégezve azt, felszentelésért folyamodtak főt. superintendens 
úrhoz. Kerületünk egy végzése szerint csak 4 évet végzett ifjak lévén 
felszentelhetők, mind a főpásztor, mind a vizsgáló bizottság előtt ké
tessé lett ezen ifjak felszenteltethetése. Miután azonban jelen esetben 
folyamodó ifjak egy évet Soproniban, kettőt a pesti prot. főiskolában 
töltvén, melyet külföldi egyetemekkel egy színvonalon állónak ítélünk, 
minden theologiai tudományból bizonyítványt mutatónak fel, miután 
múlt években történtek felszentelések külföldön nem tanult ifjak közt* 
mivel az érdemben határozott utasítása főpásztorunknak nem volt, a 
kérdés alatti 3 ifjút fölszentelendőnek találta a bizottmány.” (PEIL 
1864. 1200—1205. o.)

A kerületi gyűlés azonban helytelenítette ezt a lépést, s határoza- 
tilag kimondta, hogy a jövőben csak a kerületi gyűlés oldozhat fel vala
kit a külföldi tanulmányok végzése alól. Ugyanakkor a lelkészképzés 
rendjét így szabályozta a kerületi gyűlés: „Ez ideig is érvényben volt 
azon határozata mellett megmarad, hogy a theologiai tanfolyam leg
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alábbis 4 évi legyen, és hogy senki, mielőtt ezen 4 évi tanfolyamot ren
desen és kellő sikerrel bevégezte, lelkészi hivatalra fel ne avattassák. 
Ezen 4 évi tanfolyamból pedig hármat a soproni vagy más hazai pro
testáns theologiai intézetben köteleztetnek a lelkészi pályára készülők 
tölteni, oly formán, hogy ezen idő alatt minden okvetlen szükséges 
theologiai és bölcsészeti tantárgyakat hallgassanak s azokról kellő bizo
nyítványt érdemeljenek ki. A negyedik évet valamely külföldi prof. 
theologiai akadémián, vagy más kellőleg szervezett honi theologiai inté
zetben tartoznak tölteni; szabad tetszésükre hagyatván ott azon theo
logiai tantárgyakat hallgatni, a melyekben magukat különösen töké
letesíteni óhajtják.” (Dunántúli egyházkerületi jegyzőkönyv, 1865. aug. 
9—11. Pápa, 55. jegyzőkönyvi pont, az Országos Evangélikus Levéltár 
anyagából.)

Ez azonban azt jelentette, hogy a teológusok tanulmányi anyaga 
személyenként változó. Sok függött attól is, hogy melyik külföldi egye
temet látogatta a jelölt, s onnan milyen irányú teológiát hozott -magá
val. Hiszen ez az időszak az ortodoxia, a racionalizmus, a liberalizmus, 
a vallástörténeti iskola tanításai megütközésének kora. Ebben a hely
zetben a dunántúli egyházkerület megelégedett azzal, hogy azokat az 
alapvető fontosságú tantárgyakat jelölte meg, amelyekben minden je
löltnek tájékozottnak kell lennie.

Ezek a következők: ó- és újszövetségi bevezetés, írás-magyarázat, 
az eredeti nyelvek ismerete, a hermeneutika szabályaiban való tájéko
zottság; egyetemes és hazai egyháztörténet; keresztyén hit- és erkölcs
tan, dogmatörténet, szimbolika; a gyakorlati teológia ágai, beleértve 
az egyház jogot is; filozófia, filozófiatörténet; nevelés- és oktatástan.

Ezekből a tantárgyakból kellett vizsgáznia -minden jelöltnek, aki 
a dunántúli egyházkerületben kérte lelkésszé avatását. A püspök (szu
perintendens) elnöklete alatt, a teológiai tanárokból, lelkészekből és 
világiakból álló s az egyházkerület által választott bizottság előtt kel
lett a vizsgát letenni.

Az írásbelihez három dolgozatot -kellett készíteni: 1. latin nyelvű 
részletes önéletrajzot (curriculum vitae), 2. „egy tartalmas theologiai 
vagy bölcsészeti értekezést magyar nyelven” , 3. egy prédikációt a jelölt 
anyanyelvén.

Ezzel a dunántúli egyházkerület jelentős lépést tett előre a lelkész
képzés színvonalának fokozásáért. A teológiai tanulmányok idejét 4 évre 
emelték fel. Ez ha nem is tudott egyelőre Sopronban megvalósulni, de 
a külföldi tanulmányi idő kiegészítésével a dunántúli egyházkerületben 
mégis valósággá lett.

Budapest

1855. június 29-én engedélyezte a bécsi kormány egy „evangelisch 
theologische Anstalt” felállítását Budapesten. Az intézet fenntartója a 
dunamelléki református egyházkerület lett, de az evangélikus egyház 
is szervezhetett két tanszéket az evangélikus ifjak tanítására. Ezzel az 
1848-ban felvetett közös protestáns főiskola terve valósult meg némi
képpen.

Az 1857-es bányakerületi közgyűlésen Székács József pesti lelkész, 
a későbbi nagynevű püspök javaslatára az egyházkerület elhatározta, 
hogy egyelőre egy, evangélikus rendes tanár számára állíttat fel tan
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széket, „ki mindenek fölött az ágostai hitv. evang, theologiát külön, 
egyéb reá bízandó tudományokat pedig közösen tanítson” . (Bányakerü
leti jegyzőkönyv 1857. márc. 26—27. 5. pont, az Országos Evangélikus 
Levéltár anyagából.)

A bányakerületi közgyűlést az a szempont vezette, hogy ezzel a lé
péssel gondoskodik a lelkészképzésről kerületi fokon, mivel éppen a leg
népesebb egyházkerületnek, a bányainak addig teológiai intézete nem 
volt.

Ezenkívül arra is gondoltak, hogy az ország fővárosában magas 
színvonalú teológiai intézetté fejlesztik a budapesti teológiát, amely arra 
is alkalmas lesz, hogy a külföldi egyetemek látogatását szükség esetén 
pótolja: „A theologiai intézet felállításának czélja az evangéliom szel
lemétől áthatott, igazán keresztyén lelkületű, tudományos, a theologiai 
teljes tanrendszerben jártas lelkészeket nevelni, és azon hitjelölteknek, 
kik legyőzhetetlen akadály, vagy szegénység esetében a külföld tudo
mányos intézeteit nem látogathatják, alkalmat nyújtani, hogy a theo
logiai pályát legalább itthon fejezhessék be teljesen.” (Bányakerületi 
jegyzőkönyv 1857. okt. 22—24. 4. pont, az Országos Evangélikus Levéltár 
anyagából.)

Az evangélikus teológiai tanárok működése nem ment simán. 
A budai „cs. k. helytartóság” nem erősítette meg az evangélikus taná
rok választását, mivel az eredeti engedélyben csupán a dunamelléki 
református egyházkerület szerepelt, de nem volt szó a bányai evangé
likus egyházkerületről. Az 1859-iki bányakerületi közgyűlés ezért folya
modott „a magas kormányhoz” , hogy engedélyezze evangélikus tanárok 
működését is.

Az 1858/59-es tanévben a pesti közös protestáns teológián négy 
elsőéves, kilenc másodéves, egy harmadéves és egy negyedéves hallgató 
tanult, összesen 15-en, A harmadik évfolyamban tanult a később nagy 
nevű Deák téri lelkész és műfordító, Győry Vilmos, az első évfolyam
ban pedig a későbbi kiváló egyháztörténetíró, Zsilinszky Mihály.

Evangélikus részről Haberern Jonathán volt rendes tanár. Az evan
gélikus „hitfelekezeti választanokat” Dr. Székács József pesti evang. 
lelkész tanította, ő vezette a magyar nyelvű, Láng Mihály pesti esperes 
a német nyelvű, Podhradszky József pesti lelkész a szlovák nyelvű 
homiletikai és katechetikai gyakorlatokat.

Valamennyi hallgató nyilvános vizsgán adott számot előmenetelé
ről. Ezt a mai Kálvin téri református templomban és a mai Deák téri 
evangélikus gyülekezet üléstermében tartották.

Az evangélikus egyház részvétele a pesti teológiában tíz évig állt 
fenn. Már az 1864. évi bányakerületi közgyűlési jegyzőkönyv 6. pontjá
ban bejelentette Székács József, akit időközben püspökké választottak, 
hogy elfoglaltsága miatt a teológián többé nem taníthat. Ez az első jele 
a belső nehézségek mutatkozásának.

Az 1865-ös evangélikus egyetemes. közgyűlés jegyzőkönyvének 
8. pontja kimondja a pesti teológiában való evangélikus részvételre vo
natkozólag: „Az intézetet bizonytalan időre fel kell függeszteni. Egyéb 
okok közt a bizottmány fájdalommal említé meg a helvét hitv. testvérek 
tanrendszerének időközbeni egyoldalú megváltoztatását.” (Egyetemes 
közgyűlés jegyzőkönyve, 1865. okt. 5—7. 8. pont, az Országos Evangélikus 
Levéltár anyagából.)

Ezzel a pesti teológiából az evangélikus egyház kilépett.
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A  papi vizsga

A lelkészképzés fentiekben bemutatott egyenetlen volta miatt nagy 
hangsúly esett a papi vizsgára, ahol a különböző teológiai intézetekben 
tanult ifjakat alapos vizsgálatnak vetették alá.

Az egyházkerület püspökének elnökletével tartott papi vizsgák ma
gas színvonalat követeltek meg a jelöltektől. Ez kitűnik a vizsgára elő
írt dolgozatok témájából és igényes körvonalazásából.

1863- ban Székács József bányakerületi püspök az alábbi írásbeli 
dolgozatokat kívánta meg azoktól, akik felavatásra jelentkeztek:

„1. Adassák elő az úrvacsorái tan új szövetségi jelentése, történelmi 
fejlődése, levezetve (röviden) a reformatio koráig; alakulása a reformá
torok idejében; kimutatása a r. kath., ágostai és helvét hitvallások kü
lönbségeinek, okadatolva ezen egyes egyházak symbolikus könyveiből 
eredetiben hozandó idézetekkel.

2. Határoztassék meg a keresztyén prédikáció célja, tulajdonai és 
az előadás lényeges kellékei, bírálólag kimutatva mind a három pontra 
nézve az eltérő véleményeket.

3. Készíttessék (anyanyelven) külön dispositio és ennek nyomán 
külön kidolgozandó prédikáció 1 Kor 12, 25—27. verseiből.” (PEIL 1863, 
633. o.)

1864- ben ugyancsak Székács József bányakerületi püspök a papi 
vizsgái értekezés tételéül ezt tűzte ki: „Értekezést magyar nyelven a 
következő tárgy felett: Fejtessék meg a hitnek (fides) fogalma; mutat- 
tassék ki a hitnek mivolta általában, a fides salvificae különösen; adas
sák elő azon hatás, melyet a hit úgy az egyházra, mint az életre gya
korol.” (PEIL 1864. 510—11. o.) A papi vizsga dolgozatainak ilyen témát 
tűzött még ki: „Mit értünk az írásmagyarázat (interpretatio) alatt? 
hányféle nemét különböztetjük meg? mely korban melyik divatozott 
leginkább? melyik segít legbiztosabban a szent könyvek magyarázatá
hoz és miért?” (PEIL 1862. 783. o.) Továbbá: .Krisztus hármas hiva
tala mit jelent s mindegyiknek mely jelentősége van a gyakorlati ke
resztyén életben?” (PEIL 1865. 614. o.)

Haubner Máté dunántúli püspök az igehirdetésre tette a hangsúlyt. 
A papi vizsgára megjelenő teológusoktól ezt követelte meg: „Hpzniok 
kell magukkal önmaguk által latin nyelven gondosan készített vitae 
curriculumjokat. Szinte hozniok kell egy e textusból Gálát. 2,20 maguk 
által kidolgozott és olyannyira jól betanult magyar és német prédi
kációt, hogy azt akár egyik, akár másik, akár mindkét nyelven a temp
lomban bíráló hallgatóság előtt elszavalni képesek legyenek.” (PEIL 
1865. 879. o.)

A papi vizsgák komolyságát, a vizsgáztatók szigorúságát tanúsítja 
a tiszai egyházkerület papi vizsgájáról szóló jelentés: „A jelentkezők 
egyenként vizsgáltattak oly módon, hogy előbb írásbeli dolgozataikat 
olvasák, azután pedig a hit- és erkölcstan, egyháztörténelem, héber 
és görög nyelv, ó és új szövetségi bevezetés és magyarázat, pastoralis, 
catechetica, neveléstan, egyházi jog, szónoklattan, észjog, aethica és 
bölcsészet történelméből vétettek részletes és szigorú vizsgálat alá s a 
két napig tartó vizsgának eredménye az lön: hogy három dicséretes, 
egy kielégítő osztályzattal igtattatott a hitjelöltek sorába, kettő pedig 
félévi ismétlésre utasíttatott.” (PEIL 1862. 1031. o.)

Aki a papi vizsgát letette, képesítést szerzett gyülekezeti lelkészi 
állásra. Ha rövidesen megválasztották, akkor már újabb vizsgát nem
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is kellett tennie. Ez azonban ritkán fordult elő. A nagy többség a vizsga 
letétele után nevelői vagy segédlelkészi állást kapott s csak évek 
múltán jutott gyülekezeti lelkészi álláshoz. Mielőtt azonban azt elfoglal
hatta volna, a püspök előtt újabb vizsgát kellett letennie, amelynek 
az volt a célja, hogy a jelölt bebizonyítsa teológiai továbbképzését, az 
egyház tudományában való előmenetelét.

Mindez azonban nem elégítette ki a kor legjobb egyházi embereit. 
Az foglalkoztatta őket, miként lehetne emelni a lelkészképzés szín
vonalát, hogy ezzel a lelkészek tudományban való jártassága is foko
zódjék.

A teológiai tanulmányok átszervezésének tervei

A lelkészképzés egyenetlen volta miatt nyilvánosan is hangot adtak 
annak a véleménynek, hogy egyes lelkészek képzettsége mélyen a köve
telmények alatt maradt. Szontagh Lajos így írt: „Vannak egyházunk
ban lelkészek, kik hivatásuknak azért nem felelnek meg, mert kellő 
kiképeztetésnek hiányával vannak, mit annak tulajdonítunk, mert akár 
candidaticumi, akár a papi vizsgálatokon, különféle mellékes érdekek
és befolyásoknál fogva átcsúsztattatnak s hivatalos állásra jutnak, 
melynek kellőleg megfelelni tiszttársaik ítélete szerint is, sehogy sem 
képesek. (Szontagh Lajos: Mi az oka, hogy kivált az ág. evang, egyház
ban nincs kellő egyetértés és összetartás? PEIL 1860. 104. o.)

1860-ban az egyetemes közgyűlés ún. központi bizottságot küldött 
ki, amely a teológiai intézetek problémáival foglalkozott. Székács Jó
zsef javaslatára megállapították azokat a tételeket és kérdéseket, ame
lyeket az eperjesi, pesti, pozsonyi és soproni teológiai tanárok 1861. 
márc. 24-iki pesti értekezletükön tárgyaltak meg.

A tiszai kerület elnöksége nem járult hozzá a teológiai tanári érte
kezleten az eperjesi teológiai tanárok megjelenéséhez, mivel Eperjes 
háttérbe szorításának kísérletét vélték felfedezni a háttérben. A terv 
az volt, hogy felállítanának egy négy tanulmányi évből álló teológiai 
fakultást, s a többi teológiai intézet csak két előkészítő évfolyamból állt 
volna. Nem mondták ki, hol lenne ez a teológiai fakultás, csak a k é 
sőbbi években lehetett látni, hogy Pozsonyt szemelték ki, mivel a po
zsonyi teológia tanárai 1865-ben részletes emlékiratban fejtették ki 
nézeteiket teológiájuk magasabb színvonalon történő szervezéséhez. 
E szerint a tanulmányi anyag négy évre terjedne ki s ott bölcsészeti 
és teológiai tudományok egyaránt szerepelnének. A tantárgyak köré
nek kibővítése maga után vonja a tanerők szaporítását is, a pozsonyi 
javaslat öt rendes tanárt tart szükségesnek.

Az egyházkerületek között mutatkozó féltékenység miatt az egyete
mes teológia felállításának terve egyelőre nem valósulhatott meg.

(Folytatjuk)

Dr. Ottlyk Ernő
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Bonhoeffer a „v a llá s ta la n  istenes e m b e rrő l"
A  Buda-hegyvidéki gyülekezet felkérésére tartott előadás

Ha ma estére kijelölt témánkat megmutathatnám egykori vallásta
náromnak, Hiittl Árminnak, aki itt a közelben a Kiss János altábornagy 
utcai (akkor Mozdony utcai) tanítónőképző-intézet gyakorló iskolájában 
tanított a vallás elemi ismereteire, nagy szemeket meresztene. „Vallás
talan istenes ember” — ez micsoda? — kérdezné. Lehetetlen dolog. Ab
szurdum— mondaná felháborodva. — Vallásosság és Isten összetartozik. 
Aki vallásos, nem lehet istentelen és aki istenes ember, nem lehet val
lástalan. Gondoljunk csak arra, hogy az első evangélikus ének, amelyre 
ő  megtanított így kezdődött: „Isten felséges adománya, v a l l á s  te vagy 
legjobb hívem. . . ” Érdemes emlékezetbe idézni, hogy ugyanez idő táján 
a legtöbb vallástanórán ezzel a meglehetősen naiv, rnégis öntudatos 
verses imádság elmondásával kezdték el az oktatást: „Én evangélikus 
vagyok, V a l l á s o m é r t  élek, halok. Ez Jézus igaz v a l l á s a ,  Melynek 
nincs a földön mása . . . ” — „Vallástalan istenes ember” — ez a fogalom 
nem fér bele a régi kategóriákba. Később gimnazista koromban, közvet
lenül az érettségi előtt Dr. Szelényi Ödön kiváló intelligenciával megírt 
hittankönyvéből tanított Reif Pál középiskolai vallástanárom. Ennek a 
hittankönyvnek csak egyetlen mondatát idézem s így próbálom érzékel
tetni, milyen megváltozott teológiai légkörben mozgunk: „A  keresztyén 
vallás a legtökéletesebb vallás, a vallási eszmény megvalósulása.”

Az olyanféle gondolattal, hogy a vallás és a keresztyénség között kü
lönböztetni kell, sőt hogy a két fogalom között ellentét is állhat fenn, 
először 1933-ban találkoztam, mikor Sopronban Podmaniczky Pál első 
óráit hallgattam a teológián. Vallástörténetet adott elő. Azzal a meghök
kentő mondattal kezdte előadását, hogy felhívta figyelmünket: a vallás- 
történet nem teológia, hanem profán tudomány, pl. mint a néprajz. A teo
lógia valami egészen m á s. A vallás ugyanis az emberi szellemnek egy 
sajátos, sokféle formában megnyilatkozó jelensége, Isten azonban I s t e n .

Ne hagyjuk figyelmen kívül tehát a hátteret, mikor ezzel a témával 
foglalkozunk: „vallástalan istenes ember” . Szüntelen éreznünk kell, hogy 
félreérthetők vagyunk, de azt is, hogy amivel most foglalkozni szeretnénk, 
az csak ilyen abszurdnak látszó képletben fejezhető ki,

A „vallástalan istenes ember” fogalma természetesen nem a semmi
ből pottyant közénk. Bonhoeffer használta először ezt a kifejezést, még
pedig kérdés formájában így: „Vannak-e vallás nélküli keresztyének?” 
és így: „milyen lenne a keresztyénség vallás nélkül?”

De jó lenne, ha Dietrich Bonhoeffer, aki ha élne, 1964-ben töltené 
be 58. életévét, közvetlenül magyarázná meg nekünk, mit értsünk „val
lástalan keresztyénségen” . Sajnos ő már nincs közöttünk. 1945. április 
9-én, a második világháború utolsó pillanataiban, végezték ki Hitler hó
hérai a flossenburgi internálótáborban. A kérdés éppen élete utolsó évé
ben foglalkoztatta. Börtönnaplójában, amelyet halála után egy romos épü
let falomladéka közül mentett ki barátja, Eberhard Bethge, és „Wieder- 
stand und Ergebung” címen tett közzé, többször visszatér erre a kérdésre. 
Szeretné érthetővé tenni, de felvetésénél tovább nem jut. A feleletet ne
künk kell megkeresnünk és megtalálnunk. Ő legfeljebb annyiban segít
het, hogy hátrahagyott írásaiban elmondja nekünk, miként jutott ehhez 
a furcsa fából-vaskarika képlethez: „vallástalan keresztyénség” . Kettős
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feladat áll tehát előttünk. Először meg kell kísérelnünk a kérdés megér
tését és azután kell próbálkoznunk a felelet megkeresésével. Igyekezzünk 
szerénységre. Húzzuk alá vastagon ezeket a szavakat: kísérlet, próba.

Két évet töltött Bonhoeffer internálótáborban. Eleinte viszonylag 
kedvező' körülmények között. Könyvekhez juthatott. írhatott. Hozzátar
tozói néha meglátogathatták és levelezhetett velük. Börtönnaplója leve
leit, feljegyzéseit, imádságait és verseit tartalmazza. Leveleinek jó részét 
barátjához, Bethgehez írta. Valóságos „Bonhoeffer-lázt” idézett elő, ami
kor nyomtatásban is megjelentek ezek az írások. Ha valaki kezébe 
veszi, nehezen tudja letenni a „Wiederstand und Ergebung”-ot. Hatása 
alól egy olvasója sem vonhatja ki magát. Pedig nem találkozunk a könyv
ben szenzációs élmények, drámai események izgalmas leírásával. Tartóz
kodó, tárgyilagos megjegyzések utalnak csak a szituációra. A sorokat 
olvasva egy hallatlanul intelligens, művelt, fegyelmezetten koncentrálni 
tudó, hittől, reménységtől és szeretettől áthevített ember továbbgondol
kodásra késztető gondolataival ismerkedünk meg.

Egy látomás jelenik meg Bonhoeffer szeme előtt a tegeli internáló
táborban. Látja a keresztyénség történetében azt az egyre jobban kibon
takozó folyamatot, amelyet a vallásos érzés hanyatlása, elvilágiasodás, 
szekularizmus kifejezésekkel szokták illetni. Úgy érzi, hogy ezt a folya
matot nem lehet feltartóztatni. Mindinkább egy vallástalan világban 
kell keresztyéneknek lennünk. Mind kevesebbet építhetünk arra, hogy az 
emberekben vallásos érdeklődés mutatkozik. Nem nézi rezignációval a 
folyamatot. Természetesnek tartja, sőt üdvözli. Hitével és eszével egyaránt 
igenli. Erre utal ez a megállapítása is: „Nagykorúvá lett a világ” . Egy 
nagykorúvá lett világban kell istenes emberekként élnünk. Ügy kell 
keresztyénként élnünk — őt idézem — „etsi deus non daretur”  —, mint
ha Isten nem lenne. „Meghalt az Isten” — „Gott ist tót” — mondotta 
Nietzsche. A  nagykorúvá vált világban a keresztyénség sem maradhat 
kiskorú. Mi azonban a nagykorú keresztyénség? így próbál válaszolni: 
a nagykorú keresztyénség számol azzal, hogy az emberekben nincs val
lási érdeklődés, ahogy ő mondotta: nem lehet „vallásos apríorira” épí
teni. „Gott ist tót.” A nagykorú keresztyénség — bármennyire paradox is 
— „vallástalan keresztyénség.” Ez a válasz azonban újabb és még 
nyugtalanítóbb kérdés felvetése. Idáig jutott el Bonhoeffer. Hallgassuk 
meg azonban közvetlenül őt magát.

1944. április 30-én ezt írja levelében barátjának: „Szüntelenül foglal
koztat, hogy mi ma a keresztyénség és mit jelent Jézus Krisztus ma 
számunkra tulajdonképpen. Az az idő, amikor még a teológusok és kegye
sek nyelvén szólhattunk ezekről a dolgokról az emberekhez,- elmúlt. El
múlt azonban a bensőségességnek, a lelkiismeret szavára hallgató áhí
tatnak és tulajdonképpen magának a vallásosságnak a kora is. Egy telje
sen vallástalan korszak felé megyünk. Az emberek nem tudnak már 
úgy vallásosak lenni, mint ahogyan eddig azok voltak. Még azok is, akik 
magukat vallásosaknak mondják, a gyakorlatban nem azok. Ezen a kife
jezésen, hogy „vallásos” , valószínűleg mást értenek már. A mi ezerkilenc- 
száz éves igehirdető tevékenységünk és teológiánk az emberek „vallásos 
aprioriájára” épült. Úgy látták, hogy a keresztyénség a vallásnak egyik 
formája (talán a legtökéletesebb formája). Ha egy szép napon azonban 
kitűnne, hogy ez az apriori már nem létezik és hogy az emberi lélek
nek csak történeti keretek közé szorított, múlandó kifejezési formája 
volt, ha tehát az emberek egyszer valóban gyökeresen vallástalan embe
rekké válnának — én pedig úgy vélem, hogy többé-kevésbé máris ez a 
helyzet (mivel magyarázhatjuk pl. azt, hogy a jelenlegi háború az elő
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zőtől eltérően nem váltott ki különösebb vallási megmozdulást) —, mit 
jelent akkor a keresztyénségre vonatkozóan?” Néhány sorral tovább már 
ezt a kérdést teszi fel: ..Hogyan ura Jézus Krisztus a vallástalan világ
nak? Ha a vallás csak olyan ruha a keresztyénségen, amely különböző 
korokban nagyon különböző módon nézett ki, milyen lenne a vallás nél
küli keresztyénség?” (WE 178).

Mikor ma este, a bonhoefferi témát kissé megmagyarítva, a „vallás
talan istenes emberről” 'szeretnék beszélgetni, akkor arról teszünk bi
zonyságot, hogy Bonhoeffer bogarat tett a mi fülünkbe is. Kérdése kér
désünkké vált. Nem tudunk mellette elmenni. Szeretnénk feleletet kap
ni a kérdésre: milyen a „vallástalan keresztyénség” ? Van ilyen? Egyál
talán: ajánlatos ezzel a témával foglalkozni?

Álljunk meg mindjárt az utolsó kérdésnél. Gondoljunk a vázlatosan 
érzékeltetett háttérre. Gondoljunk arra, hogy valóban mennyire félreért
hető a bonhoefferi képlet. Nézzünk szembe két ellenvetéssel.

1. Az egyik ellenvetés azt mondja: ne foglalkozzunk ezzel a kér
déssel, mert zavart keltünk az emberekben, félreértéseket idézünk elő. 
Ezt az aggodalmat komolyan vették öt évvel ezelőtt az Enciklopaedia 
Britannica-nák a szerkesztői. A Bonhoefferről írt rövid cikkbe nem vol
tak hajlandók felvenni az ő gondolkozását annyira jellemző „religionslo- 
ses Christentum” címszót. Arra hivatkoztak, hogy a németek Luther és 
újabban Barth Károly hatására különbséget tudnak tenni a hit és a val
lás fogalma között, angol nyelvterületen azonban ez a különböztetés zűr
zavart támasztana. A bonhoefferi kérdéssel tehát nem kell foglalkozni.

2. Egy másik ellenvetés szerint pedig azért nem kell foglalkozni a 
bonhoefferi kérdéssel, mert rossz diagnózisból indul ki, mikor azt állítja: 
teljesen vallástalan korszak felé haladunk. Ennek éppen a fordítottja 
igaz. Dr. Czeglédy István református teológiai tanár alapos tanulmányt 
készített a „Református Egyház” c. folyóirat számára C. G. Jungról. Jung 
elmélete szempontjából úgy látja Czeglédy professzor, hogy Bonhoeffer 
diagnózisa felületes. „A vallás sokkal-sokkal mélyebben gyökerezik az 
emberiség életében, mint sokan gondolják . . .  Legföljebb arról lehet szó, 
hogy ma, az egyoldalú racionális- és technikai kultúra korában a f a b -  
r i c a  i d o l o r u m  (a bálványokat fabrikáló emberi lélek — Calvin ki
fejezése) egyelőre pótképződményeket termel, amelyek éppen ezért fo
kozott veszedelmeket rejtenek magukban.”

A két ellenvetéssel nem szállunk most vitába. Egy elgondolkoztató 
tényre hívjuk fel inkább a figyelmet. Múlt év tavaszán jelent meg Robin
son dél-londoni (woolwich-i) anglikán püspöknek „Honest to God” , né
met kiadásban „Gott ist anders” c. könyve. Nem egészen egy év lefor
gása alatt négy kiadást ért el és 300 000 példányban fogyott el. Kétségte
len könyvsiker. Robinson püspök feltárja könyvében, hogy milyen hatást 
gyakorolt rá Bonhoeffer a nagykorúvá lett világ és a vallástalan keresz- 
tyénségről kifejtett gondolataival. Említést tesz más keresztyén gondol
kodókról, elsősorban Tillichrol, majd Bultmannról, de Bonhoeffer ha
tása emelkedik ki legjobban. Érdemes szóról szóra idézni Robinsont.

„Az emberben olyan benyomás támad, hogy az egyház még nem érett 
meg Bonhoeffer hagyatékának megértésére, mielőtt az SS őt kivégezte. 
Lehet, hogy majd csak száz év múlva értik meg. Gondolatai azonban 
sziklatömböket szétrepesztő vízcseppekhez hasonlítanak. Ezt mondja Bon
hoeffer: az egyház eddig úgy prédikálta az evangéliumot, hogy azt az em
berek vallásos tapasztalatára építette rá, vagyis arra a tényre, hogy min
den ember érez szükségletet lelke mélyén valamiféle vallás iránt. Min
denki vágyakozik Isten felé, hogy neki magát átadja, hogy segítségével
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megmagyarázhassa önmagának a világot. Mi lesz azonban akkor, ha az 
emberek egyszer csak azt gondolják, hogy egészen jól ki tudnak jönni 
vallás, üdvösség utáni vágy és bűntudat nélkül is, és hogy nincs szüksé
günk ezekre a hipotézisekre? Vajon ebben az esetben csak azok tartoz
hatnak Jézus Krisztus gyülekezetéhez, akik érzik önmaguk tökéletlensé
gét, akik érzik a sokat emlegetett lelki ürességet, vagy akikben ezt az 
érzést fel lehet ébreszteni? Bonhoeffer így válaszol a kérdésre: Isten ép
pen a mi huszadik századunkban azt kívánja tőlünk, hogy a keresztyén 
hitnek egy olyan formáját alakítsuk ki, amelyhez nem szükséges előfel
tételként a vallásosság. Cselekedjünk tehát Pál apostol példája szerint, 
aki olyan keresztyén hitre hívta az embereket, amelyhez nem volt 
szükséges előzőleg körülmetélkedni.

Régebben nem tudtam megérteni ezeknek a szavaknak az értelmét, 
de világos volt számomra akkor is, hogy itt olyasvalamiről van szó, amit 
fel kell dolgoznunk önmagunkban, ami mellett nem lehet elmennünk. Ma, 
tíz év múltán úgy érzem, hogy mi már nagyon-nagyon régen együtt élünk 
ezzel a kérdéssel.” (Gott ist anders 32).

Álljunk most meg egy pillanatra és gondolkozzunk el azon, hogy 
miért fogja el nyugtalanság az embereket, miért fog el nyugtalanság ben
nünket is, mikor a bonhoefferi kifejezéseket halljuk. Űjra és újra. elő
kerül egy szó, egy fogalom, amelyet Bonhoeffer másképpen használ, mint 
ahogyan használni szoktuk. A vallás szót és mindazt, amit megje
löltünk vele, eddig pozitív előjellel használtuk, Bonhoeffer pedig negatív 
előjellel látja el. Mi vitte erre? Amíg nem vizsgáljuk meg, mit ért tu
lajdonképpen Bonhoeffer valláson, miért látja el ezt a fogalmat nega
tív előjellel, addig nem érthetjük meg azt sem, hogy mit ért vallásta- 
lanságon és miért használja barátságos jelzőként, méghozzá ebben a 
furcsa összeállításban: vallástalan keresztyénség. Meg kell tehát ismer
kednünk Bonhoeffer vallásfogalmával. Tisztáznunk kell: mit ért Bon
hoeffer valláson?

Bonhoefferre mély hatást gyakorolt Barth Károly valláskritikája. 
Barth éles különbséget tett a vallás és Jézus Krisztus között, akiben az 
élő Isten nekünk magát kinyilatkoztatta. A vallásban az emberi szellem
nek a sóvárgását látja a megfoghatatlan, az érthetetlen után. Múlt nyá
ron „Keresztyénség és vallás” címen Bázelben nem-keresztyén afrikai és 
ázsiai főiskolások számára tartott előadásában így határozta meg a val
lást: A vallás bátor, de kissé kétértelmű és borzongató emberi vállalko
zás arra, hogy az ember megpróbálja birtokba venni az istenséget, vagy 
a saját természetén és történelmén túli világot. — A keresztyénséget 
mindig alapjában értették félre, amikor vallásnak tartották, vagy mikor 
magát tekintette annak. — A keresztyénség nem vallás, érthető ezek 
után, ha Dogmatikájában (1,2 — 324. lap) a vallás kérdésével ezen 
címszó alatt foglalkozik: „Religion als Unglaube” . — (Jegyezzük ide 
még a már említett Szelényi-féle gimnáziumi hittankönyv meghatáro
zását: „A vallás fogalma alá tartoznak az emberi léleknek mindama 
megnyilvánulásai, melyek az embernek érzékfeletti hatalmakkal való 
érintkezését juttatják kifejezésre.”)

Bonhoeffer Barth nagy jelentőségű szolgálatának tekinti, hogy a 
vallást, az emberi szellemnek ezt a fenti módon jellemzett megnyilatko
zását elsőként tette teológiai kritika tárgyává, hogy Jézus Krisztus Atyját 
szembeállította a vallással. Bonhoeffer nemcsak azonosítja magát a 
barthi valláskritikával, hanem azt tovább is fejleszti. Következő jelen
ségekre mutat rá az emberi vallás területén:

Az ember vallásos igyekezete mindig arra irányul, hogy Istent esz
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közévé tegye. Az eszközül használt Isten „hézagtömő” szerephez jut. 
Ahol megáll az ész, vagy csődöt mond erőnk, azt mondjuk: Isten. A 
Bibliában ennek pontosan fordítottjáról van szó: Istent nem vehetem bir
tokba, hanem Ő vesz tulajdonába engem. Ezért üdvözli örömmel Bon- 
hoeffer, mikor azt látja, hogy a nagykorúvá vált világ emberének nincs 
szüksége egy ilyen „munkahipotézis” szerepét betöltő Istenre.

Az ember vallásos igyekezet^ Istent a túlvilágba, a természet- 
felettibe, a történelmen túliba, vagy az irracionális észfeletti világba szám
űzi. A Biblia Istene a megfoghatóban, az érthetőben, a történelmiben, 
vagyis Jézus Krisztusban hagyja megtalálni magát. „Az utóbbi időkben 
mindjobban ismertem fel és értettem meg a keresztyénség evilági jelle
gét” — írja Bonhoeffer.

A vallásos igyekezet felbontja a valóságot anyagra és szellemre, kül
sőre és belsőre. Ezzel az eljárással egy másik száműzetési helyet bizto
sít Isten számára: a belsőségességet. A Bibliában a szív nem a belsőt 
jelenti — mondja Bonhoeffer —, hanem az egész embert, amint Isten 
színe előtt áll. Az ember életét kívülről befelé és belülről kifelé egyaránt 
éli, éppen ezért tökéletesen hibás, ha azt gondoljuk, hogy az ennek lé
nyege intim lelki rejtekeiben ragadható meg. (WE 236.)

örömmel üdvözli a nagykorúvá vált világ emberét, amikor az a vi
lágban mutatkozó feladatok elől nem tér ki, nem menekül azok elől se 
valamiféle túlvilágba, se a lélek bensőségességébe. Hite alapján tudja he
lyeselni az „elvilágiasodás” ilyen jelenségeit, mert amint mondja: „a túl
világot nem a végtelenben, az elérhetetlen feladatokban, hanem a mindig 
közelünkben levő felebarátban találjuk meg.” (WE 236.)

A vallásos igyekezet mindig úgy akar önmaga számára területet biz
tosítani, hogy kihasználja az ember szorult helyzetét a határesetekben, be
tegségnél, katasztrófa alkalmával, a halál küszöbén stb. Istent a határ
esetek specialistájává, teszik. Isten nem az emberi képességek határán 
akar Istenünk lenni a Biblia szerint, hanem az élet kellős közepén. Ezt 
mondja: „Nem emberi lehetőségeink határán, hanem az élet kellős köze
pén akarja magát Isten megismertetni velünk, az életben és nem majd 
csak a halál óráján. Mikor egészségesek és jó erőben vagyunk, és nem 
majd akkor, ha szenvednünk kell: tetteinkben és nemcsak elbukásunk
ban akar Isten ismertté válni.” (WE 215.)

A vallásos buzgalom a magabiztos, megelégedett és boldog embe
reknek azt akarja mindenáron bebizonyítani, hogy valójában boldogta
lanok és olyan nagy bajban vannak, hogy csak a vallásosság segítségével 
szabadulhatnak ki belőle. Ennek az érdekében segítségül veszik az egzisz
tencialista filozófia és a pszichológia fogásait is. „Ez az eljárás sze
kularizált methodizmus” — mondja Bonhoeffer. Jézus nem tette be
teggé az embereket, hanem meggyógyította; nem taszította őket a bűnös
ségbe, hanem onnan kihívta őket.

A vallásos buzgalom az embert nyomorúsága idején arra biztatja, 
hogy Isten erejét keresse, deus ex machinára várjon. A Biblia az embert 
Isten nyomorúságához és szenvedéséhez vezeti, mert csak a szenvedő 
Isten tud segíteni. Ezért azt mondhatjuk, hogy a világ nagykorúvá válásá
nak folyamata, ahogyan azt eddig leírtuk, felszámol sok hamis elképze
lést Istenről és szabaddá teszi a kilátást a Biblia Istene felé.

Próbáljuk meg összegezni Bonhoeffer valláskritikájának jellegzetes
ségeit. Két dologra szeretném felhívni a figyelmet. Az egyik az, hogy 
Bonhoeffer a vallást történelmi jelenségnek tekinti. Nem a vallás filozó
fiai, elvont fogalmával foglalkozik, hanem a vallás konkrét jelenségeit, 
azoknak az egyes emberre és az egész társadalomra gyakorolt hatását
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vizsgálja. Éles szemmel elemzi azokat a vallásos jelenségeket, amelyek 
az embert gátolják abban, hogy értelmét bátran és szabadon használja. 
Összegezi ezeknek a jelenségeknek a káros hatását és nem elvi, hanem 
tapasztalati alapon mondja ki, hogy a vallás kiskorúságban tartja az em
bert.

Bonhoeffer valláskritikájának másik jellegzetessége, hogy a vallást 
az Isten igéjének fényében nézi és értékeli. A Biblia alapján arra a belá
tásra jut, hogy a keresztyénségnek nem előfeltétele, nem előszobája a 
vallás. Isten számára a vallás nem apriori! Meg tudja teremteni bennem 
a hitet akkor is, ha vallásosságra hajlamos lelki alkatot képviselek, ak
kor is, ha nem. Az első a nagyobb csoda. A vallás ugyanis ellenállást ta
núsít a hittel szemben, az önigazság ölt benne változatos formát. Jézus
nak a vallás embereivel, a farizeusokkal volt a legtöbb baja. A bennünk 
élő vallásos ösztön arra törekszik, hogy még a imagát Jézus Krisztusban 
kinyilatkoztató Istenből is, igéjéből, szentségeiből, egyházából az önigaz
ság eszközeit, vagyis vallást csináljon. Az ige fényében kap negatív elő
jelet Bonhoeffernél a vallás, mert az szüntelenül kiskorúságba kény
szeríti a hitet.

Ezek után érthető, miért értékeli pozitiven Bonhoeffer a nagykorúvá 
lett világ vallástalanságát. Azért értékel pozitívan, mert ebben a vallás- 
talanságban a hamis vallásos képzetek, módszerek és magatartások gyám
sága alól szabadul fel az emberi értelmesség, de a hit is lehetőséget kap 
arra, hogy elhatárolja magától a tévhitet s ezzel megszabaduljon kiskorú
ságából. A nagykorúvá lett világban a hitet nem tudja Bonhoeffer csak 
paradox formában megfogalmazni: „vallástalan keresztyénség” .

Ha el tudjuk fogadni, hogy a „vallástalan keresztyénség” a hit meg
nyilvánulási módja a világ nagykorúvá válásának idején, akkor nem szo
rul bővebb kifejtésre, hogy a keresztyén ember vallástalansága Bon
hoeffernél nem jelent egyháziatlanságot. Az imádság, az igehallgatás, a 
szentségekkel való élés, nem hanyagolható el azon a címen, hogy ezek 
formaságok, külsőségek. Bonhoeffert inkább az a kérdés érdekli, hogy 
milyen formát ölt az igehirdetés, a liturgia, az imádság, a gyülekezeti 
élet, a nagykorúvá lett világban, illetve a vallástalan keresztyénségben. 
Hogy mennyire erről és nem valami másról van szó, a következő levél- 
részlet is érzékelteti. így számol be barátjának önmagával kapcsolatos 
tapasztalatairól:

„Luthernek abban az intelmében, hogy reggeli és esti imádságunk 
alkalmával áldjuk meg magunkat a szent kereszt jelével, egész spon
tán módon, jó segítségre találtam. Van ebben a gyakorlatban egy olyan
fajta tárgyilagosság, amelyre itt nagyon nagy szükségünk van. Ne félj! 
Biztosra veheted, hogy nem „homo religiosus”-ként jövök majd ki innen! 
— Ellenkezőleg: a vallásosság iránti bizalmatlanság és a tőle való félelem 
csak megnövekedett bennem. Sokat gondolok arra, hogy az izraeliták 
sohasem mondták ki Isten nevét és egyre jobban megértem őket.”  
(WE 104.)

Befejezésül kérdezzük meg újra: valóság-e, létezik-e már most a 
„vallástalan keresztyén” ember („vallástalan istenes ember”) típusa? Va
jon Bonhoeffer mennyire képviseli ezt a típust a maga személyében? 
Vagy mindez annyira a jövő zenéje még, hogy a modell sincs készen, 
nemhogy szériában találkoznánk az új típussal? Így felelhetünk: -

1. A vallástalan istenes ember olyan régi, mint amilyen régen hívja 
Krisztus követésére az embert. Mikor Krisztus hív, bálványai hatalmából 
és hamis vallásosságának kötelékéből szabadítja ki az embert. Pál és 
Luther vajon nem „vallástalan istenes emberek” voltak a maguk korá-
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bán? Csakhogy mindig a konkrét vallásról van szó. Pál esetében a fari
zeusi elkülönülő törvényeskedésről; Luther esetében a középkori jócsele
kedetekben bizakodó önigaz szenteskedésről.

2. A „vallástalan istenes ember” ma mégis a jövő zenéje. Itt ott fel
bukkanó képviselői első fecskék. A vallástalan istenes ember ma az, aki 
megértette a világ nagykorúságát s azt természetes dolognak tartja. 
Hiszi, hogy Isten vallásos apriori nélkül is meg tudja szólítani az embert 
és nem hiszi, hogy vallásosság, mondjuk a keresztyén Nyugat világnézete, 
vagy a fehér ember vallás-erkölcsi életformája nélkül nem lehet keresz
tyénnek lenni. Az ilyen keresztyének nem duzzognak azért, mert a vi
lág nem igényli a vallás gyámkodását, nagykorúvá lett. Nem sértődöttek 
és másokat sem sértenek. Ók a jövő emberei — ma.

3. „A  vallástalan istenes ember” nem típus. Bonhoeffer mondja, 
hogy Krisztus nem valami sajátos típusú emberré — bűnbánóvá, szentté, 
megtörtté, felébredtté stb. — akar" formálni bennünket mikor követé
sére hív, hanem emberré, igazi emberré. Amilyen Ö. Hinni szerinte azt 
jelenti, hogy részesedünk Jézus emberségében. Ezt az emberséget így 
jellemezte: „für den anderen da sein” — élni a másik emberre való te
kintettel, a másik emberért.

4. Bonhoeffer példáján fel lehet ismerni a „vallástalan keresztyén- 
ség” néhány ma különösen időszerű vonását. Mutatóba kettőt említünk 
meg:

a) Olyan ember, akit Isten rezignáltságból optimizmusra vezetett. 
Eleinte leveri a felismerés, hogy az európai keresztyén kultúra felbom
lik, a keresztyénség hatása mind szűkebb területeken érvényesül és csak 
a felületen hat. Erre mutat „Érbe und Verfall” címen írt tanulmánya 
fhalála után kiadott etikájában). Bizonyos nosztalgiával veszi tudomásul, 
hogy az ún. Nagy Konstantinusz-i korszaknak a végére érkeztünk. Bör
töne magányában mind jobban kibontakozik előtte a háborús összeom- 
' lást követő jövő körvonala. Európa arcáról még fokozottabb ütemben
tűnik el a keresztyén máz. A Nagy Konstantinusz-i korszakot azonban 
nem sírja vissza. Egy nagyszabású történelmi illúzió szétfoszlását ismeri 
fel megsemmisülésében. Bizalommal lép a nagykorúvá vált világ és benne 
a nem uralkodó, hanem szolgáló egyház útjára. „Az egyház csak akkor 
egyház, ha másokért van. Akkor kezdheti újra útját, ha minden tulajdo
nát a szükséget szenvedőknek adja. Részt kell vennie az emberi közös
ségi élet világi feladataiban, nem uralkodólag, hanem segítőleg és szol
gálva.” (WE 261.)

b) Ólyan ember, akit Isten hívó szava az agresszív kegyesség és a 
kegyes bőbeszédűség vallásos világában a tapintatos és mértéktartó 
magatartás értékelésére vezetett. Ezt írja: „Sokszor kérdezem magamtól: 
miért hajt valami „keresztyén ösztön” sokszor inkább a vallástalan em
berek közé, mint a vallásosokhoz, méghozzá nem a misszionálás céljával, 
hanem hogy úgy mondjam, „testvéri vonzalomból” . Vallásos emberek kö
zött sokszor szégyenlem Isten nevét kimondani, úgy érzem, hamisan 
cseng ajkamon és magatartásom nem tisztességes. Különösen olyankor 
érzem magam nagyon rosszul, mikor a többiek vallásos hangnemben 
kezdenek beszélni. Ilyenkor szinte teljesen megnémulok és szörnyű kíno
san és kényelmetlenül érzem magam. Vallástalan emberek között vi
szont, ha úgy hozza az alkalom, egész nyugodtan és a legtermészeteseb
ben ejtem ki Isten nevét.” (WE 181.) — Itt kell említést tenni egy sajá
tos bonhoefferi gondolatról, az arkanumról, vagy árkán fegyelméről. 
Az arkanum a keresztyénség első századaiban egy olyan szabályzatot 
jelentett, amely nem engedte meg a keresztyéneknek, hogy hitük leg

621



mélyebb igazságairól könnyedén és felületesen fecsegjenek akárkinek,, 
akármikor. Az úrvacsora szereztetési igéit, a Miatyánk, a Hitvallás szö
vegét csak a már keresztségben részesültekkel volt szabad megismer
tetni. Ezt nevezték árkán fegyelemnek. Bonhoeffer ennek a fogalomnak 
a felelevenítésével arra akar figyelmeztetni, hogy keresztyénségünknek 
van egy szentélyszerű oldala. Ezt nem lehet az utca sarkára kirakatba 
tenni és nem szabad átjáróházzá átalakítani. Amint hitünket adott eset
ben nem lehet gyáván elhallgatni, éppúgy nem szabad gátlástalan szó
áradattal szétfecsegni.

Legvégül: Nem adtunk választ arra a két kifogásra, amelyek szerint 
bonhoefferi témáról nem érdemes beszélni, mert csak félreértéseket idé
zünk elő, illetve, hogy Bonhoefferrel azért nem kell foglalkoznunk, mert 
helytelen diagnózisból indul ki. Nem igaz, hogy vallástalan világ felé 
haladunk. Ennek a két ellenvetésnek tételes megválaszolására most sem 
vállalkozom. Figyelmeztessenek ezek a nyitott kérdések arra, hogy Bon
hoeffer kérdéseket hagyott hátra örökségképpen. Kérdéseket, amelyekre 
ő már nem tudott válaszolni, de amelyekre érdemes és nem remény
telen feleletet keresni.

Benczúr László

A SAJTÓOSZTÁLYON KAPHATÓ 
HITTANKÖNYVEK

Virágh: Evangélikus hittankönyv I. o. — — — 7,50 Ft
Molnár: Bibliai történetek II. o. — — — — — 6,— Ft ‘
Kinczler: Bibliai történetek IV. o. — — — — 6,50 Ft
Dr. Ottlyk: Az egyház története V—VI. o. — — 14,— Ft 
Groó: A Szentírás VII. o. — — — — — — 9,— Ft
Prőhle: Az evangélium igazsága VIII. o. — — — 12,— Ft



Fo lyó ira tszemle.

Junge Kirche márciusi száma közli Georges Casalis francia lelkész 
cikkét: „Die Versöhnung in Christus als Basis für unser Miteinander- 
und Füreinander” . A tanulmány eredetileg előadásként hangzott el 1963.. 
június 5-én, Prágában a KBK egy bizottsági ülésén. — Közli két drezdai 
lelkész (Feurich és Frielinghaus) nyílt levélváltását Eugen Gerstenmaier- 

,ral; a NSZK parlamenti elnökével — aki mellesleg evangélikus lelkész, 
is. A tanulságos levélváltás feltárja Gerstenmaiernek a béke kérdésében 
való kétkulacsos magatartását.

Áprilisi számában közli H. Hellsternnek, a svájci egyházak segély- 
szervezete igazgatójának latin-amerikai útjáról írt útibeszámolót. Ugyan
csak megkezdi Heinz Kloppenburgnak, a Junge Kirche szerkesztőjének 
észak-amerikai útjáról írt rendkívül tanulságos és izgalmas útibeszámoló- 
ja közlését. — Ismerteti — W. Niemöller tollából — H. Robertson angol 
szerzőnek most németül is megjelent fontos könyvét: Christen gégén 
Hitler, amely a nácizmus elleni egyházi ellenállás történetét ismerteti,, 
egy angol szemlélő szemszögéből.

Májusi számában Frantisek M. Dobias, a prágai Comenius fakultás; 
professzora írt cikket: „Tschechen und Deutsche” címen, melyben a cseh— 
német kapcsolatok történetét ismerteti. Kloppenburg szerkesztő foly
tatja és befejezi észak-amerikai útibeszámolóját. — Híradást olvashatunk 
a Mühlheimban (Ruhrvidék) április 6—9-én tartott felekezetközi, tehát 
ökumenikus jellegű tanulmányi konferenciáról a keresztség kérdéséről. 
A konferencián részt vett többek között Kari Barth is; előadásokat tar
tottak többek között Marcus Barth pittsburghi professzor, Dieter Schel- 
long, O. A. v. Oppen, dr. J. Fangmeier és mások.

Kirche in dér Zeit márciusi számában Manfred Kühn darmstadti 
lelkész írt tanulmányt „Neuansátze evangelischer Ethik seit 1945” címen, 
amelyben ismerteti P. Althaus „Grundriss dér Ethik” c. könyvének 1953. 
megjelent második kiadását, W. Elért „Das christliche Ethos” c. könyvé
nek 1949. évi kiadását, H. Thielicke „Theologische Ethik” c. könyvét, 
K. Barth „Kirchliche Dogmatik” III/4 kötetét, amely etikai kérdésekkel 
foglalkozik, végül E. Wolf „Ordnung und Freiheit” c. 1962-ben megjelent 
könyvét. A tanulmány igen jó, értékelő áttekintést ad a mai teológiai fá
radozás etikai kérdésekkel való tusakodásáról.

A folyóirat áprilisi számában E. Wolf göttingeni professzor írt tanul
mányt „Königsherrschaft Christi und Zweireichlehre” címen, amelyben 
rendkívül tanulságosan mutat rá a lutheri kétbirodalomról szóló tanítás 
eltorzításaira, illetve annak helyes értelmére.

H. W. Bartsch „Über die Möglichkeit von Gott zu reden” címen írt 
ugyanebbe a számba tanulmányt. Ismerteti azt a teológiai vitabeszélge
tést, amelyet H. Gollwitzer folytatott Herbert Braunnal, Bultmann leg
radikálisabb tanítványával ez év február 13-án Mainzban. A rendkívül 
izgalmas vita tárgya hogyan szólhat a teológia Istenről? A vita során 
egyre inkább kitűnt — Braun oldaláról — az a tendencia, hogy a bultman- 
nizmusban a teológia anthropológiában oldódik fel, az ember önértelme
zésévé válik. Ebben a gondolatrendszerben a személyes Isten számára
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már alig marad hely; helyét az emberiesség (Mitmenschlichkeit) esz
méje foglalja el. — Az Isten kijelentett igéjén tájékozódó teológia állás
pontját Gollwitzer képviselte a vitában igen határozottan, akinek e tárgy
ról a közelmúltban megjelent könyvére: „Die Existenz Gottes im Bekennt- 
niss des Glaubens” ezúttal is fel kell hívni a figyelmet.

A májusi számban Günter Heitmann szerkesztő ír a barmeni Teoló
giai Nyilatkozat jelentőségéről annak 30 éves évfordulója alkalmából. — 
Kari Herbert a küszöbön álló Prágai Keresztyén Békekonferenciáról ír 
igen pozitív hangon s azt megvédelmezi egyes támadókkal szemben. — 
A barmeni tételekkel egy hosszabb tanulmány i;s foglalkozik Hans-Joa- 
chim Frankéi görlitzi püspök tollából. — Alfréd de Quervain berni pro
fesszor a Calvin-évforduló alkalmából írt tanulmányt „Das Lob Gottes 
bei Calvin und seine Bedeutung für die Welt heute” címen. — Ebben 
a számban is találunk érdekes dokumentumokat korunk eseményeiből és 
gazdag könyvszemlét.

Kirchenblatt für die reformierte Schweiz f. évi 9. számban Walter 
Nigg hosszú és érdekes tanulmányban foglalkozik Willy Fries, svájci szár
mazású festő egyházművészetével, akit többen „a mai svájci festők Dür- 
renmattjának” neveznek.

A lap 11. száma bírálóan ismertet egy röpiratot, melyet „Ein Wert 
zűr modernen Sexualmoral” címen a „Reformatio” c. svájci laphoz közel
álló körök adtak ki. A kritikai ismertetés tanulságosan tárja fel, milyen 
mély az összefüggés a politikai reakció és a konzervatív-polgári mora- 
lisztikus felfogás között. — A lap sok új könyvről is beszámol könyv

szemléjében.
Die Zeichen dér Zeit márciusi számában Ernst Kásemann tübingeni 

professzor írt cikket „Einheit und Vielfalt dér Neutestamentlichen Lehre 
von dér Kirche” címen. A tanulmány felmutatja az UT egyes iratcsoport
jainak változó, részben ellentétes egyházfogalmát. Ezek a nézetek már 
akkor is eléggé eltértek s igen színes „hangszerelést” adtak ennek az 
„ókori ökumenének” . Az egyház egységét akkor is csak Jézus Krisztus 
személye (Ef. 2.) biztosította, — mint ma is.

K. F. Weiszácker, a neves fizikus rövid kis cikke, „Sákularisie- 
rung und Naturwissenschaft” címen, Galilei életművének jelentőségé
vel foglalkozik az egyház történetének és az emberi művelődés haladá
sának összefüggésében.

Manfred Schlenker a jelenlegi úrvacsorái gyakorlat néhány kérdé
sét veti fel.

Az áprilisi szám M. Niemöller néhány megjegyzését hozza a jelenlegi 
teológiai helyzethez, különösképpen is az un. bultmannizmus által kivál
tott vitához. — A „Sind Experimente gefáhrlich?” című tanulmány az 
EVT egyik dokumentációs anyaga s gyülekezeti élet új lehetőségének 
kérdéseivel foglalkozik. Felveti azt a fontos kérdést is: mit jelentett a 
gyülekezet és a világ képzete az UT korában — és mit jelent ma? A ta
nulmány summája: a gyülekezetnek ki kell lépnie önmagából, az önma
gáért való életből s el kell jutnia a szélesebbkörű felelősségvállalásra.

A májusi számban jelent meg E. Wolf göttingefii professzor nagyje
lentőségű, terjedelmes tanulmánya „Kirche zwischen Gericht und 
Gnade” . Ez az egyháztörténeti vázlat a németországi protestantizmus 
kritikai történetét nyújtja, 1914-től 1945-ig. Kíméletlen őszinteséggel
mutatja be vezető egyházi körök, a lelkészek többsége s a gyülekezetek 
népének is mély összefonódottságát a német nacionalizmussal, kezdet
ben annak konzervatív, vilhelmiánus-császári formájával, majd később
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a nácizmussal, amelytől a „régi német dicsőség” visszaállítását várták. 
Ez az egyházi gondolkodás teljesen értetlenül állott szemben nemcsak 
a szocializmussal, annak legenyhébb szociáldemokrata megjelenésében 
is, hanem még a liberalizmussal, a polgári demokráciával is. E „keresz
tyén-nemzeti” ideológia egyik legveszélyesebb megnyilvánulása volt a 
reformációnak német történelmi eseménnyé s Luthernek német nemzeti 
hőssé való kisajátítása. — Ebből a háttérből bontakozott azután ki sok 
habozás, útkeresés, tévedések és viszályok között a Hitvalló Egyház 
harca. — A rendkívül leleplező, eszméltető — sok „nagynevű” teoló
gus igazi arcát is megmutató — tanulmányt gondosan kellene (LMK-kon 
is) tanulmányozni s a megfelelő hazai párhuzamokat meghúzni —, s 
persze a vonalakat továbbvezetni a jelenbe.

Az Evangelische Theologie márciusi száma beszámol a múlt év 
szeptemberében Leoniban (NSZK) a müncheni Kaiser kiadóvállalat égi
sze alatt rendezett teológiai konferenciáról, melynek izgalmas témája 
ez volt: Wort und Geschichte. Das Alté Testament im Neuen. — Az elő
adások, az élénk eszmecsere feltárták az Öt és Űt kutatás jelenlegi mód
szereiben és nézőpontjaiban fennálló mélyreható eltérést. Az elő
adók közül G. v. Rád ót-i exegéta mutatott rá leghatározottabban arra, 
hogy az út-i kutatásnak feltétlenül és sürgősen figyelembe kell vennie 
az egész Üt mély beágyazottságát az ót-i hagyományba — különben 
krisztusértelmezése menthetetlenül absztrakciókba téved. — A megje
lentek és előadók a németországi teológiát munka elitjéhez tartoztak: 
Conzelmann, Dantine, Diem, Gollwitzer, Kreck, v. Rád, E. SchWeizer, 
K. G. Steck, E. Wolf, W. Zimmerli, Bethge, stb. — A füzet két ott el
hangzott előadást közöl: H. Conzelmann: „Fragen an G. v. Rád” és
G. Klein: „Individualgeschichte und Weltgeschichte bei Paulus” — a Gál. 
lev. alapján. — Az előadásokból egyébként már a lap korábbi számai is 
hoztak néhányat.

Az áprilisi szám W. Schmidt exegetikai tanulmányát hozza Lk 15, 
1—7-ről. — Kritikai tanulmányt közöl Grover Foley amerikai profesz- 
szortól Robinson anglikán püspök oly nagy port felvert „Honest to God” 
c. könyvéről, melynek summája: Robinson könyvének több mint kétes
értékű „sikere” intő jel lehet korunk teológiai munkája számára! — Mi- 
keás 4,5 értelmében.

A májusi szám K. Barth megemlékezését hozza Calvin halálának 
400 éves fordulója alkalmából. Calvin nem volt „hős” — hithős sem — s 
ezért — szerencsére — nem alakulhatott ki körülötte valamiféle hőstisz
telet. Életművében nem hághatott át kora és saját egyénisége korlátain, 
ezeken belül azonban nagyot alkotott. Ezért érdemes vele együtt gondol
kodva, az általa mutatott irányban tovább haladni.

A szám még közli Attila Szekeres belgiumi professzor tanulmányát: 
„Kari Barth und die natürlicb# Theologie” címen, tovább Klaus Bock- 
mühl beszámolóját az utóbbi években a homosexualitás körül kialakult 
vitáról teológiai szemszögből értékelve a véleményeket.

JUNGE KIRCHE f. évi 6. számában a szerkesztő Heinz Kloppen- 
burg köszönti Dr. Josef Hromádkát 75. születésnapja alkalmából. Ugyan
csak ebből az alkalomból közli a szám J. B. Soucek prágai- professzor 
tanulmányát „J. L. Hromádka als Theologe” címen, amely a jubiláns 
teológiai útját vázolja fel. Ernst Wolf göttingeni professzor „Dér sehr 
unbequeme Reformátor” címen Calvinról írt tanulmányt halálának 
400. évfordulója alkalmából. Külön rovatban foglalkozik a szám a kü
szöbön álló (akkor) Prágai Keresztyén Békekonferenciával kapcsolatos
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németországi megnyilatkozásokkal — mellette és ellene. Egy másik 
rovat dokumentációs anyagot (közöl a német népnek a zsidó néphez való 
viszonyáról, illetőleg ennek újabb alakulásáról. Ennek a témának a fel
vetése a keresztyén lelkiismeret oldaláról mindig időszerű! — Kloppen- 
burg szerkesztő amerikai útinaplójának zárórészét közli. A szokásos 
gazdag híranyag és könyvszemle egészíti ki a színes számot. Előbbiből ki 
kell emelni a Frankfurter Allgemeine riporterének beszélgetését Kari 
Barth-tal a háború utáni német teológiáról és a nálunk is ismert és tisz
telt Werner Schmauch greifswaldi professzor elparentálását.

A 7. szám H. Vogel berlini professzor bibliatanulmányát közli, amely 
Prágában hangzott el I. Móz 9,8—17-ről, valamint az ugyanott elhangzott 
előadását az éhség problémájáról Emilió Castrotól, továbbá a PKBK üze
netét a világ egyházaihoz és keresztyénéihez s a felhívást a kormányok
hoz és politikai vezetőkhöz. A  szerkesztő, Kloppenburg, első prágai be
nyomások címen ír beszámolót. A híranyagban megemlékezést találunk 
Paul Schneiderről, a buchenwaldi vértanúról, akinek most volt halála 
25. évfordulója.

A KIRCHENBLATT FÜR DIE REFORMIERTE SCHWEIZ 13. száma 
folytatja és befejezi Kurt Lüthi antropológiai tanulmányát Gén 1—3-ról. 
— A szemlerovatban Georges Casalis ír méltatást Hromádkáról 75. szü
letésnapja alkalmából.

A 14. szám Ulrich Hedinger beszélgetését közli Kari Barth-tal 6 kér
désről (az egyház útja; a háború utáni teológia; a hit és a pacifizmus; 
a dél-afrikai fajüldözés; a keresztség mai gyakorlata).

A KIRCHE IN DÉR ZEIT 6. száma Ernst Fuchs marburgi profesz- 
szortól közöl cikket „Kritik an Jesus?” címen. A Bultmann-iskolához tar
tozó újtestamentomi kutató izgalmas hagyománytörténeti kérdéseket vet 
fel, melynek azt az alcímet adta: pünkösdi meditáció. — A számban több 
tanulmány is foglalkozik a lelkésziképzés, illetőleg a teológiai stúdium 
személyi és tárgyi kérdéseivel, természetesen németországi viszonylatban. 
Ügy látszik, a teológiai stúdium tanulmányi reformja s a hallgatók szá
mának emelkedése, illetőleg időnkénti csökkenése, magatartásuk, családi 
viszonyaik stb. élénken foglalkoztatják az ottani egyházi köröket. — 
A szám híranyagot és könyvszemlét is hoz.

A 7. szám részben D. Han,s Stempelnek, a pfalzi egyházkerület volt 
(1964. áprilisáig) elnökének van szentelve, 70. születésnapja alkalmából. 
Theo Schaller, Elisabeth Schmidt, Paul Conord, Ottó Bickenbach írták 
a D. Stempelt méltató cikkeket. —• A szám legjelentősebb cikke Kari 
Kupischnak, a neves berlini történésznek az I. világháború kitörésének év
fordulójára írt cikke „Sarajewo 1914” címen. A mélyenszántó történeti 
elemzés mottója: Csak a megértett történelem segít a lelkiismereteket éb
reszteni s vezethet el bennünket ma a helyes cselekvésre. — Gerhard 
Petry Paul Schneiderről, a buchenwaldi koncentrációs táborban meg
gyilkolt vértanú lelkészről írt megemlékező cikket halálának 25. évfor
dulója alkalmából. — H. Vogel berlini professzor az egyház mai feladatá
ról írt jelentős tanulmányt. Krisztus hármas tisztségének (munus triplex) 
tükrében szemlélteti az egyház prófétai, papi és királyi szolgálatát ko
runkban. — A szám híranyagában többek között a PKBK üléséről is 
találunk beszámolót.

A 8. számban megemlékezést találunk arról, hogy Rudolf Bultmann 
ez év augusztus 20-án tölti be 80. életévét. Neki ajánlotta tanulmányát
H. Diem is, tübingeni professzor és jelenleg az ottani egyetem rektora, 
„Glaube und Uberlieferung als Problem des Verstehens” . A  tanulmány 
eredetileg a wieni teológiai konferencián hangzott el 1963. október 4-én.
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A mai teológiában olyannyira előtérben álló hermeneutikai problémával 
foglalkozik Barth és Bultmann pozícióinak összehasonlításával s igen jó 
bepillantást ad a most folyó vitába. — Paul Jacobs cikke: „Bibelautoritat 
und Bibelkritik” szintén ebben a gondolatkörben mozog. A Biblia tekin
télye nem elbeszéléseinek történeti megbízhatóságában van, hanem üzene
tének tartalmában — ebben foglalható össze mondanivalója. — Hermann 
Noltesmeier Luther és Calvin írásértelmezéséről értekezik.

Groó Gyula
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A z. igehirdető m űhelye

Ad v e n t  4. v a s á r n a p j a

János 1,19— 28.

H. S t r a t h m a n :

Ez a rész két szakaszra osztható. A 19—23. versek Keresztelő János 
személyéről, a 24—28. versek működéséről szóinak.

Az eseményeket a jeruzsálemi Főtanács küldöttségének megjelenése 
indítja el. A tényből feltételezhető, hogy Keresztelő János működése 
nagyarányú volt és felkeltette a figyelmet. Erről részletek nincsenek. 
A 25. vers szövege utal csak arra, hogy a próféta keresztelt is, a 28. vers 
pedig arra, hogy hol keresztelt. Az írórevangélista bizonyára feltételezi, 
hogy olvasói úgyis ismerik a történeti tényeket. (3,24 is erre mutat.)

A korabeli zsidóság bizalmatlan volt az útegyengetővel szemben. Fő
leg azt kellett tisztázniok: mennyiben fejez ki Keresztelő János moz
galma és Jézusra való mutatása politikai messianizmust? Nem ren
delték a Keresztelőt Jeruzsálembe, hanem papokat és lévitákat küldtek 
hozzá, a Főtanács politikailag leginkább érdekelt csoportját. A „ki 
vagy te?” kérdés kísértő kérdés volt, de ezt Keresztelő János elutasította 
magától: nem igényelte a politikai Messiás vezető szerepét. Szerették 
volna tüzetesen tudni: vajon ő Illés próféta-e (Mai. 3,23), vagy a próféta 
(5. M. 18,15), akit a nép annyira várt? Dé a Keresztelő ezt is visszautasí
totta. Végül elmondotta, hogy ő kicsoda Ézs. 40,3 alapján, ti. a pusztában 
hangzó szó, az ismeretlen hang, amely az Úrnak útját készítgeti elő. 
Viszont egy ilyen névtelen prédikátor, aki bűnbánatot hirdet, a nép vá
rakozásban nem játszott különösebb szerepet. De Keresztelő Jánosnak 
így volt jó. Minden méltóságot elutasított magától, hogy el ne vonja a fi
gyelmet arról, Akinek meghirdetésére küldetett. így lett bizonyságte
vése tökéletes.

Ezzel eltűnik a küldöttség, amelynek tagjai János evangélista előtt 
nem is jelentettek többet, mint a mellékszereplőké. Ugyanígy a másik 
csoport, a farizeusoké (24. vs.) A Keresztelő Jánossal folytatott beszéd 
ugyan tovább tart, csak a partnerek változnak. A farizeusok teológiai 
jelleggel szóltak, mert ismerték az ígéretet (Jer. 4,14., Ezék. 36,24) az el
jövendő kegyelmi idő megtisztító keresztségéről. De ismerve a Kereszte
lőnek önmagáról adott nyilatkozatát, nem értik, hogy miért gyakorolja a 
keresztségnek eszchatológikus szentségét, mintha ezzel bevezetné az üd
vösség idejét. Erre szólt Keresztelő János válasza: az ő működése csak 
átmeneti, mert keresztsége csak víz-keresztség. Ez pedig nem az eszcha- 
tológiai idő kezdetét jelző keresztség, mert az_a Szentlélek által való 
keresztség. Aki utána jön, az végzi el ezt és akit a zsidók még nem is
mernek, de ő ismeri. Már csak a 32. vers. tájékoztat arról, hogy Keresz
telő János Jézust a megkeresztelésekor ismerte meg.

A 19—28. versek lényege annak hangsúlyozása, hogy Keresztelő 
János szolgálata előkészítés annak számára, aki utána jön és titokzatos. 
Ez a Keresztelő János negatív bizonyságtétele Jézusról, amely a 29—34.
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versekben már pozitívvá lesz, mert ott hangzik el, hogy Jézus az Isten 
Báránya és Fia. Ennek következménye az, hogy Keresztelő János két 
tanítványa Jézushoz csatlakozott és ez lett kezdete egy kis csoportnak. 
Ez egyben Jézus nyilvános működésének is kezdete, amely nyilvánvaló
vá válik a kánai menyegzőn.

A.  S c h l a t t e r :

János evangélista csak Jézust akarta bemutatni és Izráelt Jézus felé 
fordítani. Ezért Jézus életéből csak azokat az eseményeket sorolja fel, 
amelyek közvetlen hozzá vezetnek és a figyelmet igazságára és kegyel
mére irányítják.

1.19. Keresztelő János körül már gyülekezett az az új közösség, ame
lyet, küldetésére való hivatkozással, felrázott. Jeruzsálemben nyilván so
kat beszéltek erről és szükségesnek vélték kihallgatását. De mert a pusz
tából nem mozdult ki, kimentek hozzá a küldöttek, magasrangú egy
házi emberek, hogy megkérdezzék: kitől "Vette küldetését?

1.20. Keresztelő Jánosnak nagy hatalom adatott, az az Ige és az az 
igehirdetés, amelyet Izráel már századok óta nem hallott, a mennyek or
szágának bizonyossága. De a Keresztelő egy pillanatig sem gondolt arra, 
hogy annak helyére lépjen, akit megjövendölt. Erre a Krisztus-szolgá
latra csak Istentől vehette a megbízást, mint ahogyan Isten országának 
eljövetele is csak a Krisztus eljövetelével kezdődhetett. És bár vitatha
tatlan, hogy Keresztelő János igehirdetése nem önmagára, hanem Jézus
ra mutatott, a kérdés mégis csak ott húzódott a szívek mélyén, a bizony
talan „ki vagy te?” . Erre szólt az a rövid válasz: „nem vagyok!”, de ez 
a „nem!” egyike a leghatalmasabb „igen!”-nek Jézus mellett. A múltból 
volt ígéret kettő is. Az egyik Illésre vonatkozott, a másik a prófétára. 
Jézus ugyan Illésnek mondta Keresztelő Jánost (Mt. 11,14—Dk. 1,17), de 
Keresztelő János még ezt sem vállalta. Ezért jött ismét egy egyenes kér
dés: kicsoda vagy?

1,22—23. A Keresztelő igei válasza, idézete nyilván ismeretlen pró
fétai idézet a küldöttség előtt. De benne nyilvánvalóvá vált Keresztelő 
János célja, az, hogy ismételten elhárítsa magától az érdeklődést. Viszont 
úgy látszik, a válasz hatása a küldöttségre jelentéktelen. Ügy látszik 
egészen mást 'vártak. Ha ő sem nem Illés, sem nem a próféta, se a 
Krisztus, akkor milyen címen keresztel?

1,24—25. Az a megjegyzés, hogy a küldöttek a farizeusok közül valók 
voltak, azt az igényt fejezi ki, hogy a keresztelésre csak olyan papok és 
léviták kaphattak megbízást, akik közéjük tartoztak. (Privilégium az ige
hirdetésre Isten mandátumának kikapcsolásával!) A farizeusok úgy gon
dolták: a nép sorsa csak az ő kezükben lehet s ha ők keresztelnek, más 
azt ne tegye. Ha más is keresztel, akkor ez a tény kérdésessé teszi a 
farizeusok igazságát. Keresztelő János működése egyben tisztátalannak, 
elégtelennek, haszontalannak és elöregedettnek minősíti őket. De azt is 
mutatja, hogy a farizeusok mennyire a kevésbé lényegesre fektették a 
hangsúlyt.

1,26—28. A víz nem biztosítja az ember lényeges, belső megváltozását. 
De amit a Keresztelő keresztségénél sem végzett el, azt más teszi meg, 
aki már itt van. A farizeusok számára ugyan ismeretlen, de olyan hatal
mas, hogy, amikor közéjük érkezik, Keresztelő János szolgálata is véget 
ér. Isten Lelke és hatalma által végzi üdvözítő szolgálatát. Ezért és 
Öérette keresztelt Keresztelő János.
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A kérdezők voltaképpen eredménytelenül tértek vissza. Keresztelő 
János tehát nem az, akit ők gondoltak. Viszont a próféta bejelentette 
az Üjat, az Ismeretlent, Isten Követét. Ez pedig új problémát jelentett.

H. B e z z e 1 :

1,19—22. Látható, hogy Keresztelő János igehirdetése nem volt hatás
talan. Tartalom és erő volt benne. Csak egy szót kellett volna szólnia 
maga mellett és a nép szemében „szabadító, megváltó, népvezér” lehe
tett volna. Ezért volt nagy kísértés a kérdés: ki vagy te? Nagy belső 
küzdelem folyhatott le benne, amíg önmagát megtagadta. Inkább legyen 
kicsi alázatának nagyságában, mint nagy abban a hamis nagyságban, 
amelyből hiányzik az igazság. Inkább a kevés, de az legyen teljes!

A másik két kérdés (Illés és a próféta) már kisebb kísértés.
1,23—27. A hang, amely ma szól, holnap már nem hallatszik. Teljes 

alávetettség Istennek, addig szól, amíg Isten akarja. Ha Isten akarja, a 
pusztai visszhangtalan szónak i§ lehet visszhangja. Egy hangtól lavina 
indulhat el. Tehát Keresztelő János azt tette és csak azt, amit Isten reá
bízott. Az alázat és hűség prófétája ő!

W.  L ü t h i :

Minden válasz Keresztelő János alázatosságát mutatja. A küldöttség 
talán arrogánsnak látta őt. A kérdés-feleletben voltaképpen mégis az a 
lényeges, hogy a Messiás-Krisztus eljött, Keresztelő János már látta őt. 
(A próféta tehát Jézus megkeresztelése után ment a pusztába.)

Miért vetették fel a kérdést, hogy ő kicsoda? Azért, mert fellépése, 
igehirdetése, keresztelése és mindennek a hatása az akkori egyházi élet 
kereteit túlfeszítette. Élő istenfélelem „tört ki” a hallgatók között. Nem 
voltak hozzá szokva ahhoz a léleklobogáshoz, amellyel Keresztelő János
ban találkoztak. Tömegek mozdultak meg, megkereszteltették magu
kat a Jordán vizében és ezzel indult el az a lelki mozgalom, amelynek ha
tását és határát nem lehetett előre kiszámítani. Illést emlegették, akinek 
a Messiás előtt kellett eljönnie az ígéret szerint.

A küldöttségek kérdezősködése már voltaképpen — kihallgatás volt. 
Bár még nem látszott semmi veszedelem, mégis ez vezetett később a 
Keresztelő János passio-jához, amely a börtönt és a halált is jelentette. 
A hang elnémított hang lett, de akkor már szólt az igazi, az örökkévaló!

M á t y á s  E r n ő :

Az ézsaiási idézet a „pusztában”, Kálvin szerint az egyház nyomorú
ságos állapotára utal. Keresztelő János pusztába vonulása is ilyen jelké
pes, kizártan, vigasztalanul él ott az egyház. De a pusztából való kivonu
lás is tény és reménység!

A keresztelés ténye messiási jellegre mutat, ezért volt kérdéses 
Keresztelő János személye és működése. Ezért a keresztség kérdésében is 
elhárítja magától Keresztelő János a nagyság kísértését: ő nem messiási 
módon keresztel, mert a Lélek tüze csak Isten tulajdona.

Várady Lajos
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KARÁCSONY ELSŐ ÜNNEPE 
ÍRÁSMAGYARÁZAT  

Lk 2, 1—14

'  1

Egészen általános időmeghatározással kezdi Lukács evangélista 
Jézus születése történetének elbeszélését. Augustus császár nevének 
említése azt jelenti, hogy Jézus élete első alkalommal kapcsolódik a 
világtörténethez.

Kr. e. 27-ben adta a római szenátus a Kr. e. 63-ban C. Octavius fia
ként született Gajus Julius Caesar Octavianus-nak az „imádásra méltó” 
címet, amit azután utódai is használtak, Augustus Caesar unokaöccse 
volt, akit adoptált s örökösévé tett. A Caesar halála utáni küzdelmekből 
Augustus került ki győztesen, majd az első római császárrá vált. Ural
kodott Kr. e. 31-től Kr. u. 14-ig. Vergilius Aeneis-ében (6,791/2) is elő
segítette annak a hitnek a terjedését, hogy Augustus császár az a világ- 
megváltó, akivel új, boldog korszak köszönt be az akkor ismert világot 
magában egyesítő római birodalomban. Lyonban oltárt állítottak fel 
Róma és Augustus számára, majd később Rómában is. A császárkultusz 
hivatalos állásponttá vált.

Augustus barátságos viszonyt tartott fenn Heródessel, aki igyeke
zett vissza nem húzódni a hivatalos császárkultusztól. Heródes biro
dalmában három templom is működött Augustus imádatára. A római 
birodalom déli tartományaiban is készséggel hajtották végre a császár 
népszámlálásra és adóösszeírásra vonatkozó parancsát. ,

A világtörténelem és az üdvtörténet összefüggésére már Luther rá
mutatott akkor, amikor ennek az igének alapján arról prédikált, hogy 
a hatalmas császár egész birodalmával együtt Istennek kénytelen szol
gálni akkor, amikor rendeletével okot szolgáltat arra, hogy Szűz Mária 
eljegyzett férjével, Józseffel együtt Betlehembe menjen, s ott a pró
féták régi jövendölése szerint világra hozza Jézus Krisztust. Ha a csá
szár parancsa az utazást kötelességükké nem teszi, bizonyára otthon 
maradtak volna. De mivel Jézus Krisztusnak Betlehemben kellett szü
letnie, azért kénytélen a császár erre az utazásra okot szolgáltatni, noha 
erről sem a császár, sem birodalma nem tudott semmit sem.

2

Az összeírás időpontját Lukács evangélista Cirénius szíriai hely- 
tartóságának idejével határozza meg. Ez annyiban jelent a kutatók szá
mára problémát, mert „nagy” Heródes még élt ebben az időben. Antik 
forrásokból és numizmatikai leletekből az derült ki, hogy Saturninus. 
később Varus volt a szíriai helytartó Kr. e. 6-ig. Valószínű az a feltevés, 
hogy Cirénius, teljes nevén Publius Sulpicius Quirinius ebben az időben 
katonai parancsnok volt Szíriában, ahová lázadó törzsek elleni hadjárat 
Végett küldték. Egyben az ő intézkedése alatt mehetett végbe az Augus
tus által kiadott népszámlálási parancsnak és az ezzel kapcsolatos „cen- 
sus Augusti”-nak a megállapítása, amely az államháztartás javára tör
ténő adókivetést jelentette. A császárnak történő adófizetés nem volt 
problémamentes ügy a római birodalom távoli tartományaiban. Ap. Csel.
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5,37 szerint: „Felkelt a galileai Júdás az összeírás napjaiban és sok 
népet maga után csábított.” Ez is arra mutat, hogy az adóösszeírások 
idején nyugtalanság uralkodott a provinciákban. Cirénius képviselte- 
Szíriában a római államhatalmat mint helytartó, azaz a római intézke
dést végrehajtó erők vezetője.

3

Lukács evangélista sorait megerősítik Egyiptomból származó ada
tok, amelyek szerint szó szerint megegyező módon „mindenkinek” illető
ségi helyére, a „maga városába” kellett mennie. Nyilván azért, hogy 
ott a család vagyoni viszonyait összegezni lehessen. Ezt az általános 
római birodalmi intézkedést tükrözi szövegünk is, amelyen átérezhető 
a hivatalos fogalmazás rendelkező hangja.

4

Amikor József a galileai Názóretből Betlehembe vonult, a császári 
parancsnak tett eleget, mivel odavaló illetőségű volt.

A galileai Názáret az újszövetség korában jelentéktelen hely volt, 
Nátánael szerint: „Názáretből támadhat-e valami jó?” (Ján 1,46). A vá
roska közel feküdt a Damaszkusz és Egyiptom között vonuló kereske
delmi főútvonalhoz. A „názáreti Jézus” később is Jézus Krisztus való
ságos emberségének a kihangsúlyozását jelentette Jézus Krisztus önkén
tes alacsonyságával összefüggésben.

Betlehem, „a kenyér háza”, a judeai pusztából, mint termékeny 
oázis emelkedik ki. 1 Móz 35,19 óta gyakran szerepel neve a Bibliában. 
Üdvtörténeti jelentőségűvé akkor vált e hely, amikor Mikeás próféta 
azt jövendölte róla: „De te, Efratának Betleheme, (bár kicsiny vagy a 
Juda ezrei között: belőled származik nékem, aki uralkodó az Izraelen, 
akinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van”. (Mik 5,2.) Ennek 
a próféciának alapján magyarázták a főpapok és írástudók Heródesnek,, 
hogy az Írás szerint Betlehemben kell születnie a Messiásnak (Mt 2,3—8), 
János evangéliuma szerint: „Az Írás azt mondta, hogy Dávid magvá- 
ból és Betlehem városából, Dávid lakóhelyéből jön el a Krisztus” (Ján 
7,42). Így teljesedik be Isten üdvtörténeti vonalvezetése akkor, amikor 
Egyszülöttje, a valóságos Isten Dávid városában, Betlehemben lesz való
ságos emberré.

5

Amint 1,27-ben is szerepelt, Mária a Dávid házából való József 
jegyeseként szerepel. Ugyanakkor az evangélista megjegyzi, hogy Mária 
gyermeket várt. Ezzel nagyon tapintatosan és gyengéden fejezte ki, hogy 
József nem apja a gyermeknek, Mária pedig nem felesége Józsefnek, 
De József készségét is kifejezi az evangélista arra, hogy József kész 
volt a születendő gyermeket magához venni és sajátjaként gondozni és 
felnevelni. József Isten akaratára bízva magát, készséggel teljesíti Isten 
tervét és szándékát.

József Isten iránti engedelmességével függ össze a császári parancs 
iránti engedelmessége is. A szüléshez oly közel álló szűznek bizonyára 
igen nehezére esett az útrakelés, a messze földre utazás idegen városba, 
ahol semmiféle biztos menedékhely sem várt rá. József mégis magával
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viszi Máriát, hogy beteljesedjék mindaz, amit a próféta jövendölt. Ezzel 
József nem rómaellenes zélóta magatartást követett, amely hatását 
Lk 20,20—25-ben is éreztette, hanem egyedül Isten akaratára figyelt, s 
azt követte, amikor megjelent Betlehemben.

6—7

Lukács evangélista Jézus Krisztus születésének történetét egészen 
tárgyilagosan adja elő, minden rajongó vonás vagy szentimentalizmus 
nélkül, ami viszont nem mondható el számos művészi beállításról. A le
gendák meseszerű kiszínezése a sugárzó arcú, göndör hajú gyermekről, 
akinek isteni ajkán a szeretet mosolya jelenik meg, távol áll az evan
gélista reális, szemléletes előadásmódjától.

Emberileg alacsony sorban, a legmostohább körülmények közt szü
letik meg Jézus Krisztus. Mária jászolba fekteti újszülöttjét. Lukács 
karácsonyi történetétől távol van minden doketista vonás, semmiben 
sem szűkíti meg Jézus Krisztus valóságos emberségének tényét. Ugyan
akkor ezzel, a mostoha viszonyok között megszülető Messiás-képpel, 
éles ellentétben van kora várakozása, amely szerint a Messiás szó egy
értelmű volt a király fogalmával, annak dicsőségével és hatalmával. 
Az Isten királyi trónjáról leszálló „Isten Fia” képe a kortársak elkép
zelése szerint nem egyezhetett a szegényes formák közt megszülető 
Messiás tényével. Már itt is megvalósul az, ami később végigvonul 
Jézus Krisztus egész földi életén, hogy Isten nem az emberi váradal- 
mak és elképzelések szerint küldte el Egyszülöttjét a világ megváltá
sára, hanem úgy, ahogyan azt Ö eltervezte. Csak az Isten akarata iránt 
engedelmes hit tudja követni Jézus Krisztus útját, születésének első 
pillanatától kezdve.

A bibliai és evangélikus Máriáról szóló tanítás egyik jellemvonását 
tükrözi igénk, amikor arról szól, hogy Mária „elsőszülött” (prototokos) 
fiát szülte meg (2,6). Ez magában foglalja azt az állítást, hogy később 
további gyermekeknek adott életet. Ez megegyezik Máté evangélista 
szavaival is, aki szerint József addig nem tekintette Máriát feleségének, 
„amíg meg nem szülte elsőszülött fiát” <Mt 1,25). A katolikus dogmá
val szemben, amely szerint Mária szűz a szülés után is, az evangélikus 
Máriáról szóló tanítás természetesen a Szentírás világos bizonyságára 
épít, mert mi nem akarjuk az ige fölé helyezni magunkat, hanem az 
ige szolgái akarunk lenni.

Már ebből is kitűnik karácsony lényege: amikor Isten elrendelte, 
hogy Egyszülöttje az emberi nemzetség kedvéért valóságos emberré 
legyen, akkor Jézus Krisztus magára vett minden emberi nyomort és 
bűnt — bár maga bűntelen volt —, hogy érettünk áldozattá legyen. 
Az evangélista azért hangsúlyozza ki olyan szemléletesen Jézus Krisz
tus születése emberi vonásainak egyszerű körülményeit, hogy lássuk, 
Isten a mi testvérünkké, testünkké és vérünkké lett, velünk minden
ben osztozott, a teljes és valóságos embersorsot vette magára. Isten Fia 
testté lett, az ő teste és a miénk közt nincs más különbség, mint hogy 
ő bűn nélkül való, mert a Szentiélektől fogantatott, s Isten Szűz Mária 
testét-lelkét úgy töltötte be Szentlélekkel, hogy Jézus Krisztust bűn 
nélkül foganta, hordozta méhében és szülte meg. Igaza volt Luther
nek, aki ennek a történetnek a prédikálásakor így kiáltott fel: „Isten
nek legyen hála, nem forgok immár veszedelemben, mert van testvérem, 
aki Isten Fia és mégis azzá lett, ami én vagyok!”
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8— 9

Ettől a verstől fogva textusunk második szakasza kezdődik nem
csak formai, hanem tartalmi okokból is.

Idáig arról olvastunk, hogy Jézus Krisztus születése elrejtetten, az 
átlagos színvonalnál is alacsonyabb külső körülmények között ment 
végbe. Most Isten maga gondoskodik arról, hogy legyenek emberek, akik 
tanúi az Ige testté léteiének. Angyalokat küld, hogy az éjszaka sötétjé
ben mennyei világosság közt adják hírül a pásztoroknak Isten tervének 
és ígéretének beteljesülését.

A téli idő ellenére is a szabadban őrködtek a pásztorok nyájaik 
mellett, mert Betlehemtől keletre a „Juda pusztájának” mély völgyé
ben enyhe a téli időjárás. Az ún. „pásztormező” lehetett a helyszíne 
az angyalok megjelenésének.

Nincs igazuk azoknak az írásmagyarázóknak (J. Weiss), akik a 
Mitrász-kultusszal hozzák összefüggésbe ezt a történetet azzal, hogy 
itt „régi népszerű mondaelem” érvényesül, amely a pásztorokat tartja 
Isten első imádóinak. A Mitrász-kultusz eredete szerint pásztorvallás 
volt. Itt azonban egészen másról van szó. Állandó őrség a templomban 
Is volt, nemcsak a pásztorok körében. Az angyalok ott is megjelenhet
tek volna Isten üzenetével. Az angyalok azonban nem azt választották, 
hanem az egyszerű pásztorokat. Ebben is kifejezésre jut az, ami Jézus 
Krisztus egész életén végigvonul majd: azokat keresi Isten, akik a nép 
egyszerű fiaihoz tartoznak. Jézus Krisztus semmi közösséget sem vál
lal a földi királyok és előkelők magatartásával, az ő környezete már 
születése percétől fogva egyszerű emberekből áll, első gyülekezetét a 
mezőn őrködő pásztorok alkotják. Ezek ugyan első pillanatra megfélem- 
lettek ' a mennyei fény ragyogása miatt, az angyalok váratlan meg
jelenésétől, de csakhamar megértették, mekkora eseménynek lehetnek 
a  tanúi.

10

A görög szöveg többet mond a magyar fordításoknál, amikor az 
„evangélium” fogalmát állítja a mondat középpontjába. Az a nagy 
öröm, amelyet az angyal hirdet: az evangélium, Istentől származó ha
talmas üzenet Egyszülöttje testté léteiéről. Az „evangélium” kifejezés 
Lukács gyakran használt szava nemcsak evangéliumában, hanem a 
Cselekedetek könyvében is. Az „evangélium” szónak ezen a helyen tör
ténő használata annyival is inkább szerencsés, mert a görög olvasó szá
mára is megkapó kifejezés arról, amit az angyal hirdet. Uralkodói prok- 
lamációként érthette a korabeli görög gondolkodásmód az angyal szavát 
arról, Isten kihirdetteti az újszülött gyermekről, hogy ő a Krisztus- 
Messiás, aki nemcsupán az akkor jelenlevő pásztoroknak, hanem széles 
horizonton „az egész népnek” az öröme lesz.

Luther magyarázata szerint: „Ignoti nulla Cupido”, amit nem isme
rünk, azután nem is vágyódunk, az elrejtett kincs: értéktelen kincs. 
Az ige hirdetésének jelentősége emelkedik itt ki. Hiába született meg 
Jézus Krisztus, ha azt Isten nem hirdetteti ki, ha nem tudatja az ember
világgal, ha az előttünk fekvő kincs mellett közönyösen elmegyünk. 
Az ige az a hatalom, amely" számunkra magyarázza meg, teszi értékké 
azt, amit Isten elkészített. Éppen ezért „evangélium” az Isten szava, 
nem rettentő, félelmes szó, hanem felvillanyozó örömhír nemcsak a 
betlehemi pásztorok, hanem minden ember számára.
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11

Az Istentől származó evangélium az, hogy Megtartó, Megváltó, 
Üdvözítő született.

A Lukács által használt „szótér” kifejezés a korabeli vallásokban 
is szerepelt, sőt Augustus császárra is használták. Egyesek polémiát is 
éreztek ezekben a szavakban, mintha Lukács azt fejezte volna ki, hogy 
az igazi „szótér” nem Augustus császár, hanem Jézus Krisztus. Ez azon
ban megszégyeníti az igét, mert csak arra a korra érvényes tartalommal 
ruházza fel, holott itt Isten nagy távlatú és széles horizontú üzenetének 
kihirdetéséről van szó.

A „megszületett” szó azt emeli ki, hogy amit. Isten régtől fogva 
ígért, az teljesedett be, megérkezett a Messiás.

A „néktek” szó azt hangsúlyozza, hogy noha a világ Megváltójáról 
van szó, de ő személyes megváltó, aki nemcsak általában az egész min- 
denségért jelent meg, hanem kifejezetten azok számára az üdvösség 
kútfeje, akik hisznek benne. Az emberré lett Isten Fia személy szerint 
számunkra kíván Megtartóvá válni.

A „ma” szó akkor, amikor először elhangzott, a pásztorok számára 
jelentette be Isten hatalmas cselekvését, de azóta is kiemeli az el
hangzó evangéliumban azt a páratlan alkalmat, hogy egészen közel 
van az üdvösség hozzánk, az evangélium hirdetésének jelen ideje min
dig a szent „most” és „ma” alkalmává válik, amikor miénk lehet Isten 
előre elkészített ajándéka.

A „Megtartó” , vagy másképpen az Üdvözítő, a Megváltó jelent meg, 
akinek a születése óta megnyílt az üdvösség és a kegyelem kapuja.

Ö „a Krisztus”, ez a görög szó a héber „Masiach” fordítása, ami 
felkentet jelent. A papokat és királyokat kenték fel Izráelben ünnepé
lyes körülmények között. Ebben az összefüggésben tehát Isten Felkent
jéről van szó, aki a prófétákon keresztül (Ézs 9,5; 11,1; Mik 5,1; Jer 23,5; 
Zak 9,9—11) megjövendölt. Istenségét húzza alá a „küriosz” szó.

Ez az Úr Krisztus a „Dávid városában”, Betlehemben született meg, 
amint az erről szóló mikeási próféciát már bemutattuk.

13

Ez az Űr Krisztus, a valóságos Isten most valóságos emberként csu
pán törékeny, kis csecsemő, aki nem királyi palota pompája közt látta 
meg a napvilágot, hanem felismerhetőségének az a jele, hogy kisgyer
mekként bepólyálva, jászolban fekszik, a legegyszerűbb emberi körül
mények közt. Ez pedig Istentől akart jel. Isten tervezte úgy, hogy a 
testté lett Ige az ember valóságos testvérévé legyen, Isten Fia most egy 
gyengéd fiatal szűz ölében parányi csecsemőként éljen a földön, hogv 
istensége és urasága az alacsonyság és alázatosság palástjába legyen 
burkolva.

13—14

Az Istent dicsérő mennyei seregek sokasága mögött Isten hatalma 
és éreje tűnik elő, hogy ezzel adja megfelelő kontrasztját a gyermek - 
gyengeségének és kiszolgáltatottságának.

Az angyalok Isten dicsőségét magasztalják. Nem beszélnek Jézus 
Krisztus keresztjéről, vagy az ő jövendő dicsőségéről, sem arról, hogy 
Jézus szülei és a pásztorok milyen kegyelemben részesültek, sem Izrael
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dicsőségéről vagy bűneiről, hanem egyedül Isten dicsőségét magasztal
ják, akinek terve nagyszerűségét most látják kibontakozni igazán.

De éppen azért, mert Isten embert megmentő terve a földre irá
nyul, hogy Jézus Krisztus által végezze el a megváltás csodáját, az an
gyalok énekének másik része a földre vonatkozik. Isten nem a maga 
számára tartja meg dicsőségét és hatalmát, hanem kiönti azt az ember
világ megmentésére Jézus Krisztus által. A dicsőséges Isten a földön 
békességet és az emberek közötti jóakarat megnyilvánulását akarja 
látni.

Az Ige testté léteiében nyilvánvalóvá lett, hogy Isten irgalmas és 
kegyelmes Isten, hiszen Egyszülöttjét sem kímélte, hanem odaadta az 
embervilágért. Ennek az isteni gesztusnak az az egyetlen várható vissz
hangja, hogy az ember is ennek a kinyilatkoztatott akaratnak a nyomán 
járjon békességben és jóakaratban a lakott földön. Ez természetszerű
leg jelenti az egymás közötti szeretet individuális megnyilatkozásait, 
és a világot átfogó méretű szeretet kollektív békére vonatkozó perspek
tíváját. Az emberszeretet konkrét cselekedeteitől elválaszthatatlan az 
emberiség jövőjéért felelősséget érző, a világ békéjét biztosítani kívánó 
magatartás. Luther magyarázata szerint a béke héber nyelven minden 
jót jelent.

Isten szeretetcselekedetének az ember részéről jövő visszhangja 
sem lehet más, mint a kapott és nyert szeretet visszatükrözése az ember- 
testvérek körében

Dr. Ottlyk Ernő

KARÁCSONY MÁSODIK ÜNNEPE

Lukács 2, 15— 20.

MEDITÁCIÓ ÉS VÁZLAT

Textusunkat a jóismert karácsonyi történet előzi meg. Az éjszaká
ban a nyájuk mellett őrködő pásztoroknak angyal jelenti be a nagy 
örömöt: „Született néktek ma a Megtartó”. A pásztorokat a karácsony 
éjszakai rendkívüli események előbb érthető félelemmel töltik el, azután 
pedig nemcsak megnyugvást jelent számukra, hanem felbuzdulva az égi 
látomás híradásától, elindulnak a megvalósult isteni ígéret meglátására 
A pásztorok elindulásának előzményei is vannak. Az előzmény: ezek az 
emberek Istenre támaszkodva, ígéreteit ismerve és azt a szívükbe zárva 
éltek. Az évezredes ígéret számukra bármelyik pillanatban bekövetkez
hető élő valóság volt. Ha a kísérő jelenségek meg is rettentették őket, 
ha a hirtelen megvalósulás örömöt és csudálkozást váltott is ki belőlük, 
valójában annak bekövetkezését élték át, amelyben hittek és amelyre 
életüket építették. Isten ígéretének a beteljesülésében azok örvendezhet
nek, akik hisznek Isten kijelentésében és az ígéret valóra válásának a 
váraljozásában élnek. A karácsonyi evangélium annak számára lesz 
örömhír és mindent megoldó üzenet, aki várja Krisztust és benne 
minden kérdésének a megoldását.

A pásztorok nem maradtak meg az emóciónál, hanem gyakorlati 
útra léptek, nem rekedtek meg az örvendezésnél, hanem elindultak, 
hogy személyesen győződjenek meg az ígéret valóságáról. Bár nekik a 
nyáj mellett volt a helyük, akkor éjjel többről volt szó mint a köteles-
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ség teljesítése, mint az életfenntartásért végzett szolgálat. Az került 
előtérbe, ami megváltoztatja és teljessé teszi életüket minden vonalon, 
melyben új és igaz értelmet nyer minden az életre és a halálra nézve. 
Számukra a hit mozgásra és cselekvésre indító erő volt. Az ige éle fe
lénk fordul: hányszor hallottuk a karácsonyi üzenetet és mozdult-e 
nyomában a hitünk cselekvésre, ajkunk a bocsánatadásra és -kérésre, 
szívünk a szeretetre és lelkünk az imádságra?

A pásztorok amikor megérkeztek Betlehembe nagy lelkesültséggel 
beszéltek arról, amit éjszaka hallottak és láttak. Beszédüket az embe
rek némán és csodálkozással hallgatták. Lelkesült bizonyságtételük fü
zét az sem oltotta el, hogy az ígéret megvalósulását a betlehemi istálló
ban élték meg. Minden más hely bizonyára lelkesítőbben hatott volna 
rájuk, mint a nagyon reális és nyers valóság: istálló jászlában fekvő 
Megváltó. De nem rekedtek meg a nyers valóságnál. Szemükben érezték 
az éjszakai fényt és ragyogást, fülükben cseng a mennyei zene, melyről 
hitték, hogy mennyei hatalomtól, Istentől származik. A hivő ember bár 
nagyon reális szemmel nézi a világot, azonban nem rekedhet meg a 
reális tényéknél és nem húzhatja le a csoda és a csodálatos ablakainak 
redőnyeit és nem maradhat meg csupán csak a reális tények hideg való
ságánál. Az élet nagy tényeit és eseményeit felfoghatjuk úgy is, mint 
unalmas prózát és felfoghatjuk úgy is, hogy költészetté emeljük. Ez ter
mészetesen attól függ, hogy hogyan nézzük és látjuk a dolgokat. Néhány 
fel nem fogható nagy esemény lehet közönséges dolog, mint például 
az, ami az istállóban történt, azonban az Igétől és az Istentől megvilá
gítva egészen más értelmet nyer.

Amikor a pásztorok bizonyságot tettek az angyalok híradásáról, 
mindenki elcsudálkozott. Csak Máriát nem lepte meg a hír, csak az 
ö  arcán nem tükröződött a csodálkozás. Máriát Isten felkészítette az 
eseményekre. Lukács 1,28—38-ban olvashatunk arról, hogy Isten Gáb
rielen keresztül elküldte neki üzenetét. A csodálkozás helyett meditált 
az események felett és szívében forgatta azokat. Persze probléma is 
felmerül. Miképpen egyeztethető össze Mária magatartása Lukács 2,50- 
nel és az eseményekről hallott emberek magatartása a Lukács 4,22-vel. 
Az exegéták számos elméletet dolgoztak ki a kérdés megválaszolására, 
de megnyugtató választ erre a kérdésre nem tudtak adni.

A huszadik vers a nagy pillanatok elmúltáról tudósít. A pásztorok 
a betlehemi istállóban tovább már nem tartózkodhattak és időzhettek, 
visszatértek. Visszatértek pásztortársaik, családjuk körébe, az élet való
ságába. Vissza kellett menniük a ragyogó boldogságból a közönséges 
hétköznapi eseményekbe. Ez a visszaút — az egyháztörténelem számos 
tévelygése bizonyítja — mindig nehéz út. A pásztorok a helyes úton 
tértek vissza: Krisztustól az embertársaik közé. Szívvel, szájjal és lé
lekkel dicsérték az Istent és szolgáltak embertársaiknak.

Vázlat. Az Ige a bölcső körüli emberek három különböző típusát 
villantja elénk.

1. A csodálkozók. Meghallgatják a Krisztusról szóló bizonyságtételt, 
elcsodálkoznak, s azután tovább mennek és minden marad a régiben. 
Nem érinti meg őket a bűntől és a haláltól való megváltás nagy üze
nete és Isten bűnbocsánatot és új életet fakasztó szeretető és az evan
gélium átalakító ereje. A karácsony csak hangulat a számukra, s ezért 
hangulatkeresztyéneknek is nevezhetjük őket. Napok, hetek hosszú so
rán át készülnek a karácsonyest, s karácsonyfagyújtás, az ünnepi isten- 
tisztelet és a családi együttlét hangulatos élménysorozatára. Itt azonban 
megrekednek. Az ünneppel együtt elmúlik a hangulat is és a szürke
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hétköznapok forgatagába semmit sem mentenek át Krisztus szereteté- 
ből és valóságából. Életük továbbra is békesség nélküli élet marad. 
Krisztus nem a hangulatkeresztyének alkalmi csapatából gyűjti és tobo
rozza táborát.

2. A másik típust Krisztus bölcsője körül Mária testesíti meg. Az el
mélyedő ember felemelően szép példáját mutatja meg. Meditálva, csend
ben elmélyedve ünnepel. A pásztoroktól hallott bizonyságtételt meg
tartja és összeveti azzal, amit az angyal ígért neki. Mária alakján ke
resztül arra tanít az Ige, hogy Istenre tekintve, csendben meditálva, 
gondolkodva ünnepeljünk.

Ez az, ami hiányzik az életünkből. Amint behúzzuk magunk mö
gött a templomajtót, az Ige kiesik emlékezetünkből. Nem zárjuk szí
vünkbe az Igét. Nem dolgozzuk fel magunkba, nem támadnak belőle 
új látások, új gondolatok és cselekvések. A karácsonyi mozgalmasság 
és sürgés-forgás akadályoz bennünket abban, hogy csendben és el
mélyedve ünnepeljünk. S így éppen a karácsony lényege sikkad el. 
Az Ige Mária alakjában az Igét magába felvevő, azt gondolkozva átélő 
és megtapasztaló ember példáját állítja elénk.

3. Az Istent dicsőítő pásztorok alakjában a gyakorlati keresztyén 
ember típusa áll előttünk. Ezek bár befelé is élnek, mégis megoldott 
nyelvű Krisztushivők. Szívük tele van örömmel és hálával és dicsőítik 
az Istent otthon és az embertársaik között. Van tehát mondanivalójuk 
Isten és embertársaik felé. Szívesen térnek vissza az ünnepet követő 
hétköznapokba, nem taposómalomnak tekintik életüket, hanem szol
gálati alkalomnak. Szolgálnak embertársaiknak a szeretet, az öröm, 
a békesség jószolgálatával. Jézus Krisztus a hívők számára egyre inkább 
a hétköznapok Ura akar lenni. Milyen lélekkel térünk vissza a hét
köznapok mindennapi életébe.

Matuz László

KARÁCSONY u t á n i  v a s á r n a p
Lk 2, 33— 40

VÁRAKOZÁS é s  v A r ö k

A Jézus előtti kort joggal nevezték el a történészek a várakozás 
korának. Az egész akkori világ tele volt várakozással és az a remény
ség, sőt bizonyosság motiválta minden mozdulatát, hogy hamarosan 
beköszönt a várva várt aranykor, amely a világmegváltó személyéhez 
kapcsolódik. Legékesebb irodalmi dokumentuma ennek Vergilius római 
költő 4. eklogája (Kr. e. 70—19).

A zsidóság széles köreiben is eleven volt a messiásvárás, nemcsak 
a zsidó apokaliptika bizonyos spekulációi nyomán, hanem a klasszikus 
ószövetségi próféták jövendöléseinek a helyes értelmezése alapján is. 
Éppen a Holttengeri Tekercsek szövegei támasztják újabban alá azt a 
régebben is vallott megállapítást, hogy az „idők teljessége” valóban, az 
általános várakozás és a várók korszaka volt. Természetesen a vára- 
dalmak alapjául szolgáló források kétfélesége szerint a várók csoportja 
is kettészakadt: voltak az apokaliptikus zsidó irodalmon, és voltak a 
legitim ótestámentomi messiási jövendöléseken tájékozódó várakozók.

Ennek a kétirányú tájékozódásnak az égisze alatt kell látnunk az 
evangéliomok ún. jézusi előtörténeteit, elsősorban Lukács evangéliomá- 
nak a gyakori „most teljesedett be” (2,11; 4,21; 19,9; 23,43) kijelentését, 
valamint a pásztorok és a két próféta magatartását a templomban.
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EXEGÉZIS
A fenti szakaszt közvetlenül Simeonnak, egy istenfélő jeruzsálemi 

öregembernek a szavai előzik meg, aki arról jövendöl, hogy a karjaiban 
tartott „gyermek” nemcsak Izraelnek, hanem az egész világnak a Meg
váltója lesz (vö. Ézs 52,10; 42,6; 49,6; 46,13). Simeon szavai az „igazi’* 
várót tükrözik, hiszen egy szó sincs benne a zsidó nép politikai nagy
ságáról és fehnagasztosulásáról, ami annyira jellemezte az akkori zsidó
ság hamis hitét és reménységeit. Simeon az ótestámentomi gyülekezet 
tagja, aki szinte egész életét ádventben, várakozásban éli (25. v.). Várt 
a megígért Messiásra, mert hitte, hogy Isten ígéretei igazak és a szö
vetség szent Istene nem csúfolja meg a Benne bízók reménységét. Lu
kács evangélista csak a névtelen tömegből emeli ki Simeont, hogy rajta 
példázza meg: Hogyan élt és izmosodott az ótestámentomi gyülekezet
ben a Messiás eljövetelébe vetett várakozás nemzedékeken keresztül 
egészen az idők teljességéig.

És most élete alkonyán találkozik Simeon a megígért Messiással. 
Fölismeri, pedig nem kísérik megjelenését különleges csodák és villámló 
jelek a mennyboltozaton. Nem földöntúli glóriával érkezik az Emberfia 
az ég felhőin, ahogyan Dániel jövendölte. Egészen hétköznapi és szinte 
banális a megérkezése: Két szegény ember belép a templomba, hogy 
a törvény előírása szerint (Ex 13,2 stb. Vö. Num 18,15 kk.) újszülött 
gyermekükért bemutassák a kötelező engesztelő áldozatot. Ennek a gyer
meknek a feje körül nincs glória! Olyan mint a többi gyermek!

A szülők csodálkoznak Simeon szavain, mert azok többet monda
nak minden eddiginél, ami erről a „Gyermekről” elhangzott (vö. 1,3 kk; 
1,54 k; 2,19 k.). És Simeon következő szavai világítanak rá arra (34—35), 
hogy ez a Krisztus, ez a Gyermek olyan jel lesz a világban, amelynek 
ugyan sokan ellene mondanak majd, de aki nyilvánvalóvá teszi az em
beri szív gondolatait és akinek a személyén eldől, kinek a várakozásai 
voltak igazak, és kié hamisak. Mire gondolt Simeon? Arra, hogy ez a 
Jézus hozza ugyan majd mindazt, amire magának a választott népnek 
és az egész „várakozó világnak” szüksége van: Isten végtelen hűségét 
és szeretetét, mindazokat az ígéreteket, amelyekkel Isten elhalmozta 
eddig választott gyülekezetét, hozza Isten megbocsátó szeretetét. hozza 
azt az igazságot, amire annyira vágyódott az Ótestámentom gyülekezeté
ben minden kegyes ember. Az egész Krisztus — személyében és életé
ben, szavaiban és cselekedeteiben — azt fogja jelképezni, hogy az em
ber nem tud a saját erejéből Istenhez eljutni. De hiába gyógyít és etet, 
hiába prédikál és tesz csodákat az emberek szeme láttára. Ez a Messiás 
nem kap helyet Isten teremtett, de a bűn következtében megromlott 
világában. A világ kiveti magából. Először csak helyet nem kap, ahol 
a fejét nyugalomra hajthatná. Azután megfeszítik.

„Még a te lelkedet is áthatja az éles kard” — mondja Simeon Má
riának, aki ugyan nagyon sokszor értetlenül állt fiának a cselekedetei 
előtt és nem értette meg őt (Ján 2, 1 kk.), de amikor ott állt János 
evangélistával a keresztfa tövében (Ján 19,16 kk.), hallotta fiának a 
gondoskodó szavait és azt az utolsó szót, hogy „elvégeztetett” — akkor 
már tudta, hogy miről van szó, akkor már tudta, mire célzott az öreg 
Simeon, akkor már értette Fiának a küldetését, és szívét átjárta az éles 
tőr és hitt Jézus küldetésében.

Most már ő is látta sokakkal együtt, hogy Jézus Isten föltárt szive, 
aki ismeri a világot „ifjúságától fogva” és mégis odaadja Egyszülöttjét. 
Tudja, hogy az emberek mit fognak cselekedni vele. Senki sem tudná, 
hogy Isten szeretet, ha a Megváltó, az a gyermek ott a templomban,
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az a férfiú ott a kereszten, nem mondaná, nem jelképezné (34!) nekünk. 
Őbenne lett világossá, hogy Isten nem hágy magunkra bennünket, nem 
bíz reá bennünket a sorsra és inkább a mi kezünkbe adja Fiát, de nem 
vet véget a világnak!

Jézus Isten szeretetének, karácsonyi örömüzenetének, evangéliomá- 
nak a jele ma is a világban (Vö. 11,30). Istennek a szívébe tudunk bele
tekinteni, amikor az O nevét halljuk. De ez a név egyúttal az az Isten 
által fölállított jel a világban, amelynek ellen is mondanak az embe
rek. Jézus egész élete erről tanúskodik. Még leghűségesebbnek vélt ta
nítványai is ellentmondtak neki, megtagadták őt. Nem is szólva azok
ról, akik csak úgy hozzá csapódtak, vagy a kíváncsiság vitte őket hoz
zája. Gyógyított, hogy hitele legyen az emberek között s ezért — csaló
nak tartották. Csodákat tett, halottat támasztott föl, hogy isteni hatal
mát bizonyítsa tanítványainak, és — nem hittek benne, hanem féltek 
tőle. Prédikált olyan erővel és hatalommal, ahogyan ember ezen a föl
dön nem szólalt meg és nem hirdette a mennyei Atya akaratát, és — 
meg akarták kövezni. Ennek a Messiásnak a küldetésével kapcsolatban 
rengeteg az emberi kifogás, mert ennek a Krisztusnak a jelenlétében 
lett nyilvánvalóvá a bűn a világban.

Simeonnak , a fenti jövendölése beteljesedett teljes egészében Jézus 
életében, halálában és feltámadásában. Ehhez a próféciához kapcsoló
dik a továbbiakban Anna prófétaasszony bizonyságtétele, mintegy annak 
a szokásnak megfelelően, hogy az igazság megbizonyításához két vagy 
három másik tanúnak az egybehangzó tanúskodására volt szükség (Deut 
19,15; Mt 18,16; Ján 8,17; 2Kor 13,1; lTim 5,17; ÍJán 5,7). Egy másik, 
szintén ádventben élő tanú, aki szinte egész életét a templomban élte 
le özvegységre jutása után, ahogyan ez gyakran előfordult Izraelben 
a 23. zsoltár tanúsága szerint. Nem távozott a templomból, hanem böj
töléssel és imádságokkal szolgált, azaz imádta az Istent és várt Simeon
nal együtt a Messiásra.

A Názáretből érkezett szülők ugyanoda térnek vissza, miután eleget 
tettek a törvény előírásának (39). A gyermek Jézus pedig emberi sze
mektől elrejtetten (lélekben) megtelt bölcsességgel, mert az Isten ke
gyelme volt rajta (40).

Dr. Pálfy Miklós


