
LELKIPÁ SZTOR
EVANGÉLIKUS LELKÉSZI SZAKFOLYÓIRAT

XL. ÉVF. 5. SZÁM 1965. MÁJUS



TAR TALO M JEG YZÉK

CSENDBEN ISTEN ELŐTT
A haza (Dr. OlUyk Ernő) — — — — — — — — — 257

TANULMÁNYOK
Húsz éve történt, II. rész (Dr. Ottlyk Ernő) — — — — — 262
Előre mutató hagyományok az egyházközségek történelmében

(Sólyom Károly) — — — — — — — — — — — 270
Miben segíthetünk ma konkréten társadalmunkban? (Hafen-

scher Károly) — — — — — — — — — — — — 277
Az egyházak ökumenikus történetének alapvonásai, III. rész 

(Rédey Pál) — — — — — — — — — — — — 286

SZEMLE
A bécsi evangélikus hetek (b. 1.) — — — — — — — — 295

EGYHÁZTÖRTÉNETI ÉVFORDULÓK
Az „öttálentumos szolga” (Gyurátz Ferenc és Ballagi Mór)

(Barcza Béla) — — — — — — — — — — — — 297

KÖNYVSZEMLE
Vallomás a humanizmusról és a haladásról (Rónai György: A 

város és a délibáb) (Barcza Béla) — —" — — — — — 303

AZ IGEHIRDETÖ MŰHELYE
Szenth. u. 3. vas. (O. E.) — — — — — — — — — 305
Szenth. u. 4. vas. (Hafenscher Károly) — — — — — — 308
Szenth. u. 5. vas. (O. E.) — — — — — — — — ,— 310
Szenth. u. 6. vas. (Nagy István) — — — — — — — — 314
Szenth. u. 7. vas. (Schreiner Vilmos) — — — — — — 315
Szenth. u. 8. vas. (Hafenscher Károly) — — — .— — — 319

Címlapon: Kilátás a korinthusi Apolló-templom romjai közül
Bibliai fénykép

L E L K I P Á S Z T O R
Főszerkesztő: Dr. P álfy  M iklós 

Felelős szerkesztő és k iadó: Dr. Ottlyk Ernő 
. A  szerkesztés m unkájában szerkesztő bizottság vesz részt 

Csekkszám la: Lelkipásztor Kiadóhivatala, Budapest 220 507 
Előfizetési ár: havi 12,— forint, félévre 72,— forint, egy évre 144,— forint 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VIII., Puskin u 12.
T e le fon : 142—074

Kiadja az Evangélikus Egyetem es Sajtóosztály 
65.1674 2 — Zrínyi N yom da, Budapest. F. v .: Bolgár I.

Index szám : 20451



C sendben Isten  előtt

A HAZA
A haza fogalma az első hitágazat világába tartozik. Luther 

a Nagykátéban Isten terem tői, gondviselői és kormányzói aján
dékai között hálát ad azért, hogy Isten jó kormányzatot, békét 
és minden más földi jó t ad az em bernek. A  szülőföld rendje, ki
egyensúlyozott fejlődése Isten ajándéka. A  történelem  Urának 
látóhatárából nem hiányoznak azok az összefüggések, am elyek  
a haza viszonyaira vonatkoznak. Isten nemcsak m egterem tette  
a világot, hanem szüntelen fenntartja azt, gondját viseli annak. 
Isten nem  hagyta magára az em bervilágot történelm ének for
málásában sem, a törtétielem  esem ényei m ögött is ott van Isten 
bölcsen vezérlő akarata.

Ha az első hitágazatról szóló tanításunkat komolyan vesz- 
szük, fe l kell figyelnünk mindazokra az összefüggésekre, ame
lyek a haza fogalmával kapcsolatosak.

Minden em ber beleszületik térem tettségénéi fogva olyan 
adottságokba, am elyek meghatározzák környezetét. Ezek terem - 
tettségünk horizontális összefüggései. Mindnyájan tagjai va
gyunk a közös nyelv, kultúra, erkölcs, szokás, jog, munka, 
múlt, terület, szülőföld, ország, rokonság, baráti kör, munka
társi kör által meghatározott összefüggéseknek. A szűkebb csa
ládi köröm után a szélesebb rokonsági fok  következik, majd 
szomszédság, a „földi” -nek a kapcsolata, végül az egész ország
gal való szolidaritás még tágabb összefüggése. Minden em ber 
beletartozik ezekbe a kollektív közösségekbe. Minél inkább át
éli az em ber ezeket a kollektív összefüggéseket, annál k e
vésbé marad magára és érzi egyedüllétét. Ugyanakkor ezekben  
a közösségekben találja meg a másik em bert, azt a felebarátot, 
aki nem elvont fogalom, elm életileg m egalkotott eszme, hanem 
teljes egészében „konkrét”  másik ember, akinek az egyéni se
gítése éppen olyan keresztyén kötelesség, mint a felebarátok  
tágabb foglalatának, a haza fiainak a támogatása.

Mint minden fogalommal, úgy a haza fogalmával is volt 
már visszaélés. A  haza fogalmának bálványozása, eltorzítása 
a nacionalizmus kísértéseihez tartozik. Magyarországon is, de
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máshol is jelentkezett a csak magára tekintő, önző, s ezért 
nem egyszer rabló étvágyú nem zetieskedés, amely az egészsé
ges egyensúlyt úgy bontotta meg, hogy em ber lett az ember 
farkasává és nép a másik nép farkasává.

A  nacionalizmus legélesebb változatában a fasizmushoz 
vezet. A  „D eutsche Christen”  mozgalom fasiszta elgondolása a 
„v ér  és föld”  bálványozására vezetett. Megalkotta a fasiszta 
fajelm élet módjára a germán faj kultuszát, amellyel még ma
gát Jézus Krisztust is kikezdték.

A  nacionalizmus magyar változata a nemzeti önzést szí
totta fel, s ellentétet támasztott a Duna-medence népei között. 
Hosszú időn át szenvedtünk a felszabadulás előtt ennek a súlya 
alatt. A  történelm et vezető Isten annyira megutáltatta ezt a 
nacionalizmust, hogy visszatérésének veszélye is elmúlt.

Ha a haza fogalmát helyesen akarjuk értelmezni, akkor 
nem elég csupán formai szempontokat felvetni: egy területileg 
meghatározott ország összefüggését a közös útnak, nyelvnek, 
kultúrának a kapcsolatát kiemelni, hanem tartalmi megalapo
zást kell adnunk. Mi a hazafiság tartalma? Ki a hazafi?

Ezekre a kérdésekre nem  először keressük a választ, és 
nem is először válaszolunk. Egyházunkban már több évszáza
dos hagyománya van az evangélikus hazafiságnak. Ennek a 
körvonalait abban lehet meghatározni, hogy az a hazafi, aki a 
néphez hű, aki a nép életét, boldogulását szolgálja. Ezen a mér
legen lehet lemérni minden nagyhangú szólamot és félrevezető  
,,hazafiaskodást” .

Így volt a hazaszeretet a 16. században például Szkhárosi 
Horváth András oldalán, aki a Mohács utáni korszak tengernyi 
szenvedésében a nép összérdekét tartotta szem előtt, és szem- 
befordult az ország urainak kizsákmányolásával:

„Romlásainknak egyik oka a fejedelm ek vattok,
Nagy óhajtván mind ez ország panaszol rejátok,
Kém élletlen az föld népén csak hatalmaskodtok .. . ”

Szkhárosi Horváth András szerint a haza érdekeit az urak ve
szélyeztetik. Ezért szállt szembe velük olyan bátran.

Petőfi Sándor zseniálisan látja meg a haza és a nép fogal
mának összefüggését, a hazát csak ott látja, ahol a népet jo 
gaiba helyezték:

„Haza csak ott van, hol jog is van,
S a népnek nincs joga.”

(Petőfi Sándor: A  nép)
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Nincs hazája a népnek, ha jogától megfosztották:

„Jogot a népnek, az emberiség
Nagy szent nevében, adjatok jogot,
S a hon nevében egyszersmind, amely
Eldől, ha nem nyer új védoszlopot.”

(Petőfi Sándor: A  nép nevében)

Haubner Máté dunántúli evangélikus püspök 1848. de
cember 3-iki körlevelében, amikor Windischgratz herceg, csá
szári tábornagy a bécsi forradalom leverése után bejelentette, 
hogy a császári hadsereggel jön  a magyar szabadságharc leve
résére, ezt írta:

„Kim ondották törvényben, hogy minden em bernek jogá
ban kell állnia, hogy em berré lehesen! S íme támadott ellen
ség, ki ellene szegül, s az előbbi, em bert em bertelenítő zsarnok
ságot tovább is fönn akarja tartani: —  és azért 12 millió em 
ber fölött folyik  a fegyveres vita, ha tovább is barmoknak te 
kintessenek-e, vagy szabadjon em berekké lenniök? Honunkban 
12 millió jobbágyem ber ezentúl nem robotol; véres verítékkel 
szerzendő vagyonkájából ötödöt, kilencedet, tizedet nem kény
telen adni; szem élyes és családi nyugalma, a hajdútól kezdve 
felfelé, 20— 30 kisebb és nagyobb kényuraságok szeszélyétől 
nem függ; fölötte bíráskodó felelősségét saját bizodalma sze
rint választja; a törvény előtt minden más polgártársával 
egyenlő, stb.”

Haubner hazafiságánák evangéliumi alapja az a megiga
zító evangéliumi hit, amely a cselekedetek gyüm ölcsét a ha
záért és az emberi szabadságért való küzdelemnek a konkrét
ságában termi meg. Ahogy egész teológiai munkájának fő je l
lemvonása a konkrétság, gyakorlatiasság és a realitás iránti fo 
gékonyság volt, ugyanúgy az evangéliumi hitből fakadó csele
kedeteket sem ködösen, elvontan, a világtól elszigetelten szem 
lélte, hanem azokat mindig aktuálisan látta: az em berek m ély
séges szeretetében, az elnyom ott jobbágyság iránt érzett felelős
ség-vállalásban, a haza minden nagy és nemes dolgának ke
resztyén segítésében és támogatásában. Egyházunk kötelessé
gének tartotta, hogy kiálljon az Isten terem tési rendjén nyugvó  
társadalmi igazság kiszélesítésének ügye m ellett. A  három év 
százados Habsburg-zsarnoksággal szemben a nem zeti kormányt 
támogatta, hazafias lelkesedéssel és jó keresztyén lelkiismeret
tel állt a szabadságharc mellé.
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Ez az az evangélikus hazafiság, am elynek tartalma a nép 
szeretete és a nép ügyének szolgálata.

A  patriotizmus alapja a nép érdekének munkálása. Ezen a 
m érlegen lem érve: indokolt az a magatartás is, amikor az ország 
területén levő elnyomás elleni tiltakozásul valaki ideiglenesen 
elhagyja az országot, emigrációba vonul, mint ahogy azt Kos
suth Lajos, vagy W immer Gottlieb Ágost evangélikus lelkész 
tette, vagy a Magyar Tanácsköztársaság leverése után a haladó 
em berek tették. Viszont ezen a m érlegen m érve: hazafiatalan 
cselekedet akkor emigrálni vagy disszidálni, amikor a nép vált 
az orszó.g gazdájává, m ert ez azt jelenti, hogy az illető nem a 
jogaihoz juttatott népet akarja a hazában uralmon látni, hanem 
a nép elnyomóit.

A  patriotizmus a legterm észetesebb emberi, de ugyanak
kor a legterm észetesebb keresztyén feladatunk is. Akik ebben  
az országban együtt élünk, mindnyájan érdekeltek vagyunk 
abbán, hogy mi történik, merre és miként haladunk. Mi, akik 
Isten igéje alapján igazodunk el az élet minden területén, ke
resztyén  indítékokból is foglalkozunk a nem zeti kérdésekkel. 
Isten sohasem helyezi egyházát légüres térbe, hanem mindig 
konkrét történelmi helyzetbe, am elyben tisztán -és világosan 
kell eligazodnia az egyháznak ahhoz, hogy betölthesse külde
tését az adott történelmi feltételek  között. A z a történelmi 
helyzet, am elybe Isten a mi egyházunkat állította, a szocializ
must építő magyar népi demokrácia. Ebben a nemzetben, a 
magyar népi demokráciában élünk benne mi, lelkészek, és él
nek benne gyülekezeti tagjaink, amikor azt mondják, hogy ők 
az evangélikus egyház tagjai, ugyanakkor egyszerre ennek a 
nem zetnek, a magyar népi demokráciának is tagjai. Ez nem  
más, mint az élet Isten-rendelte tényeivel váló szembetálálko- 
zás és a tényékhez való viszonyulás. Nemzetünk és hazánk 
számunkra Istentől adott valóságok. A  keresztyén em bernek 
azon a helyzeten és abban a környezetben kell szolgálnia, ahová 
őt Isten állította. A  Szentírásból tanultuk és tanítjuk, hogy Isten 
szolgálata em bereknek végzett szolgálat, azért nincs igaz Isten- 
szeretet igaz em berszeretet nélkül. Isten az ő szolgálatát úgy 
várja el, hogy azon a helyen, abban az időben, abban a társa
dalmi és gazdasági berendezkedésben szolgáljuk embertársain
kat, am elybe beállított, m ert egyháza sohasem a világból ki
vett egyház, hanem világnak szolgáló egyház. A  szolgálat jel
legéhez hozzátartozik, hogy az mindig jóra való elsegítés. A k
kor végezzük szolgálatunkat jól, mi lelkészek, akik egyszerre
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vagyunk az egyház szolgálattevői és a magyar hazának fiai, ha 
embertársainkat a jóra segítjük.

A szeretet nagy parancsolatán nyugszik a keresztyén em 
ber lelkesedése minden igaz és jó  ügy iránt, azért term észetes
nek kell tartanunk, hogy a keresztyén  em berek foglalata, az e g y 
ház az a hely, ahol mindezeket a törekvéseket végső kom oly
sággal kell vállalni, és Isten hívásaként kell őket cselekedni. 
A hit meglátja a szolgálatokat és feladatokat a templomban, a 
gyülkezetben, de ugyanakkor a szántóföldön, a gyárban, a köz
életben. A  keresztyén  em ber az egyházban való kötelességét, de 
a hazában reá váró kötelességét is, hűséggel akarja teljesíteni. 
Nem akar uralkodni a világ felett, mint a középkori egyház, 
de elszigetelődni sem akar a világtól, mint a szektás magatar
tás, hanem az em berszeretet cselekedetei területén termi m eg  
hite a maga jó gyümölcsét. Evangélikus lutheri életfelfogásun
kat tagadja meg az, aki a való élettől elvonatkoztatva, úgy akar 
prédikálni, vagy hivő életet élni, hogy kiszakítja magát a ha
zánkban pezsgő élet lendületéből, és a célkitűzések és tervek  
éppen reá váró feladatból.

A  patrióta —  miközben mindent m egtesz saját hazája bol
dogulásáért —  ugyanakkor nem veszti el az egész emberiség  
jövőjének távlatát sem. Az emberiség szeretete korunkban eg é
szen konkrét formát öltött a világ békéjéért érzett felelősség
ben. N élkülözhetetlen feltétele a  haza felvirágzásának a ba
ráti népek testvéri közösségébe való tartozás. A  20. század má
sodik felében  a technikai, kulturális, gazdasági, szellemi kap
csolatok rendkívül gyors kiterjedése korában egyetlen  nép  
sem boldogulhat a baráti népekkel való legszorosabb együtt
működés nélkül. A  mi hazánk felem elkedése egybekapcsol a leg- 
haladottabb társadalmi rendszerű országok barátságával. Mi
közben az egy vérből terem tett emberiség egészének a perspek
tíváját sem téveszthetjük szem elől.

A  haza fogalma a régiekhez képest új összefüggések m eg
látására is elvezet minket. De ezekben is az tükröződik, hogy  
az első hitágazat értelm ezése is gazdagodik, Isten ajándékozó 
mivolta egyre inkább feltündöklik. Ma is igaza van Luther
nek, amikor a Nagy Kátéban így tanított: „Isten azért adja és 
cselekszi velünk mindezt, hogy m egérezzük és meglássuk benne 
atyai szívét és felénk áradó szeretetét.”

Dr. Ottlyk Ernő
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Tanulmányok

Húsz éve történt
II. rész

TEMPLOMAINK VESZTESÉGE

Az evangélikus templomot Isten igéje és a szentségek teszik drá
gává. Magyar evangélikus egyházunk történelme folyamán különö
sen megbecsültté vált az ige hirdetésének és a szentségek kiszolgál
tatásának helye, mert nagyon sok szenvedés és viszontagság árán 
sikerült azt felépíteni vagy megtartani.

Az ősök nagy áldozatával megőrzött templomok fölött éppen 
úgy, mint az újak fölött, jelent meg a fasiszta háború pusztítása. Fel
robbantott, kiégett, lebombázott templomok, összeomlott lelkészlakok 
és gyülekezeti házak jellemzik ezt a pusztítást. A lelkészek jelenté
seiből újra meg újra hangzik: SS-katonák robbantottak, a fekete
keresztes repülőgép bombát dobott le stb. Ugyanakkor viszont jól 
emlékszünk a felszabadulás első napjaira, amikor a Vörös Hadsereg 
mindenkit felhívott az újjáépítés megkezdésére, s közte egyházunk 
tagjait is, az istentiszteleti élet folytatására és a lerombolt templomok 
helyreállítására. A jelentésekből csaknem mindenütt azt olvashatjuk: 
a felszabadulás után azonnal hozzáfogtak a megrongált egyházi épü
letek újjáépítéséhez.

A magyarországi evangélikus egyház templomainak 1,9 százaléka 
teljesen elpusztult, 59,5 százaléka súlyosan megsérült, kevéssé sérült 
vagy sértetlen csak 38,6 százaléka. A fasiszta háborúban kárt szen
vedett egyházi épületeink nagy számára való tekintettel nem tudjuk 
valamennyi gyülekezet kárát és újjáépítő erejét bemutatni, hanem 
csak szemelvényeket hozunk az erre vonatkozó lelkészi jelentésekből.

Alsógöd
A templomtól 50 méternyire tankelhárító mély árok állt. Ennek 

az ároknak két oldalán napokig tartó harcok voltak, amelynek követ
kezményeként a templomból jóformán csak a falak és a tetőszerkezet 
maradtak meg.

A gyülekezet minden egyes tagja — a gyermekekkel és kereső- 
képtelen öregekkel együtt'— több mint száz forintot áldozott az újjá
építésre. Mások pedig több ezer forintot hiteleztek az egyháznak 
addig, amíg a megajánlások befolynak.
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Bakonytamási
1945. virágvasárnapján rongálódott meg a templom, amikor az 

utcai harcok alatt a német SS-katonák géppuskafészket és rádió- 
állomást szereltek fel a toronyba.

Az új, 21 m maigas tornyot és a renovált templomot a templom- 
épités 90. évfordulóján, 1947 tavaszán adták át ünnepélyes keretek 
között rendeltetésének.

Budapest—Angyalföld
A templomot két hónapon át nem lehetett használni. Az utca 

felől hatalmas nyílás tátongott a falon. A templom tetőzetét tíz tü
zérségi találat rongálta meg és nagy területen leszakította a tetőt. A 
torony is találatot kapott, és a négymázsás harang darabjai a földön 
hevertek.

A templom belsejét a hívek nagy fáradozásával 1945 nagypén
tekjére tudták használható állapotba hozni. Fokozatosan előrehaladt 
az újjáépítés. A négymázsás harang helyébe 1947-ben 7 mázsás ha
rangot tudtak öntetni. Az egész újjáépítés 161 ezer forintba került.
Budapest—Deák tér

A templom belsejében 1945. január 1-én bomba robbant, mely a 
jobb oldali első és második emeleti karzatot teljesen, a templomhajó 
jobb oldalát pedig részben tönkretette. Az orgona is megsérült.

A romeltakarítás azonnal megkezdődött, s a templom csakhamar 
használhatóvá lett. Az újjáépítés 1948-ban fejeződött be teljesen.
Budapest—Fasor

A megrongálódott templom javítása 1945 február óta tartott. 
1945 virágvasórnapján vehették újra használatba a templomot. 1950- 
ben történt meg a templomtető teljes helyreállítása. 1952-ben az 
orgonát javították meg.

Budapest—Kőbánya
A templom és parochia épülettömbjét három nagyobb bomba

találat és több kisebb belövés érte. Az egyik bombatalálat ledöntötte 
a templomtorony egyharmadát, a másik bomba beszakította a temp
lomhajó kupoláját, a harmadik bonniba a parochiális épületet érte, 
beszakította a lelkészlakás mennyezetét és megrongálta az egyházfi
lakást.

A főváros támogatásával, külföldi segéllyel és a gyülekezet áldo
zatkészségével sikerült a károkat helyreállítani, s 1951-ben befejezést 
nyert az újjáépítés munkája.

Budapest—Óbuda
A templom teljesen leégett, elpusztult a belső berendezés, az 

orgona, valamennyi pad, az oltár, kívül pedig a torony is. A lelkész
lakot több tüzérségi találat rongálta meg. .
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Az újjáépítés az ostrom után azonnal megindult, s nagyobb ál
lamsegély folytán lehetővé vált a tetőf’edélzet elkészítése. 1946 nyará
tól indult meg a templom belsejének újjáépítése, s csak 1948-ban 
vált használhatóvá a templom. Nagyobb államsegély 1949-ben lehe
tővé tette a károk csaknem teljes helyrehozatalát. Az újjáépítés ösz- 
szege 200 ezer forintot tett ki.

Budapest—Zugló
Az épülő félben levő templomnak csak a falai és a tetőszerkezete 

állt még, amikor több tüzérségi találatot kapott és súlyos rongálódást 
szenvedett. A templom mellett levő gyülekezeti szeretetház bomba
találat következtében egynegyedében leomlott.

Először a szeretetház újjáépítéséhez fogtak hozzá a hívek. Majd 
megindult a templom kárainak helyrehozatala és a félbemaradt épít
kezés befejezése is. 30 ezer forintos államsegély támogatta a gyüle
kezet tagjait, akik pénzadománnyal, munkával, megható áldozatot 
hoztak az újjáépítésben, különösen a templom építésénél. Szinte csak 
az anyagot és a szakmunkások diját kellett megfizetni, a többi mun
kát a gyülekezet tagjai végezték. Férfiak, asszonyok, gyermekek egy
aránt segítettek homokot talicskázni, téglát hordani, tetőt építeni, s 
a templom körül kertet teremteni.

Budavár
Összesen 350 412 forintba került a budavári egyházközség épüle

teinek helyreállítása. Ez a legnagyobb összegű egyházközségi újjá
építés evangélikus egyházunkban.

A budai harcok után a budavári templomnak csak a falai marad
tak meg, s a tetőzet egy kb. 10 négyzetméteres tátongó nyílással. 
A toronysisak is majdnem teljesen elpusztult. Az errfeletes gyüleke
zeti háznak pedig a tetőzete ment tönkre.

1945- ben a templom és az emeletes gyülekezeti ház tetőzetét állí
tották helyre. Még ebben az évben állami hozzájárulással történt a 
Fortuna utcai épület tetőzetének helyreállítása, valamint az emeletes 
gyülekezeti ház további javítása.

1946- ban a Minisztertanács és a Gazdasági Főtanács elhatározta, 
hogy a budavári templomot államköltségen állíttatja helyre. A munka
1947-ben megkezdődött, s 1948 tavaszára a templom helyreállítása 
befejeződött. A templom felavatása a miniszterelnök jelenlétében, 
rádiós istentisztelet keretében történt. Ebben az évben készíttette az 
állam a toronysisakot is és adott harangércet a háborúban elvett leg
nagyobb harang pótlására. A gyülekezet is szépen kivette részét az 
adakozásból, a természetbeni adományokon kívül 32 ezer forintot 
adtak össze a hívek az épületek újjáépítésére.

Csabdi
A csabdi egyházközség temploma 1945 januárjában rongálódott 

meg, a három hónapig tartó front ideje alatt. A csabdi egyházközség

264



hez -tartozó bicskei evangélikus templom 1945 januárjában teljesen 
elpusztult tűzeset következtében.

A kiégett bicskei templom helyreállítása a háború elmúltával 
azonnal megkezdődött, a nagy rongálódás miatt azonban csak 1950- 
ben történhetett meg a templom felszentelése.

Csengőd
Csengőd községet a szovjet felszabadító hadsereg élvonala 1944. 

november 2-án szabadította fel. Ha gyalogsági harcokra már nem is 
került sor, s elcsendesülhetett a csatazaj — a géppuskák kattogása s 
a nehéztüzérség ágyúinak dörrenése —, s az élet is visszatérhetett 
nemsokára békés medrébe, de a német vadászrepülők vissza-vissza- 
tértek, hogy egészen jelentéktelen célpontok bombázásával izgalomba 
hozzák újból az idegileg kimerült lakosságot. Egy békés februári reg
gelen — így mondják a szemtanúk — egy német vadászgép jelent 
meg egészen váratlanul a csengődi vasútállomás felett, s miután né
hány kört leírt fölötte, zuhanó repüléssel lékerült a magasból, egé
szen az állomás s a közeli házak fölé, s egy nagyobb méretű bombát 
dobott le. A célpontot azonban elhibázva, a bomba az állomástól 
mintegy ötven méternyire az iskolaudvar végén esett le. Robbanása 
halálos áldozatot is követelt. Ezenkívül a légnyomás és a szilánkok, 
leseperték az iskola, a tanítólakás, a lelkészlak tetejéről a cserepeket, 
betörték az ablakokat, leverték a vakolatot, megrongálták az épüle
teket. A békés élet csendjébe ledobott bomba robbanása csak ijedel
met, de a kiömlő vér és a sok anyagi kár mélységes haragot váltott 
ki a szívekben a fasiszta háború folytatói ellen.

A gyülekezet egyházszerető népe önként és ingyenesen vállalta 
az újjáépítés munkáját. Ki mivel tudott, azzal segített. Volt, aki több 
napon át fuvarozott, mások építési anyagot, homokot hoztak. Voltak 
sokan, akik munkával jöttek segítségre, s voltak nagyon sokan olya
nok is, akik pénzbeli adományokkal tették lehetővé egy-egy napszá
mos bérének kifizetését. De tekintélyesebb adományok is folytak be 
az egyházközség pénztárába.

Ötéves tervünk keretén belül került sor Csengőd község villamo
sítására. A kedvező fizetési feltételek mellett (hároméves hitel, rész
letekben való fizetés) a csengődi egyházközség is vállalta a lelkész- 
lak villamosításával járó költségeket. A hosszú évék sok vakoskodása 
után új és- egészséges fény öntötte el az egyházi épületeket. A vállalt 
költségek aránytalanul csekélyéknek bizonyultak azóta is azzal az 
örömmel szemben, melyet dolgozóink alkotó munkája nyomán a vil
lanyfény miatt éreznek a gyülekezet tagjai.

Csepel
A templom és gyülekezeti ház sérülése a légitámadások és az 

utcai harcok következménye. A templom 1946 tavaszáig használha
tatlan állapotban volt.

A gyülekezet lelkes és áldozatkész építő munkáján kívül támo
gatást nyújtott a Weisz Manfréd-gyár kommunista pártszervezete s

265



különböző csepeli gyárak üzemi bizottságai, amelyek értékes nyers
anyagokkal segítették az újjáépítést. A gyülekezeti ház újjáépítését 
teljesen az ifjúság végezte.

Csurgó
1945. március 30-án, amikor a kivonuló SS-katonák a szomszé

dos református templomot felrobbantották, a robbantás következté
ben az evangélikus templom is kárt szenvedett. A gyülekezet tagjai 
nagy lelkesedéssel vettek részt a templom újjáépítésében, ami 1949- 
ben fejeződött be.

Iklad
A templom és a papiak 1944. december 8-án 12 órás pergőtűzben 

szenvedett súlyos sérülést.
Különösen sokat adakoztak az egyház kőműves és ács foglalko

zású tagjai munkában és anyag adományozásában.
Kapolcs

1945 tavaszán súlyosan megrongálódott az egyházközség temp
loma és lelkészlakása. A zalai egyházmegye gyülekezetei között ez 
volt az egyik legjobban károsodó egyházközség. A “templom és paro- 
chia tetőzete teljesen megrongálódott. 1952-ig tartott az államsegély
ből és a hívek áldozatkészségéből a károk helyrehozatala.

Kemeneshőgyész
A templomtornyot tüzérségi lövedék telibe találta. A templom

tető beszakadt és a templomban az oltár előtt 3 méternyire gránát 
robbant, amely a templom padozatát és ülőhelyeit tette tönkre.

A hívek természetbeni, gabonaadományaikkal, igás- és kézimun
kával, valamint pénzadományokkal vettek részt az újjáépítésben.

Kisterenye
1944. december 17-én a községet ért egyik német bombatámadás 

alkalmával a lelkészlak udvarára három kisebb méretű bomba esett, 
amelyek megrongálták a templomot és a lelkészlákot. Az összes épü
let ablakai betörtek.

Az újjáépítés a felszabadulás ütán azonnal megindult. A politikai 
községtől, külföldtől és az államtól kapott segélyeket a gyülekezet 
tagjainak adományával megtoldva 1949-re minden épületkárt helyre
állítottak.

Körmend
A háború alatt súlyosan megrongálódott a templom tornya, tető

zete, színes, festett ablakai pedig teljesen elpusztultak. A sérüléseket 
a gyülekezet jelentős államsegéllyel és a hívek áldozatkészségével 
fokozatosan javíttatta, s 1949-ben a torony megjavításával be is 
fejezte.
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Meszlen
A templom súlyosan, a lelkészlak pedig könnyebben rongálódott 

meg. A beszakadt templomtetőt a lelkész és családja javította ki. 
A templom teljes újjáépítésével 1947-ben készültek el.
Nemeskér

Nemeskér régi artikuláris temploma súlyos sérüléseket -szenve
dett a háborús cselekmények alatt. Toronysüvegje tönkrement és a 
tetőszerkezet szétroncsolódott.

Jelentős államsegély sietett a gyülekezet segítségére, a hívek 
pedig pénzben, munkában, fuvarban vették ki részüket az újjáépí
tésből.
Ostfyasszonyfa

A gyülekezet nagyos súlyos károkat szenvedett, amelybe termé
szetesen beleértendők az egyházi épületek is. Ennek oka, hogy a front 
a falu határában levő. Rába-híd németek által történt felrobbantása 
következtében egy időre megtorpant. Ezalatt az idő alatt a község 
többszöri bombázásnak és légi csata következményeinek kárát szen
vedte el. A templomtoronyban tüzérségi gránát robbant, amely a fel
vezető lépcsőket összezúzta. A templom épülete is több tüzérségi talá
latot kapott. A torony leomlásától kellett tartani. Nagy kárt szenve
dett a gyülekezet azáltal is, hogy elvitték 340 kg-os egyik harangját.

A károk kijavítását azonnal megkezdte a gyülekezet. A szükséges 
összeget a hívek közadakozásból biztosították, az építkezésnél fuvar
ral és kézi munkával segítettek. A gyülekezet minden tagja kivette 
részét a javításból és helyreállításból.
Pestújhely

A pestújhelyi egyházközség temploma az 1944. év végén és az 
1945. év januárjában súlyosan megsérült. A  tornyot több tüzérségi 
találat érte. Mind a négy oldalfal súlyosan megrongálódott, kévésén 
múlt, hogy az egész torony össze nem omlott. Beszakadt a templom 
tetőzetének negyedrésze. A templom karzatának padjai is elpusztul
tak. A belső festés is tönkrement.

Az újjáépítéshez mindjárt a harcok befejezése után hozzáfogott 
a gyülekezet. A súlyosan megrongálódott torony és tetőzet miatt a 
beázás elpusztulással fenyegette a templomot, s ezért két presbiter 
teljesen díjmentesen rendbehozta a tetőt. Az első istentiszteletet 1940 
nagypéntek ünnepén tartotta a gyülekezet ,a nagyjából használhatóvá 
lett templomban. Ezután még sok munka várt a gyülekezetre. A lel
kes munka nyomán 1947 őszén fejeződött be a templom újjáépítése, 
külső és belső kifestése. A templom szebb lett mint volt.
Péteri

Az 1830-ban épült, műemléknek nyilvánított templomot sok tü
zérségi találat érte.

A gyülekezet az újjáépítés összegét adományokból és gyűjtésből 
teremtette elő. A műemlék-templom helyreállítására a helybeli kom
munista párt is juttatott jelentős adományt.

267



Sand
A sandi egyházközséghez tartozó Pálon a templomot 20 tüzérségi 

telitalálat érte.
A kis filia segítségére siettek a szomszédos gyülekezetek, s ezen

kívül államsegély és külföldi segélytámogatásban is részesültek, így 
1947-re be tudták fejezni az újjáépítést.
Tápiószele

A tápiószelei egyházközség temploma 1944 október végén a köz
séget ért légitámadás alkalmával sérült meg erősen. Összes ablakai 
a robbanások következtében betörtek. Majd néhány héttel később, 
november elején a frontba került község tüzérségi tűz alá került. 
Ekkor ment tönkre á templom és lelkészlak tetőzete.

A tápiószelei egyházközséghez tartozó farmosi imaterem nagy 
károkat szenvedett. A szószéket kivéve minden berendezési tárgy 
teljesen megsemmisült.

Mind Tápiószelén, mind Farmosán az újjáépítés a hadi helyzet 
némi megnyugvása után azonnal kezdetét vette. A hívek a saját 
erejükből kezdtek neki a nagy munkának. Mindkét gyülekezetben 
pénzbeli és természetbeni adományokkal, munkavégzéssel vettek részt 
az újjáépítésben. Különösen a farmosi gyülekezet tagjai hoztak 
nagy áldozatokat.
Újcsanálos

A községben dúló harc sókáig tartott, s így az egyházi épületek 
tetemes kárt szenvedtek. Különösen a templom falai és tetőzete ron
gálódott meg.

Jelentős államsegéllyel és a hívek áldozatkészségéből minden 
kárt kijavítottak, sőt az egyházi épületéket új kerítéssel is körül
vették.
Újpest

A templom, gyülekezeti terem, lelkészlákás szenvedett komoly 
károkat bomba- és tüzérségi találat következtében. A károk helyre
hozását a lelkes egyházitagoknak és a presbitérium odaadó szolgálatá
nak lehet köszönni. Ugyancsak n a g y  segítséget jelentett a város 30' 
ezer forintos hozzájárulása az újjáépítéshez.
Uraiújfalu

A gyülekezet a fasiszták által sokat hangoztatott Rába-vonal 
mentén van. A templom több tüzérségi találatot kapott.

Az újjáépítés fokozatosan ment, s 1950-ben hálaadó ünnepély 
keretében fejeződött be.
Várpalota

A templom, lelkészlakás és két gyülekezeti ház bombatalálatot és 
tüzérségi találatot kapott.

Először úgy védték további károsodástól a templomot, hogy á
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tetejére nádat helyeztek. A gyülekezet bányász, földmíves és fuvaros 
tagjai különösen kitűntek az újjáépítés munkájában.

Vecsés
1944-ben SS-katonák felrobbantották a kőtemplomot, s a temp

lommal együtt a lelkészlak is teljesen megsemmisült.
A gyülekezet tagjai azonnal hozzákezdtek a romeltakarításhoz. 

Külföldi adományként a gyülekezet fatemplomot kapott, állami se
gítség pedig új haranghoz juttatta' a gyülekezetét.

ISTEN IRGALMAS ÍTÉLETE

A Horthy-rendszerrel összenőtt egyházpolitika miatt méltán töl
tötte el rettegés azokat, akik felelősek voltak. A személyükre vonat
kozó aggodalmait azonban kiterjesztették az egész egyházra, azzal 
ijesztgették a híveket, hogy halomra ölik a lelkészeket, elveszik a 
templomokat, megszüntetik a vallásszabadságot. Hogy nem így tör
tént, azt hálásan ismerte el a korabeli egyházi sajtó. A szovjet kato
nai parancsnokságok a szabad vallásgyakorlatot biztosították. Egy
házunk végezhette munkáját, híveink élhették vallásos életüket. A 
nemzeti kormány fenntartotta az állam és az egyház addigi helyzetét. 
A régi törvények alapjára helyezkedett. Nemcsak meghagyta a val
lásgyakorlat szabadságát, hanem anyagi támogatásban részesítette az 
egyházakat.

Megindult újra az egyházi sajtó működése is. 1945 végén „A  sza
badultak éneke” címmel ezt olvassuk a Lelkipásztorban: „A szaba
dulás nem természetes, hanem kegyelmi tény. A megszabadult nép 
állandó magatartása a hála. A zsoltár nem győz eleget lelkendezni az -  
örömtől. Aki halálos rabságból menekült, mit is tehetne hálás szol- 
gálásnál egyebet. Mert az igazi hála ez: odaadó szolgálat” (Lelki- 
pásztor 1945". december 1.).

A püspökök a nemzeti bűnbánat napjának tartását rendelték el. 
Ehhez előadói mintákat dolgozott ki a Lelkipásztor. A harmadik elő
adás idézi Bereczky Albert szavát: „A  két háború között jó 20 esz
tendő az Úristentől adott nagy türelmi idő volt, megcsinálni a régóta 
várt szociális reformokat, de ez a 20 esztendő eltelt minden egyébbel, 
csak éppen szociális reformokkal nem. Volt idő az evolúcióra. Akik 
ezt az időt elmulasztották, ne sírjanak rajta, ha most helyrehozza 
mulasztásukat a revolúció. Isten minden mai konkrét nemzeti nyo
morúsággal konkrét nemzeti bűneinkre akar figyelmeztetni” (Lelki- 
pásztor 1946. febr. 21. 22. o.).

Isten tehát ítéletet gyakorolt felettünk, de ebben irgalmas volt, 
megadta az újrakezdés kegyelmét. így vált mindaz, ami húsz éve tör
tént, nagy tanulsággá: a bűnök megítélésének, de egyben új életre 
vezérlő kegyelmének alkalmává!

Dr. Ottlyk Ernő
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Előre mutató hagyományok 
az egyházközségek történetében

A második világháború 1945-ben történt befejeződése nemcsak egy 
minden eddiginél véresebb és pusztítóbb háború végét jelentette, hanem 
alapvetően megváltoztatta az egész világ, de közelebbről minket is érin
tően, Európa arculatát. Ez a változás nemcsak a térképen az országhatá
rok új megvonásával lett nyilvánvaló, hanem a társadalom szerkezetében, 
a politika irányvonalában, a gazdasági rendszer struktúrájában is meg
mutatkozott. Európai és világ nagyhatalmi tényező lett* a Szovjetunió. 
Kilépett a forradalom utáni elszigeteltségéből és mint a második világ
háború egyik győztes hatalma, természetes hatást, befolyást gyakorolt 
Közép- és Kelet-Európa azon részeire, amelyek szovjet érdekközösségbe 
kerültek. Ezek közé tartozott Magyarország is.

Ez a hatás a dolog természete szerint még élesebbé tette azt a már 
az első világháború után is jelentkezett felismerést, hogy megérett a 
helyzet alapvető társadalmi és politikai reformokra. Ezek a felismerések, 
hogy Magyarországon a régi feudális berendezkedést reformálni kell, már 
a két világháború közötti időben is jelentkeztek, de ekkor joggal álla
píthatta meg egy itt járt olasz újságíró. „Magyarországon 1914-ben meg
állt az óra” . Az 1945-ös felszabadulás azonban most már véglegesen maga 
alá temette az eddig konzervált régi „úri” Magyarországot.

Néhány évig ugyan volt még bizonyos tétovázás és egy polgári de
mokratikus államot próbált fenntartani az a belső szorongás, amely félt 
a radikális reformoktól, de az 1948-ban bekövetkezett fordulat Magyar- 
országot egészen a szocialista fejlődés útjára vitte, népköztársasággá ala
kította. —

Ez a helyzet természetesen vetette fel az egyház és az állam kérdését 
hazánkban. Véget ért egy nagy szakasz a magyarországi keresztyénség 
életében is, amikor is az ún. nagykonstantinuszi összeszövődöttség az 
egyház és az állam között egyszerre felbomlott. Az új népköztársasági 
alkotmány alaptörvényében biztosította a vallás szabad gyakorlatát, ösz- 
szekapcsolva ezt a lelkiismereti szabadsággal, ugyanakkor kimondotta 
azt is, hogy az államot elválasztja az egyháztól. Ez gyakorlatilag azt 
jelentette, hogy szabaddá vált és teljesen egyenjogúvá minden felekezet 
és ez az 1848. évi 20. t. c. legteljesebb megvalósítása volt, amiért egy
házunk is annyit küzdött, de ugyanakkor szalbaddá vált az ateista pro
paganda is. Ezzel egyidőben Egyezményt írt alá egyházunk az állammal, 
amely tételesen rendezte egyházunk életét a szocializmusban.

Ez a helyzet vetette fel egyházunkon belül a kérdést: milyen lesz 
az útja, életlehetősége egyházunknak ebben az új társadalmi képletben, 
a szocializmust építő Magyar Népköztársaságban. Ez a kérdés indította 
teológiai eszmélésre egyházunkat.

Voltak — bár nagyon kevesen — akik ebben a helyzetben azt mon
dották, vége az egyház életének. Nincsen más út, mint a vértanúság. Ez 
a teológiai gondolkodás kétségtelenül nagyon súlyos döntést jelentett
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volna, ha lehetett volna járni rajta. Nyilvánvaló lett, hogy egyházunk
ban nincsen ehhez sem erő, sem készség, De az is nyilvánvalóvá lett, 
hogy a vértanúságot sohasem az ember választja, hanem Isten adja és 
úgy és akkor, amikor neki tetszik, de akkor nem is lehet elkerülni. Ekkor 
jelentkezett az első pozitív teológiai felismerés, amely azt látta, hogy 
Isten nem akarja egyházának szembefordulását a haladással, hanem 
életét a szocialista társadalomban. Ennek bizonysága a Szovjetunióban 
élő és munkálkodó keresztyénség. Ekkor szomjas füllel figyeltünk min
den hírre, amely tanúsította az ott élő evangélikus, ortodox és baptista 
egyház tevékenységét.

Ugyanekkor egy negatív felismerés is jelentkezett. Egyházunk akkori 
vezetői, főként a világiak, akik a letűnt társadalmi rend exponensei 
voltak, olyan gondolkodást igyekeztek terjeszteni, hogy amint az 1919-es 
kommunizmus sem tartott hosszú ideig, ez sem fog tovább tartani né
hány hónapnál, vagy legfeljebb néhány évnél és ezt, ahogyan akkor 
mondogatták „guggolva is kibírja az egyház]’. Ez a gondolkodás végzetes 
tévedést jelentett és csaknem olyan útra vitte egyházunkat, amelyen tel
jesen elvesztette volna becsületét a szocialista társadalmi rendben.

Ekkor újra egy pozitív teológiai felismerés jelentkezett. Az egyház 
útja nem csak egy bizonyosfajta állami rendben lehetséges, hanem 
független az állam, a társadalom szerkezetétől. Ekkor sokat emlegettük 
Róm. 13-at, mint egy olyan útmutató igét, amely a felsőbbségnek való 
engedelmességet állítja előtérbe és ezen az úton lehetségessé vált újra 
egy lépéssel tovább haladnunk.

Ilyen körülmények között is mégis egyre világosabb lett lelkészeink 
között az a felismerés, hogy egészen új életnek kell élkezdődnie a ma
gyar földön. Fel kell számolni feudális elmaradottságunkat, a három 
millió koldus országát. Ezek az eszmék egyre erősebben hatottak és ha 
lassan is, de vitték előre egyházunkat is, hogy tudatosan lépjen rá az 
új útra. Ezt egy eleinte kicsiny, de egyre növekvő csapata vitte egyhá
zunkban a lelkészeknek, majd püspökeinknek. Ezek a lelkészek sokszor 
súlyos vádakat vettek magukra, mégis bátran léptek előre az új úton.

Egyházunk útkereső belső küzdelmének talán utolsó nagy válsága 
volt az 1956-os nyár és ősz. Nagyon hamar megmutatkozott azonban, hogy 
azon az úton teljes kátyúba, jutott egyházunk ügye. Az újabb kibonta
kozás most már világosan megfogalmazta teológiai gondolkodásunk vezér
tételét: hogy egyház legyünk a szocializmusban. Azóta már töretlenül 
halad előre és egyre tudatosabban lépi az egyes lépéseit teológiai gon
dolkodásunk ezen az úton. De egyre döntőbb súllyal és egyre szélesebb 
tömegben zárkózik fel ehhez egyházunk lelkészt kara is. Ezen az úton 
járunk most a hit naponta adódó lépéseinek bátorságában, engedelmesen 
figyelve Isten igéjére és a hitben meghatározott józan ész tanácsaira.

E nagy vonalakban adott áttekintése után egyházunk útjának most 
lássuk közelebbről a mi egyhámegyénkben, a tolna-baranyai gyüleke
zetek életében ennek az útkeresésnek mik voltak a haladó hagyományai, 
amelyek előbbre vitték, vagy érlelték egyházunk lelkészeiben, de gyüle
kezeteinkben is ezeket a döntéseket. Az áttekintésben többször is utal
tam arra, hogy milyen tényezők hatottak az útkeresés egyes szakaszaiban 
akár előre, akár hátravonó erővel. Ilyen erők természetesen a mi egy
házmegyénk múltjában is jelentkeztek. Ezeket próbálom most összegezni.
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Ebben a talán nem egészen szerencsés megfogalmazásban főleg az
egyházfelügyelők szerepére gondolok.

A magyar evangéliumi egyháztörténet — főleg, amikor egyházunk 
élethalálharcát vívta az ellenreformáció korában — pozitív jelenség
ként tartja számon egyházunk világi vezetőinek, felügyelőinek szerepét. 
Akkor az egyházfelügyelők birtokaiban olyan védelmet tudtak nyújtani 
a reformáció gyülekezeteinek és prédikátorainak, hogy az evangélium 
hirdetését, szolgálatukat végezni tudták és a prédikátorok Habsburg- 
katolikus üldöztetések idején a földesurak váraiban biztos menedéket 
találhattak. Később ugyancsak ők fogtak fegyvert, illetve lettek vezetői 
a nemzeti és vallás szabadságért folyó küzdelemnek. Amikor pedig 1848 
után, a szabadságharc összeomlásakor bekövetkezett az elnyomás ideje, 
a Habsburg elnyomást a magyar vármegyei rendszerben szabotálás eny
hítette. Ez is pozitív szerep volt még akkor. Ebben az időben lettek me
gyei vezető tisztviselők egyházközségek, vagy egyházmegyék felügyelőivé. 
Gyökeresen megváltozott azonban a helyzet 1945 után, amikor egy új 
államrendszerbe került egyházunk. Ekkor ugyanis a régi világot vissza
kívánó világi vezetőink leterhelték egyházunk útkeresését és olykor 
csak nagyon nehezen szabadultak meg lelkészeink, ikerelnöktársaik ilyen 
irányú hatása alól.

Bár ez a kép eléggé általános volt, mégis vannak a mi egyházme
gyénkben is olyan színfoltok, amelyek mutatják, akadtak olyan világi 
vezetői is egyházunknak, akik más szellemben nevelődtek és ennek nyo
mán másként gondolkodtak. Példa erre a kölesdi lelkész adatközlése, aki 
azt jelentette, hogy gyülekezetének hagyományos felügyelő családja, már 
régebben is gyermekeit a falu parasztgyermekeivel együtt járatta. Az 
iskolai évek során, a közös játékban tartós barátságok alakultak ki kö
zöttük. Ennek messzeható következményei voltak éppen 1945 után, ami
kor az így nevelődött gyermekek felnövekedve megértéssel látták az új 
élet kibontakozását.

Van azonban egy nagyon érdekes adat a gyönki gyülekezetünk tör
ténelméből. Egy Szabó György nevű Csótról szökött jobbágy kerül ide. 
Az abszolutizmus idején bíróság elé kerül kurucsággal vádoltan. Talán 
éppen ezért lett a gyönki gyülekezet gondnoka is később és hűséges 
munkáját később is sokszor emlegették a gyönkiek. Találunk is mindmáig 
sok gyülekezetünkben olyan gondnokokat, pénztárosokat, presbitereket, 
akik hithűségükkel, becsületes életükkel, egyszerűségükkel a maguk küz
delmes paraszti életük példáján segítették a lelkészeket is, hogy egyhá
zunk útkeresésében jól tájékozódjanak.

2. A lelkészek szerepe
Egyházmegyénk gyülekezeteinek múltját kutatva több olyan adatra 

is lelhettünk, amelyek világosan mutatják a lelkészek haladó magatar
tását. Időrendben is, de jelentősége tekintetében is messze kimagaslik 
ezek között Borbély József bonyhádi lelkész. Jó barátság fűzte a szintén 
bonyhádi születésű Perczel Mórhoz, aki aktív résztvevője volt az 1848-as 
márciusi eseményeknek és később a szabadságharc egyik tábornoka is 
lett. Perczel Mór alig néhány nappal 1848. március 15-e után már levél
ben tájékoztatta Borbély esperest a történtekről. E levélben egyúttal arra 
is felhívta, hogy adja tudtára a bonyhádi németeknek is a jobbágyság

1. A  világi személyek szerepe
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megszűnését. Borbély esperes, aki rendkívüli tekintélynek örvendett nem
csak a gyülekezetében, nanem az egész dunántúli egyházkerületben, hi
szen ó volt, mint püspökhelyettes Haubner Máté püspök elődje és meg
választása után ő is iktatta be püspöki tisztébe, — e levél vétele után 
Bonyhád főterére népgyűlést hívott össze és ott mindazt, amit vele Perczel 
Mór közölt, a németajkú lakosságnak tolmácsolta. Az egész népgyűlés 
a bejelentéseket óriási lelkesedéssel fogadta. Ezzel kapcsolatban egy jel
lemző adalékot is feljegyzett a régi krónikás. Amikor Borbé.lv esperes 
a fenti bejelentésekét éppen tolmácsolta, egy bonyhádi nemes, háza erké
lyéről puskájával le akarta lőni Borbélyt, de a hatalmas tömeg fenyege
tése nyomán visszahúzódott az erkélyről. Éppen ez az evangélikus lelkész 
lett e vidék németajkú lakossága számára az az összekötő kapocs, ami 
őket a magyar szabadság ügye mellé kötötte és nem kétséges, hogy Bor
bély József esperesnek is jelentős része volt abban, hogy Tolna megye 
németajkúd evangélikusai, mint „honvédek” vettek részt az ozorai csatá
ban és több más összecsapásokban is, pl. a szenttamási sáncokon is lel
kesen küzdöttek a magyar haza szabadságáért.

Borbély József nevével más vonatkozásban is találkozunk az 1848-as 
eseményekkel kapcsolatban. Még ebben az évben egy miniszteriális kon
ferencián vett részt, mint Tolna vármegye asszasszora (ülnöke), ahol is1 
meghallgatták véleményét és kikérték tanácsait.

Mint esperes az egész Tolna—Baranya—Somogy-i egyházmegyében 
képviselte a haladó eszméket és ami Haubner Máté püspök volt a dunán
túli egyházkerület számára, ugyanez volt Ö a mi egyházmegyénk keretei 
között. Természetes, hogy mindezért a szabadságharc leverése, a szabad
ság ügyének elbukása után sok zaklatás járt. Hosszú ideig állandóan ott 
lebegett felette a börtön, vagy súlyos várfogság árnyéka. De haladó elveit 
ekkor sem tagadta meg. Gyülekezete rendkívül szeretetétől övezve halt 
meg 1871-ben. Bonyhád, mint politikai község is nagyon megbecsülte sze
replését és egyik utcáját róla nevezte el.

A tolnanémedi gyülekezet jegyzőkönyvei Js tanúskodnak ide vonat
kozó eseményekről. Pető János 1844-ben lett némedi lelkész. Nagyon való
színű, hogy az 1848—49-es szabadságharcban tevékenyen részt vett. Erre 
mutat, hogy 1850-ben gyülekezetének egyik tagja, aki ellenséges indulat
tal volt iránta, feljelentette, hogy a szószékről a király és a helytartó 
ellen lázított. Ügy látszik, hogy a helytartó adott is ki elfogatási paran
csot Pető János ellen, de azt talán nem hajtották végre, ezért a fel
jelentők azzal fenyegetőztek, hogy kérésük elutasítása esetén a papért 
kénytelenek lesznek megtagadni egyházukat.

A feljelentés ellen Pető védőiratot nyújtott be és úgy látszik, hogy ez 
annyi eredménnyel járt, hogy nem lett komolyabb következménye az ügy
nek, mert a gyülekezeti anyakönyvek szerint Pető 1860-ig még bizo
nyosan itt működött, mint lelkész.

Egyházmegyénk lelkészei haladó magatartásuknak 1919-ben is tanú- 
jelét adták. A sárszentlőrinci lelkész, Bohár László bátran kiállt a nép
hatalom mellett. Amikor a proletárdiktatúra összeomlott, Bohár Lászlót 
is megfosztották állásától. Csendesen félrehúzódva élt otthonában és 
reménységgel várta haladó eszméinek győzelmét. Nem hiába várta.

Egyházmegyénk lelkészei, mint e példák is mutatták, többször is 
tanúságot tettek haladó gondolkodásukról. Bátran kiálltak népünk sza
badságáért, a jobbágyok felszabadulásáért, a közös teherviselésért, egy
szóval mindazokért az elvekért, amelyek teljes egészükben csak 1945 
után a szocializmus építésében valósultak meg. tgy lett ezeknek a lel-
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készeknek magatartása példa a mai lelkésznemzedék számára, hogy az  
o haladó hagyományaikat követve bátran lépjen arra az útra, amely- 
egyházunknak a szocializmusban vezető útját jelenti.

3. A gyülekezetek szerepe
A magyar evangélikus egyház több mint négyévszázados történelme 

során szinte állandóan azzal védekezett a katolicizmus restaufációs 
törekvéseivel szemben, hogy szorosan beburkoiózott az autonómiájának 
keretei közé. Ez a magatartás jó védekezés volt ebben a négy évszázad
ban. De éppen ennek a már hagyományos befelé zárkózásnák van ma 
rossz hagyománya a gyülekezeteinkben. Ilyen rossz hagyomány sokfelé 
a régi osztálykülönbségeket őrző templomi ülésrend. Még ma is vannak, 
ahol az ún. előkelőségek elkülönített helyeken ülnek. Másutt is pl. külön 
padsorban a „telkesek’’ és másutt a „zsellérek” . Olyan gyülekezetünk is 
van, ahol ennek a két padsornak külön kijárata is van, hogy még egy 
ajtón se menjenek ki együtt e két hajdani társadalmi réteg késői utódai. 
Bizonyos ellenállással találkozott a paksi gyülekezetben is, amikor 1951- 
ben az „előkelőségeket” a külön pádból kiemeltem és oda a gyülekezet 
mindenkort presbitériumát ültettem. Sokféle nyoma van még gyülekeze
teinkben a „felvégi” és az „alvégi” fiatalok házasságát tiltó hagyomány
nak. Észrevehető ezekben is a „kisházas” és „zsellér” ellentét.

Mindezeket világosan kell látnunk és tudatosan kell olyan hagyomá
nyok meggyökereztetéséért küzdenünk, amelyek ezeket maradéktalanul 
kiszorítják. Utalok itt Borbély bonyhádi esperes szerepére. Az ő példája 
világosan mutatja, hogy milyen sokat jelent a gyülekezetek arculatának 
irányításában egy megbecsült és valóban haladó gondolkodású lelkész
nek a jó példája. Az ő ilyen irányú szolgálata gyülekezetének határain 
túl is messze érvényesült. Szinte az egész egyházmegye állásfoglalását 
meghatároztta pl. a Pátens kérdésében..

Ebben az összefüggésben kell még néhány szót szólnom az 1938—1944 
közötti Volksbund-harcokról is.

A Tolna—Baranya-i egyházmegye, mint amelynek népe nagy többsé
gében németajkú volt, természetesen kedvelt területe lett a német náciz
mus „Drang nach Osten” törekvéseinek. Ennek jegyében indult meg egy
házmegyénk területén is a német népi elemek összegyűjtése. Ez az eleinte 
néprajzi keretekben mozgó gyűjtögetés a megalakult Volksbund kere
tében politikai tartalmat is kapott. Előbb csak helyi pozíciókat iprekezett 
megszerezni (bíróválasztás), majd a nagynémet imperialista törekvések 
jegyében hamarosan olyan követelésekkel lépett fel a magyarországi 
evangélikus egyházzal szemben is — amit az ún. „Memorandum” fogal
mazott meg —, hogy a német evangélikusokat külön német egyházi szer
vezetben (esperesség) és külön iskolákkal, sőt középiskolákkal ellátva 
kell megszervezni. Így tartott igényt ez a mozgalom pl. a soproni és a 
bonyhádi evang. gimnáziumokra is. Kétségtelen, hogy ennek a mozga
lomnak egyházmegyénk területén volt talaja és sok gyülekezetünkben 
Okozott komoly problémákat. De .azt is meg kell állapítanunk, hogy lel
készeink ebben a kérdésben hűséges magatartást tanúsítottak. Ez a hű
ségük olykor igen nehéz helyzetbe hozta őket gyülekezeteikben és itt 
jelentkezett pozitív magatartásuk jó gyümölcse, nem tántorodtak meg 
és pásztori hűséggel állottak meg a nehéz órákban és években gyülekeze
teik élén. Higgadt nyugalmukkal olykor drámai döntésektől mentették 
meg gyülekezeteiket és nem engedték, hogy az egyház a fasizmus kiszol-
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gálája legyen. Ebben a munkájukban jól támaszkodhattak azokra az 
idősebb gyülekezeti tagokra, akik még apáiktól közvetlenül tapasztalták 
1848 szellemét (benne kell éreznünk Borbély esperes munkáját) és ellene- 
állottak a forrófejű agitátorok kívánságainak.

Egyházmegyénk lelkészei és gyülekezetei együttesen adtak jó hagyo
mányt a fasizmus teljes felszámolásában.

Itt jegyzem meg, hogy nyomára jutottam, de megszerezni nem sike
rült egy könyvet: Putzbach: Egy honvéd százados története. Egyház
megyénk szülötte volt Putzbach százados, aki a szabadságharc leverése 
után Kossuth Lajos berlini követe is volt. Ö az emlékeit írta meg ebben 
a könyvében. Benne minden bizonnyal sok értékes adalékot találhatnánk 
az eddigieket meghaladóan is éppen egyházmegyénk 1848-as eseményeit 
illetően. Ugyancsak további kutatást igényelne Erhardt Frigyes sze
mélye. Ő is egyházmegyénk területén élt és Perczel Mór tábornok sere
gének volt egyik alvezére.

4. Előre mutató tanulságok
Egyházunk a szocializmusban járja a maga sajátos, valóban egyházi 

útját, mint Jézus Krisztus teste, azaz egyház. Hogy ez az út jó útr annak 
bizonysága, hogy államunk noha ideológiai harcot folytat a vallással 
szemben, megbecsüli egyházunkat és azokat a lelkészeket, akik a maguk 
helyén munkájukkal nem akadályozzák, hanem éppen segítik az egész 
magyar nép előbbrejutását. Részt kérnek a haladás ügyében és tudnak 
örülni annak, hogy van az embereknek munkája, mert emlékeznek a ron
gyos munkanélküliekre a két háború közötti időből. Örülnek, hogy szebb 
és jobb lakások ezrei épülnek, mert emlékeznek még az ínséglakások 
nyomorára, örülnek, hogy felszámolták az analfabétizmust, hiszen emlé
keznek, amikor hozzájuk jöttek a hívek egy-egy kérvény megírásáért 
és csak a nevük helyett írt keresztet írták maguk. Örülnek a szociális 
juttatásoknak, az orvosi, a gyógyszerellátásnak. Tudnak örülni annak, 
hogy a kollektív gazdaságokban egyre eredményesebben bontakozik ki az 
új paraszti élet és ahol még akár helyi nehézségek, akár hatalmaskodó 
kiskirályok akadályozzák a jobb élet kialakulását, azok mielőbb megszűn
jenek. Mindezt a munkát, közreműködést szívesen is veszi tőlük ál
lamunk.

Egyházunk teológiai felismerései során egyre nagyobb hangsúlyt 
kap a szolgálat teológiája, ami a keresztyén életnek mindenkor aktuális 
feladata. Keressük a segítés lehetőségeit és ott vagyunk.t ahol szolgála
tainkat elfogadják. Ebben örömmel állapíthatjuk meg, van egyházunknak 
és benne a Tolna—Baranya-i egyházmegyének is jó haladó hagyománya. 
De hogy ezek még jobban, még tudatosabban érvényesüljenek, érezzük 
feladatunknak, hogy felszámoljuk gyülekezeteinkben a még mindig meg
levő jeleit a volt osztály társadalomnak.

A  másik fontos tényező ebben a tekintetben, hogy ne vegyük körül 
magunkat olyan világi vezetőkkel (egyházfelügyelő, gondnok, presbiterek), 
akik a visszahúzó erőknek adnak hangot és olyan légkört teremtenek a 
gyülekezetben, amely fékezője minden előre lépésnek. Enélkül pedig az 
élet mai rohanó iramában csak egyhelyben topog a lelkész és a gyüle
kezet is. Így marad le végzetesen, mert a világ megy tovább. így önmaga 
lesz okozója annak, hogy külön síkra kerül a mindennapi élet és egy 
egészen más síkra muzeális elkülönítettségében az egyház. Ez a szétválás
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olyan szellemi gettót jelent, amely a szakularizációs folyamatot táplálja. 
Így válik maga az egyház a szekularizálódós okozójává.

Ügy látom, hogy egyházunk történelmének, távolabbi és közeli múlt
jának vizsgálata nagyon sok segítséget adhat ahhoz, hogy a jelenben 
is megtaláljuk helyes útját egyházunknak. Érdemes tehát a helyi gyüle
kezeti történetkutatással foglalkozni. Megkeresni benne az előre mu
tató hagyományainkat, mert ezek jó kiértékelése az egész gyülekezetei 
neveli arra, hogy bátran járjuk egyházunk útját az épülő szocialista 
M agyarországon.

Sólyom Károly

Ö R Ö M H Í R
címen új evangélikus prédikációs kötet jelent meg Ad
vent első hetében. Egyházunk vezetősége és Egyetemes 
Sajtóosztályunk évek óta tervezte, hogy egy igehirde
tés gyűjteményt jelentet meg. A múlt esztendőben 
ez a terv megvalósulhatott. Az óegyházi perikóparend 
evangéliumi szakaszai alapján 31 evangélikus lelkész 
készítette el a prédikációkat. A kötetben 67 teljesen 
kidolgozott prédikáció van. A könyv egész vászonkö
tésben, tetszetős formában jelent meg.

A könyv megrendelhető Evangélikus Egyetemes 
Sajtóosztályunknál (Budapest VIII., Puskin u. 12.) 
Ara 70 Ft. (csomagolás, portó 2 Ft.)
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Miben segíthetünk ma 
konkréten társadalmunkban?

Sok elért eredmény mellett varrnak megoldásra váró kérdések 
társadalmunkban. Rádióhallgató, újságolvasó, televíziónéző ember 
minduntalan találkozik ezekkel a kérdésekkel. Természetesen mi 
nemcsak a híradás eszközein keresztül szerzünk tudomást társadal
munk életéről, hiszen nem vagyunk kívülállók, hanem belülről 
örülünk minden eredménynek és szomorít el minden haj. Nem va
gyunk távoli idegenek, vagy közömbös megfigyelők, hiszen itthon 
vagyunk és együtt dobog a szívünk társadalmunkkal. Ez a társa
dalom a mi társadalmunk is. Ugyanakkor nemcsak együttérzésünk 
van, hanem azt is érezzük, hogy sok mindenben tudnánk segíteni, 
aki pedig tudna jót cselekedni és nem teszi bűne az annak — a 
szentírás szavai szerint.

Hogyan? — Miben? — Hol? — Mikor?: ilyen kérdések vetőd
nek fel bennünk, ha a bajok orvoslásán gondolkozunk. Próbáljunk 
hát ezekre a kérdésekre együtt választ találni.

I. HOGYAN?
Ez a hozzáállás kérdése. Ha értékben nem is, de időrendben 

kell, hogy megelőzze a tartalmi kérdést, mert, ha rosszul állunk 
hozzá a dologhoz, mindent elronthatunk.

Bajokat látva, hibákról tudomást szerezve legalább három kí
sértés mindenkit megejthet: a) A pánikhangulat kísértése. Az eb
ben élők csak a rosszat veszik észre, a kicsiny hibát naggyá fú j
ják fel, bagatelizálják az elért eredményeket.

b) A közöny kísértése. Akiket megejtett így beszélnek: Leg
jobb semmit sem szólni, semmit sem cselekedni, abból szokott leg
kevesebb baj származni, ha bevonulunk saját kis elkülönített vi
lágunkba. Mit törődöm a hazával, s a hazának iszáz bajával? . . .  Baj 
volt mindig, van most is, lesz ezután is, nem kell mindenbe bele
ártani magunkat.. .

c) A káröröm kísértése. Vannak, akik kárörvendező mosollyal 
szemlélnek mindent, s ebben a mosolyban rendszerint benne van 
ez a gondolat: nektek nem kellett a régi, rossz volt a mi múltunk, 
hát most nézzétek meg mire mentek magatokban.

Egyik magatartás sem lehet a miénk keresztyén embereké. 
evangélikus lelkészeké, hiszen 'mindhárom Jézustól is egészen ide
gen. S csak mint kísértésekről beszélhetünk róluk. Az első maga
tartás azért nem, mert mi a reménység emberei vagyunk s ez nem 
csak a halálra vonatkozik, de az életre is érvényes. A második sem, 
mert szeretjük az embereket s a szeretet nem tud közönyösen el
menni a felebarát mellett. S a harmadik sem, mert mi a legcsú
nyább örömnek ismerjük a kárörömöt, a sátáni kacajt, amiben áz
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önigazság éppenúgy benne rejlik, mint a gyűlölködés. A szeretet 
nem örül a hamisságnak.

Ezek helyett mindig csak azok csoportjába tartozhatunk, akik 
tenni akarnak valamit, szeretettel, felelősen és segítőmódon. Ez 
magába foglalja természetesen azt, hogy semmiképpen sem beszél
hetünk magas lóról. így nem is kell a segítségünk. Senki sem sze
reti ma már, ha lekezelik. De nincs is joga az egyháznak sohasem 
ezt a magas pozíciót felvenni. Mindig csak emberek mellől beszél
hetünk, Isten maga sem tartotta meg magas pozícióját — pedig Ö 
egészen más, mint mi vagyunk, hanem közénk jött, testvérünkké 
és barátunkká lett Jézus Krisztusban, s benne a fölény, a gőg, a le
kezelés egyetlen szikráját sem találjuk meg. Még a pápai bullák 
atyai, kitanító módján sem lehet beszélnie az egyháznak, vagy az 
egyes keresztyén embernek, ha azt akarjuk, hogy komolyan ve
gyenek bennünket. így legfeljebb csak mosolyt kelthetünk az em
berek arcán, vagy bosszankodást. Természetesen bírói székből sem 
segíthetünk, különben sem tett senki sem bíróvá népünk között, 
itt „nem a mi dolgunk igazságot tenni, a mi dolgunk csak iga
zabbá lenni” . Segíteni csak szolidaritást vállalva lehet, a segíteni 
akarás jószándékával.

II. MIBEN?
Leginkább keresztyén mondanivalónk etikai vetületének meg

hirdetésével tudunk segíteni. Természetesen a keresztyénségnek 
nemcsak etikai jellegű mondanivalója van, ennél több is, más is, 
de van ma is használható erkölcsi tanítása egyéni és közösségi 
életünkre nézve egyaránt. Nem kell okvetlenül mindig feltalálni a 
spanyolviaszt, nem kell mindig valami soha nem hallottat mon
dani, valami vadonatújat. A jónak és használhatónak ismétlése is 
megengedett szolgálatunkban.

1. Nihilizmus helyett, a tartalmas élet meghirdetésében és élé
sében segíthetünk. A nihilizmus nem csupán filozófiai irány, ha
nem nagyon sok ember „hitvallása” és életformája ma keleten és 
nyugaton egyaránt, tudva vagy tudatlanul. Ez a tömegesen elő
forduló betegség gyorsan fertőz, s nincsen távol egyikünktől sem. 
Nem érdemes élni! vallja a nihilista. Hitvallása a „Semmi” him
nusza. Nincs értelmes oka és célja az életünknek, de értelmes tar
talma sincs. Semmi lényegeset nem tudunk tenni s végül vár ránk 
a nagy Semmi. A másik ember értéke: semmi, ha bármiben aka
dályoz meg kell semmisíteni. Ady félévszázaddal ezelőtt megírt 
néhány sora sokak hitvallása lehetne ma: „Batyum a legsúlyosabb 
nincsen, Utam a nagy Nihil, a Semmi, A sorsom: menni, menni, 
menni. . . ” A nihilizmus nálunk is különböző formában üti fel a 
fejét. Van hedonista nihilizmus, amely élvezetbe menekül, borba, 
mámorba, hogy így felejtse az élet realitását és meneküljön a 
feladatok és szolgálat elől. Van pesszimista nihilizmus, amely csak 
bűnt és halált lát mindenütt. Nem hiszi, hogy valami lényeges
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történhet az életében és valami lényegeset tehet másoknak. József 
Attila egy pesszimista verssora fejezi ki művészien ezt az alap
állást: „Éltem s ebbe más belehalt már” . Esetleg maga keresi 
a halálát, azt hiszi az a ‘kiút az élet bonyodalmaiból, ha kilép ebből 
az életből (patet exitus). Van romboló nihilizmus is. Mint irodalmi 
irány messze megelőzte korát (sátánosok: Byron, Nietzsche, Rim- 
baud), mint művészeti irány már közelebb van korunkhoz (dadiaiz- 
mus), mint gyakorlati magatartás egészen modem jelenség (svéd
országi, svájci autóborogató tesnagerak, magyar rontópálak).

Mi keresztyének természetesen a nihilizmus égyetlen formáját 
sem fogadjuk el, sem mint filozófiát, sem, mint életstílust. A Vagyok, 
aki vagyok Isten nevében hiszünk, aki azt akarta, hogy legyen va- 
Jami, aki a semmi ellentétét hozta létre. S nekünk mindig azok olda
lán a helyünk, akik akarnak valamit, akik az életet s nem a pusztu
lást, a rendet s nem a káoszt akarják, akik építeni akarnak s nem  
rombolni, akik élni akarnak s nem megsemmisülni. Lelkipásztori be
szélgetések programja éppenúgy lehet ez, mint állásfoglalásunk rugója 
az emberiség megsemmisítésére irányuló törekvések ellen. A nihiliz
mus mai elterjedése nóvum a történelemben, az UT kora pl. még 
nem ismeri ezt a problémát, de Jézus „Én vagyok. . .” kezdetű mon
dásai így is kincsesbányát jelenthetnek a nihilizmus orvoslásában. 
Üttalan embernek: Én vagyok az Út. . . igazságban nem hívőknek: 
Én vagyok az Igazság. . . a sírban megsemmisülést látónak: Én va
gyok a föltámadás. . .  Jézusban az ember újra hiheti, nem véletlenül 
vagyunk itt, hanem Isten életet adó szeretetéből, nem céltalan az éle
tünk, van megérkezés a Teremtőhöz, nem üres és tartalmatlan az éle
tünk, hanem szolgálat a másiknak. Úgy véljük tehát, hogy gyakorlati 
és elméleti nihilizmus helyett a tartalmas élet meighircLetésében és 
élésében segíthetünk.

2. Anyagi értékeink helyes értékelésében. A keresztyén ember 
anyagi javait nemcsak munkája gyümölcsének tekinti, hanem Isten 
áldásának is tudja, a mindennapi kenyérért mondott imádsága ered
ményének, áldásnak. S ezért is nagyon becsüli. Tudja ugyan, hogy 
nemcsak kenyérrel él az ember, de tudja azt is mekkora érték a ke
nyér, naponta imádkozik és dolgozik érte s mindent megtesz, hogy 
másoknak is nagyobb darab jusson belőle, mint eddig. Ez többek kö
zött azt is jelenti, hogy nem rongálja, nem teszi tönkre azt, ami van, 
nem pazarolja fölöslegesen, nem kezeli könnyelműen a közöst. Azt 
hiszem az elmúlt esztendőben sokan olvasták velen együtt izgalom
mal és szomorúsággal vegyes érzések között azt a cikksorozatot, 
ami a Magyar Nemzetben látott napvilágot Baróti Géza újságíró 
tollából s Rontópálok garázdálkodása összefoglaló címet viselte. Mi
iül szóltak ezek a cikkek? Többek között arról, hogy a MÁV sta
tisztikája szerint 1963-ban 10 000 izzólámpa tűnt el személykocsik
ból, 700 különböző kapcsoló, 200 függönyhorog, hamutartók serege, 
szappanadagoló stb. A következő cikk Zúg az erdő, panaszos a 
hangja címmel jelent meg s arról a pusztításról beszél, amit kirándu
lók és mások okoznak rendszeresen erdőinkben. Beszél gazdaságról,

279



ahol tólegeltették a frissen ültetett erdőt. Volt olyan tsz Szolnok me
gyében, ahol véderdőt ültettek, majd az állatgondozók ráhajtották az 
állatállományt s tökéletesen elpusztították azt, amit saját földjeik vé
delmére ültettek. Azzal fejeződik be a cikk, hogy az új erdőtörvény 
már nagyon szigorú, de mikor lesz 'elég szigorú önmagához az ember, 
aiki hazánk arcának legszebb vonásait egy cigarettacsutkával letörli 
a térképről. A harmadik cikk a vendéglátóiparban tapasztalható lo
pásokról tudósít s kultúrbotránynak nevezi, ami a szemünk láttára 
végbemegy. Kiderül, hogy az egyik eszpresszóban ez az arány: min
den tizedik kedves vendég lop. Egy másik cikk a lakásrongálásokról 
ad szomorú tudósítást. Volt olyan pesti bérlő, aki lakásában meleg- 
ágyi kertészetet rendezett be, tudunk fürdőszobában nevelt disznó
ról, f elszedett és eltüzelt parkettáról. . .  A becslések szerint a meg
rongált lakások helyreállításából évenként 80—100 lakást tehetne 
építeni. Szerintem már az is előrehaladást jelent, ha mindezt nem 
tartjuk természetesnek, hanem éber szemmel felfedezzük és tudato
sítjuk a rontópálok pusztítását. A mi dolgunk az, hogy a keresztyén  
gyülekezetekben ne legyenek ilyen emberek. Nekem az a reménysé
gem, hogy Jézus Krisztus evangéliuma használ, orvosságként gyó
gyít erkölcsi megbetegedésben szenvedő embereknek is. Az a Jézus,, 
aki szeretetre tanít, egyúttal a másik em ber vagy a közösség tulajdo
nának megbecsülésére ösztönöz. Aki minket felelős sáfároknak lát, az: 
olyan emberré formál, akik nemcsak emberek jelenlétében tudják 
magukat, hanem mindig coram Deo élnék, emberek távollétében is- 
Aki a Mammon imádatától óvott, az jót akart nekünk is. Akiben 
nem a rombolás lelke élt, hanem az embereik megmentésének lelke,, 
az minket is építésre tud ösztönözni, Aki arra 'biztatott, hogy anyagi 
javainkat a szeretet és nem az önzés szolgálatába állítsuk, az jó 
irányba vezeti ma is övéit. A keresztyének, evangélikus híveink kell,, 
hogy mindenütt ne rontópálok, de építő és az anyagi érdékeket védő 
tanítványok legyenek. Nekünk nem kell valamiféle új kijelentést 
várnunk, ami majd érvényes a mi hélyzetünkben is. Hirdetnünk kell 
a VII. parancsot, egyszerűen és tartalmasam Ne lopj, úgy, ahogy Lu
ther a maga idejében pl. így hirdette, gondoljunk csak a Nagykáté 
j óízű, életes magyarázatára!

3. Lazsálás helyett becsületes munkában, selejttermelés helyett 
minőségi munkában, egyszóval megbízható munkaerkölcsben. Ha az 
előbb a rontópálokról volt szó, most a patópáldkról 'beszélünk, akik 
munkaidő alatt hallatlanul ráérnek, a munkát olyan tehernek érzik, 
ami alól mindenáron ki akarnak bújni, csak imitálják a munkát s 
csak addig dolgoznak, amíg felettesük szeme előtt vannak. Ezen a te
rületen lelkésznek csak úgy van hitele, ha nem ismerik lusta, ember
nek, aki maga is kerüli a munkát, szolgálataira Való készülést össze
csapja, gyülekezetében ingyenélő, híveitől munkát vár, ő maga azon
ban természetesnek tarltja, hogy munka nélkül tartsák el. Minden 
szolgálatunkon meg kell látszódnia, hogy komoly munka van mö
götte. A lelkész nem lehet hétfőtől szombatig munkanélküli szabad
ságon! Nekünk evangélikus keresztyéneknek külön is gazdag kin
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csestárunk van a lutheri hivatásetika örökségében. Luther szerint 
minden hasznos földi tevékenységi kör Istentől van, Isten előtti fele
lősséggel végzendő feladat. Mindennapi munkánkban kell gyakorol
nunk hitünket itt kell megmutatnunk, szeratetünket és új életünket. 
Luther tanított minket arra, hogy aki Istennek akar szolgálni nem 
szükséges, „hogy valami különlegességet kezdjen el, mint a szerzete
sek, maradjon csak földi hivatásánál és tegye, amit rendje kíván tőle„ 
ezt jelenti Istent igazán szolgálni” . Vagy másutt így kiált fel Luther: 
„Hát nem nagyszerű dicsekvés azt tudni és mondani, ha napi munká
dat elvégzed az jobb, mint valamennyi szerzetes szenteskedése és szi
gorú élete.”  Persze nekünk ma nem a szerzetesek munkátlanságával, 
hanem egészen szekúLáris emberek laza munkamoráljával kell szem
benéznünk és ez nyilván motiválja mondanivalónkat. Nem lehet 
egyszerűen kopíroznunk Luthert, az ő harcának frontvonalai máshol 
húzódtak, mint a mieink. Ez a harc természetesen nem emberek el
len, hanem emberekért folyó harc. Hölgy j óbban megszeressék a 
munkát, hogy örömét leljenek benne, hogy értelmet találjanak ab
ban. A lutheri hivatás etika mai mondanivalóját tisztán és világosan 
kell hirdetnünk. Próbáljuk néhány pontban tömöríteni: a) A teljes 
élet Isten uralma alá tartozik. Hasadt lelkű keresztyéneket gyógyíta
nunk kell. Hidat kell vernünk a vasárnap és a hétfő reggel között tá
tongó nagy szakadék fölé. Jól kell prédikálnunk Istennek erről a tel
jes uralmáról, b) Munden munkánkkal másoknak szolgálunk, ahogy 
Luther olyan szépen mondta: „Az édesanya éjjel a gyermekre vigyáz, 
az édesapa korán ‘kel, hogy gondoskodjék a családról. Minden fárad
ság a gyermek, a család javát szolgálja. így viszi végbe Isten a mi 
megszentelésünket és így gondoskodik általunk „másokról” , ez aztán 
természetesen a családon túlra is kiterjed és igaz. c) A hivatás a. 
benne álló ember számára mindig önmegtagadást is jelent. Wyngren 
ezt írja: „Isten úgy alkotta a hivatást, hogy az másoknak javára 
legyen, nem annak a javára csak, aki benne áll, hanem a fele
barátéra, aki mellette áll.” A mi megszenteltetésünk így megy vég
be. Az evangélium, ereje így ömlik bele a hétköznapok sodrába s 
befolyásolhatja a munkát a.gyalupad mellett, katedrán, traktoron, 
mindenütt s folyik keresztyén emberek számára a nagy istentisztelet 
a hétköznapokban és a felebarát hasznos szolgálata, d) A hivatás 
betöltése mindig örömöt is jelent, a munkánknak, ha coram Deo vé- 
gezzük jó íze lehet. Wyngren a lutheri hivatás etika egyik igazi 
szakértője így ír: „Aki bírja a Szent Lelket, az ezt többek között 
azon is észreveszi, hogy hittel és örömei gyakorolja hivatását, szí
vesen dolgozik. Amikor az ember örömmel munkálkodik földi fel
adatokban, akkor ott az Isten, vagy a Krisztus munkálkodik, ott a 
Szent Lélek van jelen. Felfedezni a szeretetöt azonos azzal, hogy fel
fedezzük a felebarátot és a hivatást, mint olyat, ahol örömet lelünk”  
(Kallelsenethik). Tudom, hogy nem mindig problémamentes minden 
munkában örömet találni, de talán nem árt ezt a lutheri tanítást ma 
is a gyakorlatban lemérni. Ide, az örömre tartozik a reménység is. 
A murikát igazán örömmel csak a reménység jegyében lehet vé
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gezni. Reménytelen, a jövőben fantáziát már nem látó emberek nem 
tudnak jó kedvvel dolgozni. Etikusok között állandó szólásmondás 
ma: Az a bomba, amely Hiroshimára esett, ránk esett, nem tudunk 
szabadulni tőle, s kialakul egy interim erkölcsiség. A ma és a ka
tasztrófa között, amely fenyeget bennünket nem lehet jókedvűen 
dolgozni, dolgozni csak rem énységben lehet. Hiszem, hogy van sok 
használható mondanivalónk a munkával kapcsolatosan.

4. Családvédelemben. Sok vita füzében áll a család. Mi keresz
tyének természetesen Isten rendjének fogadjuk el, hálásak vagyunk 
érte, s józanul azt látjuk, hogy nemcsak bajok, hanem jó családi 
életek is vannak, csak erről általában kevesebb szó esik, ezek nem 
kerülnek újsághírekbe,.és nem is olyan érdekesek hétköznapi plety
katémaként sem. Szinte elsőrendű feladatunk e téren hirdetni, hogy 
vannak jó családi életek is, s lehet ma is ebben az istenadta rend
ben boldogan élni. Ilyen szavunkkal és a mögötte levő élettel di
csőítjük ma Istent testünkben (I. Kor 6,20 valóban így elevenedik 
meg igazán, a paráznaságot kerülő, tiszta házasságban élő keresztyén 
testében dicsőíti az Urat!) Az óriási területet osszuk három részre 
könnyebbség kedvéért: gyermek és ifjúságvédelem, válásprobléma, 
öregek kérdése. A) Gyermek és ifjúságvédelem. Mindjárt a szüle
tésnél kezdődik. Engedjük megszületni a gyermekeket. A művi abor- 
tusok elszaporodott száma, a gyerm ek nem vállalása beteges jelen
ségek. Ma mindenütt a világon megtervezett, felelős családról be
szélnek — ez semmiképpen sem jelenthet gyermektelen há
zasságot! Ilyen vonatkozásban sok jó  rendelkezés jelent meg 
a legutóbbi időben (AB-bizottságok munkájának komolyab
ban vétele a tanácsadás dolgában, kétgyermekes családi pót
lék felemelése, szülési szabadság meghosszabbítása stb.). A 
már megszületett gyermek legjobb gondozási helye a csa
lád. Az édesanyát nem pótolja senki. Valóban, a szülői neve
lést nem pótolhatja semmi sem. Fiataljainkat tanítsuk arra, 
hogy a gyermekvállalás és gyermeknevelés nemcsak teher, ha
nem nagy áldásit is rejt magában. Mi magunk is így leszünk 
teljes értékű emberekké. Sok dolgú, hajszában élő, magas követel
mények elé állított, önálló fiataljainkról külön is kellene cikkeket ír
nunk, de minden elemzésnél többet ér, ha szeretjük őket, a nehéz 
fiúkat és leányokat is, a beatles-ifrizurájú és csőnadrágos kamaszt is, 
m'ert ezek a mi sokszor felületesen vádolt ifjaink is szeretetigényes 
lények. S lehet, hogy hangoztatjuk, mindent megadtunk nekik, még
sem adtunk nekik semmit, ha szeretetet nem kaptak tőlünk.

b) Az egykori bibliai tízcsapás egyikéhez lehet hasonlítani a 
boldogtalan házasságokat ma. Bővet svájci orvos és teológus sze
rint, iaki a házasság problematikájának egyik legismertebb tekin
télye ,,a boldogtalan házasság a mai európai és amerikai lakosság 
legnagyobb tragédiája” . (Rádius 1964'2.)

Nézzünk néhány adatot hazánkból az 1960-as statisztika szerint. 
(Ekkor volt utoljára népszámlálás. Az adatok dr. Tamássy Józseftől, 
Demográfia 1961/2. számából.) A családok száma Magyarországon
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2 771 000. Ezekben a családokban él a lakosság 91 százaléka: 
9 116 000 ember. A részcsialádok száma mindössze 40 000, ezekben 
él 367 000 ember. A magánosok száma 468 000. A kéttagú családok 
száma az utolsó 11 évben 43 százalékkal nőtt, a héttagú családok 
száma ugyanennyi százalékkal fogyott. A házasságkötések száma 
1951-ben 96 000, válások száma 11 000. A házasságkötések száma 
1960-ban 89 000, válások száma 16 000. A f olyamat itt is világos. 
A kötések száma csökken, a válásoké növekszik. Persze a fel nem 
oldott házasságok között mennyi a boldogtalan, azt statisztikai esz
közökkel nem lehet ellenőrizni.

Vitákban és lelkipásztori beszélgetésekben, a magunk posztján 
mindenképpen vállaljuk a „defensor familiae” szolgálatát. Legyen 
minél kisebb a nemzedékünket sújtó csapás!

c) Az öregek kérdése is a családvédelemhez tartozik. Megnöve
kedett az életkor átlagos szintje. Ennek nagyon örülünk. Jár ez 
problémákkal is, amikkel becsületesen szembe kell néznünk. Mind 
nagyobb a nyugdíjasok száma — ezt a dolgozóknak vállalniuk kell, 
mind több családban él három nemzedék együtt. A keresztyén gyü
lekezet fokozott felelőssége, hogy törődjön az öregekkel. Sok tartó 
erő rejlik ebben a vonatkozásban a keresztyén gyülekezetben és 
sok máshonnan felszabadult energiát fordíthat a lelkipásztor erre 
a szolgálatra. Legyen szemünk, vegyük észre öregjeinket! Legyen 
fülünk, hallgassuk meg őket — ők-is Jézus kicsinyei közé tartoznak!

5. A közösségi szellem kialakításában. A keresztyén gyüléke- 
zetnek nem beszélnie kell a közösségről csupán, hanem be kell mu
tatnia a közösséget a gyakorlatban. Az igazi gyülekezet koinóniában 
él. Közös javakban részesedik. Ha az ókorban a barátságnak és a 
szerelemnek híres és szép példáit ismerték is, a közösséget a ke- 
resztyénség hozta. Ezt a nagyszerű valóságot kell újra felfedeznie 
korunk keresztyénségének és bemutatnia a nem-egyháznak. Ma nem 
lehet jó a munkánk, egyéni életünk, ha nem vagyunk ugyanakkor 
közösségi emberek. Mi korunk követelményét: a közösséget nagyra 
értékeljük s azon vagyunk, hogy mindinkább valósuljon. Ez a má
sik ember komolyan vételét, a neki való szolgálatot jelenti. Nézzünk 
meg néhány égető pontot.

A) A másik ember: ember és nem szám csupán. Társadalmunk
ban az ember nem csupán a tömeg egy száma, hanem a közösség 
egyik tagja. Sohasem szabad lélektelenül számként kezelni senkit!

B) A másik ember: ember és nem gép. A technika korában 
mindenkit fenyeget, hogy emberekről is úgy vélekedik mint gépek
ről s méginkább úgy bánik velük, mint gépekkel. Az asszony: szülő 
és szerelmi gép, vagy mindenes háztartási gép. A férfi: kenyérkereső 
gép. A gyerek: tanulógép. A  kolléga, a postás, a villamoskalauz, a 
tanár s mindenki más is kezelhető gépként. A keresztyén ember az 
emberben Isten gyermekét tiszteli, önálló személyiséget s nem té
veszti össze gépekkel!

C) A másik ember: ember és nem ügy, ügydamb, akta. A bü
rokratizmus veszélye miridannyiunkat fenyeget. Nagyobb lelkészi
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hivatalokban is kísértés lehet, nemcsak tanácsnál! A bürokratizmus 
az embertelenség egy fajtája, vigyáznunk kell, hogy a magunk por
táján el ne kapjon.

III. HOL?
A legtermészetesebb fóruma a lelkésznek a szószék. Nagy lehe

tőség, hogy vasárnapról vasárnapra emberek hallgatnak bennünket. 
Nem tudom, ki milyen szándékkal megy fel a szószékre, de talán 
a legáltalánosabb szándék az, hogy Isten nevében segíteni akarunk 
az előttünk ülőkön. Jó szándék ez, csak ne maradjon általánosság
ban. Igehirdetésünkben legyen helye az etikumnak is. Prédikációnk 
évi'távlatban felölelhet minden kérdést, ami itt előkerült, s ezeknél 
többet is. Nem beleerőltetve a textusba ezeket a témákat, de ahol 
belefér, vétek kihagyni. Nem kell félnünk, hogy szószékeink alól 
elfogyanak az emberek, ha az életihez is hozzámerünk nyúlni, 
sőt! Luther és a magyar reformátorok irigylésre méltóan tudtak ak
tualizálni. Addig nézték a textust, míg az, megszólalt az adott szi
tuációban. Nekünk is valahogy ezt kell tennünk. Több reménységgel 
kell néznünk a kijelölt perikopákat, azokban több van, mint először 
gondolnánk, s több fantáziával prédikálni a belőlük meghallott 
üzenetet. Meggyőződésem, hogy Isten hirdetett igéje valóban átölel
heti egész mai, bonyolult életünket is.

Fórum, sokszor ki nem használt fórum a bibliaóra is. Sokhe
lyütt panaszkodnak a kollégák, hogy a bibliaóra megüresedett, nem 
tudnak mit kezdeni ezzel a hétköznapi alkalommal, kimerültek az öt
letek, a legkülönbözőbb sorozatok lefutottak, s mind nagyobb az 
érdektelenség, mind kisebb a látogatók száma. Az a tapasztalatom, 
hogy az életes tárnák megtartják a bibliaórai közösséget. Nincs érde
kesebb és gazdagabb téma, mint a hétköznapi élet, ezernyi ágával. 
A bibliaóra ma is nagy lehetőség a tanításra. Csak bátran meg kell 
szólaltani a szentírás üzenetét mai kérdéseinkkel konfrontálva. Erre 
természetesen készülni kell. nem lehet néhány perces textusnézege
téssel elintézni a dolgot, „valamit úgyis tudunk mondani” jeligé
vel . . .  aki ilyen könnyen készül bibliaórára, azt nehezen hallgatják, 
s mind kevesebben hallgatják. Mert hétköznap az erriberek csak 
arra mennek el, amire érdemes! Tanításra alkalmas fórum a pres
biteri ülés is, ahol a gyülekezet legérettebb férfirétege van jelen. 
Hozzászólásokból, véleményekből mi magunk is sokat tanulhatunk.

Lelkipásztori beszélgetéseknél is szóba jöhet munka, család, kö
zösség stb. kérdése. A lelkész véleménye sokak számára eligazító, 
segítő lehet. De ahol a lelkésztől azt hallják, lamit szószéken nem 
mondana el lelkészük, az ne csodálkozzék, ha szószéken elmondott 
szavának sem hisznek lassanként.

Helyi viszonyoktól függően, társadalmi szervek, népfrontbizott
sági ülések, lakóbizottsági ülések hálásak, ha a lelkész ilyenfajta 
közügyekbe beleszól, egyszerűen, segítőkészséggel.
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Higgyük azt, hogy a jó szónak is van terjedési sebessége, nem
csak a rossznak . . . Jó, segítő, Jézus nevében elmondott szavunknak 
beláthatatlan következménye lehet.

IV. MIKOR?
Most. Nem szabad halogatnunk szavunk hallatását. Ahogy az 

Istenhez térésnek a ma, a most az ideje, úgy a emberi ügyekhez 
fordulásnak is a ma, a most. Csak ne olyan lassan. Nemcsak úr
vacsorái szolgálattal lehet elkésni a haldoklóhoz, hanem ilyen szol
gálattal is az élőkhöz. Ez a most, természetesen nem zárja ki a terv- 
szerűséget, a rendszereséget s nem jelent kapkodást sem.

Tudom, nem kell túlméretezni a keresztyénség szerepét (világ 
és országos viszonylatban egyaránt), de nem is szabad lébecsülni. 
Józanul kell számolnunk vele. Kevés só is jó ízt adhat, kicsiny ko
vász nagy tésztát fcelesztihet meg, kis fényforrás életmentő lehet 
sötétben. Ez a tanítvány ma is: só, kovász, világosság, ahogy Jézus 
mondta. — Szeretném, ha ez a cikk legalább annyit érne el, hogy 
velem együtt minden olvasót izgasson a cím: Miben segíthetünk ma 
konkréten társadalmunkban?

Hafenscher Károly

értesíti a gyülekezeteket, hogy az Énekes 
könyv új kiadása nyomás alatt van. — Megje 
lenését a Lelkipásztor közölni fogja
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Az egyházak ökumenikus történetének 
alapvonásai

III. rész

18. A New Delhi-i világgyűlés, 1961.

1961. november 19-én ült össze az EVT harmadik nagygyűlése New 
Delhiben. 198 egyház küldte el delegációját erre az ökuménikus világ- 
konferenciára, köztük a szovjetunióbeli ortodox egyház is. A világgyűlés 
színhelye Ázsiában, Indiában volt. És míg az előző világgyűlés hangu
latát és atmoszféráját nagymértékben befolyásolta az, hogy az Egyesült 
Államokban, Evanstonban nyert megrendezést, addig itt New Delhiben 
az el nem kötelezettek táborába tartozó India vendégszeretetét élvezve, 
a gyűlés hangulata sokkal kötetlenebb és szabadabb volt. Még egy té
nyező közrejátszott abban, hogy kedvezőbb légkörben tarthatták az egy
házak delegátusai konferenciájukat. Nevezetesen az, hogy a nemzetközi 
életben komoly változások álltak be. Kelet és Nyugat politikai feszült
sége nem volt olyan éles. A kölcsönös bizalmatlanság fagyos jégmezői 
olvadozni kezdtek. A nemzetközi helyzet ilyen reménytkeltő hátterében 
a delegátusok hangvétele is más volt, a kérdéseket őszintébben és meg
értőbben tudták felvetni és vizsgálat tárgyává tenni.

Ennek a világgyűlésnek a főtémája: „Krisztus a világ világossága.”' 
D. Gottfried Noth, drezdai evangélikus püspök tartotta a főreferátumot: 
„Jézus azt mondja: Én vagyok a világ világossága. Nem lelkes tanítványok 
adományozták neki ezt a méltóságot, nem mi ültettük őt a trónra, ha
nem a tanítványokkal és az egész világgal ott állunk az előtt az ígéret 
előtt, amelyet ő fejez k i . . .  Éppen egyháza számára marad ő az egyet
len világosság. Ha az egyház ettől eltér, ha nem marad meg alázatosan 
az <5 követésében, saját hitvallását hazudtolja meg. Akkor önmaga tá
maszt igényt, ahelyett, hogy Krisztus igényét képviselné. Akkor elkerül
hetetlenül áldozatul esik a más emberekkel szembeni gőgnek . . .  A ke- 
resztyénség ki van téve annak a kísértésnek, hogy maga lépjen Krisztus 
helyébe. Nagyon könnyen létrejöhet olyan vélekedés, hogy a keresztyén- 
ségnek az új élete a világ világossága, amelyre a többieknek, másoknak 
meg kell térniük. Meg kell azonban látnunk, hogy mindaz, ami eközben 
történik, történetileg meghatározott és korlátozott, és egyúttal ki van téve 
az emberi bűn rontásának. Ezért a világ egyetlen területe, vagy egyetlen 
korszaka sem normatív jellegű a többi terület, vagy korszak számára. 
Nem lehet a keresztyénségnek valamely nyugati formáját, valamely ke
leti forma ellen, sem pedig egy múltbeli formát egy jelenkori ellen ki
játszani”  — hangzott Noth püspök előadásában.

A New Delh'i-i világgyűlésen mintegy kétezer résztvevő volt jelen. 
A hivatalos delegátusok száma 608 volt. (Egyházunkat Káldy Zoltán 
püspök és Ottlyk Ernő teológiai tanár képviselte.) A többiek megfigye
lők és vendégek voltak. A főtémát a jelenlevők három albizottságban 
tárgyalták meg és ezek az albizottságok készítettek javaslatokat a plé- 
num elé. Az albizottságok részletkérdéseinek megtárgyalása 18 kisebb 
bizottságban történt. (A bizottságok között megtaláljuk az evanstoni bi
zottságokat és az ott félbeszakadt munkát, folytatták, vagy egészítették 
ki, pl. az egyház és társadalom, a nemzetközi kérdések, stb.). Miután
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azonban az EVT munkássága alapvetően kiszélesedett, ennek következ
tében kellett növelni a bizottsági munkák számát. Tulajdonképpen a kon
ferencia munkája ezekben a bizottságokban tükröződik. (Mellőzzük most 
a bizottsági munkák terjedelme és sokágúsága miatt az ismertetést. Kö
tetnyi az a munkaanyag, amelyet New Delhi eredményeképpen könyvel
het el az EVT.)

Nagy eseményszámba ment az, hogy a húsz előadás felét színes elő
adók tartották. A három altémából is kettőt: A „szolgálat” és „bizony
ságtétel” témákat színes előadók tolmácsolásában kapta a világgyűlés. 
A színeseknél feltűnően jó teológiai képzettséget tapasztaltak. Figyelem
reméltó volt az is, hogy a színesegyházak a teológiát nem l’art pour 
Tart végzik. Másszóval teológiájuk a legbennsőségesebb kapcsolatot tük
rözi a valóságos és mindennapi kérdésekkel és nem idegenkednek attól, 
hogy Isten igéjének érvényesítését kiterjesszék az élet egész területére, 
Ennek következtében nem dogmákban és teológiai tételekben gondol
kodnak, hanem az élet által felvetett problémákra keresik Isten eliga
zító üzenetét. Így jutottak arra a felismerésre, hogy az egyház feladata 
i hűséges szolgálat. Bizonyságtevésükben pedig nyilvánvalóvá lett, hog,,' 
ennek igazságát alapvetően próbálják a konkrét életben megvalósítani. 
Előadásaikban és hozzászólásaikban a konferencia egyre világosabban fe
dezte fel korunk nagy horderejű problémáit, amelyekben az egyház segít
ségére is szükség van.

Az amerikai Sámuel Levering felhívta a figyelmet arra, hogy az EVT 
központi problémája legyen a háború és béke kérdése. M. Thomas pro
fesszor, az indiai „Tamás-keresztyének” véleményét hangoztatta, hogy a 
világ kérdéseivel az őszinte törődés felelősségével kell foglalkozni. „Új 
követelmények az egyházakkal szemben az afrikai és ázsiai új nemzetek 
körében” című előadása igen eszméltető volt „A keresztyéneknek — 
mondotta Thomas professzor — jobban kell figyelniük Krisztusra, akkor 
többet fognak törődni a szociális igazság előmozdításával, és olyan tár
sadalom kiépítésével, amelyben jobban érvényesül a felelősség az em
berek életéért és kenyeréért.... A keresztyéneknek e cél érdekében együtt 
kell dolgozniuk a nemkeresztyénekkel. Ez azt jelenti, hogy minden gyü
lekezetnek tudnia kell, hogy az Ür a világba helyezte őket, mint az ő 
képviselőit, és hogy ezért főként nem önmagukkal, hanem a világgal 
kell törődniök . . .  A keresztyének sokat tanulhatnak a nemkeresztyének
től politikai és tapasztalati dolgokban, amelyeket nem pótolnak keresz
tyén felismerések. . .  Az egyház sokszor próbálta megfordítani Isten el
hívásának rendjét.” Ilyen, s ehhez hasonló dolgokat mondott az indiai 
professzor.

A legnagyobb eseménye a konferenciának a Szovjetunió, Románia, 
Bulgária és Lengyelország ortodox egyházainak az EVT-hoz való csatla
kozása volt. Ezzel a csatlakozással az EVT ökumenikus arculata telje
sebb lett. És, bár az EVT-nak volt már néhány — jelentőségében talán 
nem ilyen számottevő ortodox tagegyháza —, most ezzel a protestáns, 
anglikán, ó-katolikus egyházak gazdagodtak az ortodox keresztyénség 
.Jánosi vonásaival” , — a szeretet hangsúlyozásával, valamint a „húsvéti 
vonással” —, vagyis a feltámadott Krisztus centrumba állításával.

Az ortodox egyházakon kívül még 19, összesen tehát 23 egyház kérte 
a felvételét. Közöttük két evangélikus, a tanganyikai és az amerikai 
finn evangélikus egyház volt. A felvételt kérők több, mint egyharmada 
afrikai egyház volt. Afrikából nyolc egyház kérte felvételét. Jelenleg te
hát az EVT-nak 70 államból 209 tagegyháza van.
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Az orosz, bulgár, román és lengyel ortodox egyházak csatlakozása 
az EVT-hoz az ökumenikus mozgalmak történetében egy új szakasz kez
detét jelenti Belülről szemlélve a kérdést az EVT nemcsak, hogy gaz
dagodott ezzel a keresztyén táborral, de jelentősen megváltoztatta az 
Ökumenikus mozgalom összetételit. Az orosz ortodox egyház az orto
dox egyházak között a legnagyobb létszámú és legtekintélyesebb egy
ház. Szava és súlya mindenkor komoly mértékkel esik latba. Kívülről 
szemlélve pedig eldőlt az a folyamat, amelynek játékát csupán a kulisz- 
szák mögött sejtjük, vagyis vajon Rómának sikerül-e intenzívebb kap
csolatot teremteni az ortodox egyházak vezető egyházával, vagy pedig az 
EVT-nak.

A New Delhi-i világgyűlés — főként a színes egyházak aktivizmusa 
révén — a korábbi világgyűlésekhez viszonyítva nagy haladást jelentett. 
A magyarországi evangélikus egyház Isten iránti hálával gondol arra, 
hogy Istennek a Szentírásban kinyilatkoztatott akarata a távoli világ
részek teológusait, az egyházak hűséges szolgáit hasonló felismerésekre 
juttatta el, mint a mienket. A  küzdelmek ideje, a politikai bizalmatlan
ság légköre szertefoszlóban van és New Delhi olyan állomásává vált 
az ökumenikus mozgalmak történetében, ahol a korábban kijelentett, 
vagy felismert igazságaink általános érvényre tettek szert.

Ezzel az Egyházak Világtanácsa munkásságát a következő nagygyűlé
sig befejezettnek is tekintjük és rátérünk más ökumenikus mozgalmak 
ismertetésére.

19. Hitvallásos világszövetségek

A reformációból felnövekedett egyházak majd mindegyike egy maga
sabb, összefogó közösség tagjai. A Lutheránus Világszövetség kivételé
vel valamennyi a múlt század végén és századunk elején tömörült 
világszervezetté. Ezek a világszervezetek, vagy szövetségek függetlenek 
az ország és kontinensek határaitól. Általában közösségük alapja az 
azonos hitvallás.

A Lutheránus Világszövetség. A mozgalomnak két gyökere van: egy 
európai és egy amerikai. Németországban, Hannoverban 1868-ban meg
alakult az Egyetemes Evangélikus-Lutheránus Konferencia, amely a Né
metországon kívüli lutheránusokat is tömöríteni kívánta. Az amerikai 
lutheránusság viszont 1918-ban Nemzeti Lutheránus Zsinatban egyesült. 
Mindkét lutheránus ág a világ lutheránus egyházainak egyesítéséért fá
radozott. 1923-ban azután Eisenachban rakták le a világszövetség alapjait, 
mégpedig Lutheránus Világkonvent címen. A fundáment a közös hitval
lási alap volt, a feladat pedig felkészülni hathatós segítségre azon evan
gélikus egyházak felé, amelyek szükséget szenvednek. A második, világ
háború után egyre több evangélikus egyház csatlakozott a már meglevő 
szövetséghez. így növekedett azután fel a Világkonvent Lutheránus Vi
lágszövetséggé, amelynek első állomása az 1947-es lundi nagygyűlés 
volt. 28 országból 39 egyház csatlakozott azonnal az első nyilatkozat után. 
1963-ig a Világszövetség mintegy ötvenmillió evangélikust számlált, 32 
országból 61 tagegyházzal rendelkezett, amelyből egyidejűleg 34 az EVT 
tagja is.

Az 1963-ban tartott helsinki világgyűlésen a Lutheránus Világszövet
ség tagegyházainak száma 74-re emelkedett.

A lundi világgyűlés óta 1952-ben Hannoverben, 1957-ben az Egye
sült Államokbeli Minneapolisban és 1963-ban Helsinkiben tartott világ
gyűlést a Lutheránus Világszövetség.
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A 72,5 millió lutiheránuss ágból még mindig csupán 2/3 rész van 
képviselve a Világszövetségben. Az alábbi statisztikában kimutatjuk az 

ö t  kontinens evangélikusainak és tagegyházainak számát:

lakosság evang. tagegyház lélek
Európa 547 millió 60 millió 34 42 millió
Ázsia 1520 millió 0,5 millió 12 1,5 millió
Afrika 240 millió { 1,5 millió 9 0,6 millió
Észak-Amerika 197 millió 8,5 millió 3 5,5 millió
Dél-Amerika 185 millió 0,9 millió 4 0,6 millió
Ausztrália 1 1  millió 0,4 millió 1 0,05 millió

A keresztyének lélekszáma a világon hozzávetőlegesen 775 millió, 
ennek a lélekszámnak mintegy 10%-a evangélikus.

A Református Világszövetség. Az egyik legidősebb világszövetség. 
1875-ben Londonban 12 ország 21 egyházának 64 képviselője alapította 
meg. Az általánosan elfogadott alap a Szentírás volt és konszenzus a re
formátus hitvallással, valamint a presbiterién,usi alapszabállyal. 1957- 
re a szövetség 70 tagegyházat és mintegy 42 millió tagot számlált. Az első 
egyetemes ülése Edinburgh-ban volt 1877-ben.

A református egyház szoros kapcsolatot tart a maga presbiteriánus 
egyházi rendje ellenére más egyháziakkal és teljesen nyitott a nagy öku
menikus mozgalmaik irányában. A Szentírás teljes tekintélye mellett 
azonban kész meghallgatni más hitvallásnak felismeréseit, amelyek nem 
ellenkeznek a Szentírás tanításaival.

Methodista Világszövetség. A  methodista püspöki egyház 1876-ban 
Baltimore-ban, az Egyesült Államokban tartott „Ökumenikus konferen
ciát” . Az első világkonferenciája 1881-ben Londonban nyílt meg. Itt 20 
ország 30 különböző methodista egyházközösség képviselője vett részt. 
Váltakozva tartják gyűléseiket Angliában és az Egyesült Államokban. 
A John Wesley által alapított methodizmus és a világszövetségbe tömö
rült egyházközösségek pozitív magatartást tanúsítanak az ökumenikus 
mozgalmak irányába.

A Baptista Világszövetség. A  felnőtt kereszteléssel önkéntes egyház- 
közösséget vállaló keresztyéneknek, a baptistáknak 1905-től van meg 
az organizációjuk. Több, mint 100 baptista szövetség (unió) vesz részt 
a világszövetségben az öt világrészről.

Kongregacionalista Világszövetség. Teljes önállóság az egyes gyüle
kezetekben és teljes függetlenség a világi és egyházi felsőbbségtől jel
lemzi a kongregacionalistákat. Keletkezése az angol reformációval függ 
össze, új formája volt ez a keresztyénségnek. A 17. században képződ
nek a kongregacionalista gyülekezetek egész sorai Angliában és Ameri
kában. Az észak-amerikai első telepesek, akik 1620-ban vándoroltak, ki, 
ilyenek. 1891-ben tömörülnek szövetségbe. Létszámuk az USA-ban 1,3 
millió, az egész világon pedig, mintegy 2 millió.

Keresztyén Egyházak Nemzetközi Egyesülete. Jézus tanítványainak 
is nevezik magukat. A presbiteriánus Campbell Tamás és Sándor, apa 
és fia hívták létre Washingtonban ezt a keresztyén egyesületet. Üj egy
házi közösséget akartak alapítani. Azt remélték, hogy az Észak-Ameri- 
kában levő sok szekta és apróbb hitvallásos közösség a Szentírás és az

289



újszövetségi keresztyén életforma alapján egységre jutnak. Az már nem ' 
sikerült nekik, hogy a presbiteriánus és a baptista felekezetet megnyer- 1  
jék. 1832-ben azután az egymáshoz közelálló, hasonló felekezetek tömő- 
rültek és Jézus tanítványainak nevezték magukat. Mintegy kétmillió 
hívük 8 ezer gyülekezetben él szétszórtan. Főleg az Egyesült Államok
ban, Kanadában és újabban Afrikában. 1930-ban kapott végleges formát 
szövetségük, és lettek világszövetséggé. 12 országban van tagjuk.

És végül vessünk egy rövid pillantást a keresztyén egyházak lélek- 
számára:

Római katolikus 393 millió
Ortodox és keleti egyház 136 millió
Evangélikus 72 millió
Presbiteriánus és református 50 millió
Anglikán 40 millió
Baptista 24 millió
Methodiista 20 millió
Pürikösdista 10 millió
Kongregacionalista 2 millió
Egyéb keresztyén felekezetek 28 millió

20. Az egyházak kontinentális konferenciái
A különböző kontinensek keresztyén egyházai külön is szükségét 

érezték annak, hogy sajátos problémáikat közösen vitassák meg. Majd
nem egy időben három világrész (Ázsia, Afrika, Európa) nagygyűléséről 
tudunk, amely tovább színezte és gazdagította az egyházak egységtö
rekvéseit.

1. A kelet-ázsiai Prapat (Szumátra) korifefencia, 1957.
1957 tavaszán 14 ázsiai országból 120 egyházi képviselő jött össze 

Belső-Szumatrában (Indonézia) és magát a ‘konferenciát kelet-ázpiai kon
ferenciának nevezte. Kissé hasonló volt. ez a törekvés a németországbeli 
„Kirchentag”-hoz. Nem volt tehát új törekvés, de nem volt új itt Ázsiá- '5 
bán sem. Már 1938-ban a Nemzetközi Missziói Tanács Madras-i konfe- , 
renciáján felvetődött egy regionális konferencia igénye. Sőt titkárságról is | 
'beszéltek, amely a kelet-ázsiai fiatal, vagy ifjú egyházak keresztyén kö
zösségeit képviseli. 1951-ben véglegesen létrejött a titkárság. A missziók 
által létesített egyházak igen aktív keresztyén életet élnek. Az önállósá- . 
guk is egyre teljesebbé válik. Sajnos azt kellett megállapítaniuk, hogy 
sokkal többet tudnak az ázsiai egyházak az európai egyházakról, mint 
önmagukról, ill. kontinensük egyházi életének fejlődéséről. Ez volt a 
döntő ok, ami miatt vágyódtak a maguk közösségére.

Ennek a regionális törekvésnek rendkívül nagy a jelentősége. Első
sorban azért, mert közösen keresik és képviselik problémáikat az EVT- 
ban. De föltétlenül kihatással volt ez a kezdeményezés más kontinensek 
hasonló megmozdulására.

2. Az ibadani összafrikai egyházkonferencia, 1958.
Az afrikai államok felszabadulásával az afrikai keresztyénség is 

teljesen új helyzetbe került. A  misszió anyáskodó szárnyai alól Afrika a
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egyházai is felcseperedtek és önálló keresztyén életüket akarták élni. 
1958-ban a nigériai Ibadanban 21 afrikai országból 200 küldött sereglett 
össze, amely kivétel nélkül mind fekete Afrika gyermeke volt. Jelen 
voltak a színes misszionáriusok is.

A konferencia elnöke Ibiam (a nigériai köztársaság jelenleg is aktív 
egyik kormányzója) kijelentette: „Afrika már nem Livingstone világa, 
hanem az önállósodás útjára tért és ennek a ténynek sok problémája 
lesz (a gazdasági élet megváltozása, iparosodás, stb.) és mindez a keresz
tyén egyházakat is új feladatok elé állítja.” A konferencia témája: „Az 
egyház a változó világban” volt. Öt munkacsoportban foglalkoztak a kér
déssel, amelynek egyik legizgalmasabb témája az iszlám kérdése volt.

Az afrikai regionális konferencia utolsó ülését, 1963-ban az ugandai 
Kampala-ban tartotta.

3. Az európai egyházak lieselundi vagy nyborgi konferenciája. 
1957 tavaszán Európában a kelet-ázsiai regionális konferenciához hason
lóan az „öreg egyházak” is összeültek a dániai Lieselundban. Az ellen
tétek és problémák a keresztyén egyházak között itt Európában feszül
tek leginkább. Itt látszottak legáthidalhatatlanabbaknak a kérdések meg
oldásai. Nem kell másra utalnunk, mint kontinensünk kétezer éves tör
ténetére, amely kétezer esztendő alatt a keresztyénség is különbözőkép
pen hatott a kontinens politikai,- gazdasági, vagy kulturális életére. Van 
tehát Európa egyházainak speciális problémája.

Az európai egyházak eme törekvését is föltétlenül a regionális tö
rekvések sorába kell állítani. Az európai egyházak közötti ellentétek, 
amelyek sehol a világon nem voltak ilyen mélyek, késztették arra az 
egyházakat, hogy 1955-ben előkészítő ülést tartsanak Brüsszelben. 1957- 
ben tartották az első európai egyházak gyűlését Lieselundban, majd 
mintegy kétévenként (1960, 1962.) Nyborgban. Az 1964-es, utolsó ülését 
nem tudta Nyborgban megrendezni, mivel- a Német Demokratikus Köz
társaság egyházi delegátusai számára Dánia nem adott beutazási vízu
mot. Tehát a régi, európai betegség továbbra is kísértett. Ennek követ
keztében gyűlését 1964-ben hajón és semleges vizeken kellett megtar
tania.

Üjabb regionális törekvésekről, vagy kezdeményezésekről még nem 
érkezett hír. De a felsorolt mozgalmakat is hozzá kell sorolnunk az egy
házak ökumenikus mozgalmaihoz. A magyarországi evangélikus egyház 
ez utóbbiban, tehát az európaiban is képviselteti magát, gyűléseiken szor
galmasan résztvesz és elősegíti munkásságával -az európai egyházak 
problémáinak megoldását.

21. Keresztyén Békevilággyűlés
(A Prágai Keresztyén Békekonferencia.)

A keresztyén egyházaknak egyik legfrissebb ökumenikus hajtása 
1961-ig a Prágai Keresztyén Békekonferencia, majd 1961 óta Keresztyén 
Békevilággyűlés nevet hordja. Nevét onnan kapta, hogy prágai cseh és 
szlovák lelkészek, teológiai tanárok körében felvetődött az a gondolat, 
hogy a világ keresztyén egyházainak egyetemlegesen kellene állást fog
lalnia az emberiség egyik legdöntőbb kérdésében, a béke kérdésében. Azt 
a kérdést latolgatták, hogy mi módon lehetne egy táborba szólítani a béke 
magasztos célja érdekében a földkerekség mintegy negyedrészét kitevő 
keresztyénséget.

A gondolat így, önmagában nem volt új, hiszen ha figyelmesen végig
kísértük a keresztyén egyházak ökumenikus történetének fejlődését, ak-
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kor az egyik legjelentősebb ökumenikus mozgalom megindulását ponto
san a béke ügye váltotta ki. Ez a mozgalom a Gyakorlati Keresztyénség 
mozgalma volt. Nem kisebb egyéniség, mint Sőderblom Náthán volt az 
aki az első világháborút megelőző válságos időszakban hasonló céllal pró
bálta megmozgatni a keresztyén egyházak lelkiismeretét, és egységes 
helytállásra és állásifoglalásra szólítani őket. Sőderblom első kísérlete 
ugyan kudarcba fulladt, de a mozgalom elindult és a későbbiek során 
egyik oszlopává vált az EVT-nak.

A prágai gondolat igen gyorsan kapott megértő barátokat, és szolga
társakat a magyar evangélikus és református egyházakban. Nem csekély 
öntudattal valljuk tehát, hogy a prágai mozgalom születésénél mi magunk 
is bábáskodtunk. Az első szerény lépések 1957-ben történtek és ilyen ne
vek fémjelzik a mozgalom elindulását, mint a prágai Comenius fakultás 
világszerte ismert ökumenikus egyénisége, Hromadka professzor, vagy az 
időközben meghalt Pospisil lelkész és Hájek zsinati elnök.

1958-ra meghirdették az első konferenciát. A Prágában megrendezett 
konferencián csupán 40 személy jelent meg a következő országokból: 
Csehszlovákia, Magyarország, Német Demokratikus Köztársaság és Vogel 
professzor Nyugat-Berlinből. A konferenciát a rendezés színhelyéről Prá
gai Keresztyén Békekonferenciának nevezték.

Mi volt a főkérdése az ez időtől kezdve évente megrendezett Keresz
tyén Békekonferenciának? Az elsősorban, hogy tud-e a keresztyén világ 
keresztyén hitének megfelelően valamit cselekedni a béke kérdésében? 
Szabad-e a keresztyénségnek az ún. nem teológiai kérdésekhez hozzá
szólni és ezekben a kérdésekben állás tfoglalnia? Nem volt egyszerű ér, 
nem volt minden problémamentes ezekre a kérdésekre igennel felelni. 
A mozgalomnak megindulása óta sok gyanúsítással és sok rosszindulattal 
kellett megküzdenie.

Figyelembe kell venni azt is, hogy a mozgalom születési ideje arra 
a korszakra esik, amikor „megosztott világról” beszéltünk. Azt sem sza
bad elfelejtenünk, hogy a mozgalom születésének órájában az EVT, á 
nagy ökumenikus szervezet már mintegy tízesztendős múltra tekintett 
vissza.

Hihetetlen sok energiába került az, míg világossá vált, hogy Prágá
nak semmi szándékában nem áll egy ún.'„keleti ökumené” létrehívása, 
csupán speciális kérdésekben az egyházak ökumenikus hangját akarja 
megszólaltatni. És miután az EVT a prágai mozgalom születésének idején 
már két világgyűlést tudott maga mögött (Amsterdam és Evanston) és 
nem tett meg mindent, ami kitellett volna az ökuménéből a békéért, vált 
szükségessé a keresztyénség határozottabb állásfoglalása ökumenikus 

Szinten.
1960-ban már mintegy 200 résztvevője volt a mozgalomnak és jelen

tős számban vettek részt a munkában a nyugati világból teológusok. Ek
kor vetődött fel a világgyűlés megrendezésének gondolata. 1961-ben ke
rült sor a Prágai Keresztyén Békekonferencia első világgyűlésére. Mint
egy 700 hivatalos képviselőn kívül 500 megfigyelő és vendég vett részt.

A konferencia főtémája: „E földön békesség” volt. A főreferátumot 
Hromadka professzor tartotta (Eltekintünk a főreferátum és a világgyű
lés ismertetésétől, miután ez egyházi sajtónkban teljes egészében közlést



nyert.). A főtémát tíz albizottságban 
albizottság a kövekező volt:

1. Béke és igazság 
2'. Béke és szabadság
3. Béke és hidegháború
4. Béke és az új államok
5. Béke és Németország

tárgyalták és vitatták meg. A tíz

6. Béke és keresztyénség
7. Béke és leszerelés
8. Béke és ifjúság
9. Béke és az Ökumené

10. Béke és a tömegpusztító fegy
verek

Amint a bizottságok címéből is kitűnik, a konferencia világunk va
júdó kérdéseire kereste a keresztyén választ és feleletet. A konferencia 
sikerének érdekében a Magyarországi Evangélikus Egyház is rendkívül 
sokat tett. Alapos teológiai munkával, tanulmányokkal sietett segítségére.

A  mozgalom munkássága iránt egyre nagyobb lett az érdeklődés, és 
egyre több egyház mutatott közeledést. Arra is jó például szolgált, hogy 
a népek közötti feszültség enyhítése dolgában közös összefogásra muta
tott. Csak sajnálkozni tudunk azon, hogy a római egyház ezt a fiatal 
ökumenikus hajtást is mellőzésben részesítette, noha minden esetben 
Rómát is invitálták a résztvételhez.

Ezekután minden remény meg volt arra, hogy sor kerülhessen a má
sodik világgyűlésre, amely most már a Keresztyén Békevilággyűlés ne
vet viseli. Megrendezésére 1964-ben, Prágában került sor. A Világgyűlés 
főtémája: „Élet és Béke” volt. A főtémát ugyanaz a tíz albizottság vitatta 
meg, amely az első világgyűlés munkáját végezte. (A világgyűlés anya
gának ismertetését is mellőzzük, mivel teljes részletességében megjelent 
egyházi sajtónkban.)

És most vessünk egy pillantást a Keresztyén Békevilággyűlés moz
galmának szervezetére.

I. A Világgyűlés. Nincs meghatározva a Világgyűlés tagjainak szá
ma, minden keresztyén egyház képviseltetheti magát benne.

II. Munkabizottság. Jelenleg 20 tagja van a munkabizottságnak.
III. Tanácsadó Bizottság. 100 tagja van, amelyet a Világgyűlés vá

laszt meg.
Tíz nemzetközi munkabizottsága azonos a Világgyűlés albizottságai

val. A Világgyűlésig a Tanulmányi Osztály irányításával öt Tanulmányi 
Bizottság rendszeresen és állandóan működik. Ezeket a Tanulmányi Bi
zottságokat az elnökség által választott elnökök és titkárok vezetik.

IV. Operatív szerve a Prágai Titkárság. Ügyvivője a főtitkár. (Pos-
pisil halála óta Jaroslav Ondra lelkész.) A titkárság irányítja a különböző 
munkaágakat és működteti a nemzetközi titkárságot, amelynek 15 tagja 
van. 

A Világgyűlésre (tehát, mind az 1961-esre, mind az 1964-esre) elküld
ték megfigyelőiket az EVT, a Lutheránus Világszövetség, a Református 
Világszövetség és az EKiD (Evaügelische Kirche in Deutschland.). A má
sodik Keresztyén Békevilággyűlésen hivatalosan képviseltette magát a 
francia református, az angol methodista, a holland református és az olasz 
valdens egyház. Mindkét Világgyűlésen viszont, szinte valamennyi (ter
mészetesen kivéve a római katolikus egyházakat) keresztyén egyház és 
felekezet képviseltette magát a szocialista államokból.

A Keresztyén Békevilággyűlés mozgalma növekedőben van. Feladata 
és munkássága mindig akkor válik különösen döntővé, amikor az embe
riséget fenyegető háborúság borzalma felrémlik. Ez természetesen nem
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jelent annyit, hogy a mozgalom „ad hoc” akciókban merül ki. Állandó 
és rendszeres, de főként hűséges munkásság jellemzi és minden kérdésre 
éberen figyel, amely veszélyezteti a béke ügyét. Munkásságára nemcsak 
az jellemző, hogy az ökumenikus mozgalmakhoz hasonlóan „Üzenetek
ben” fordul a világ keresztyénsége felé, hanem pl. a második Keresztyén 
Békevilággyűlés „Határozatát” a Világgyűlés tagjai eljuttatták a kormány
főkhöz. Ez a gyakorlati megoldás egészen új perspektívát nyitott meg e 
mozgalom előtt.

A Magyarországi Evangélikus Egyház mélyen le a gyülekezeti tago
kig, nemcsak hogy figyelemmel kíséri a mozgalom munkásságát, de osz
tatlan együttérzésében részesíti.

22. Egyházunk nemzetközi kapcsolatai

Hazánk mintegy 430 ezer evangélikus híve ugyanazon a lutheri hit
vallási emlőn növekedett fel, mint a világ 72 és fél millió lutheránusa. 
A közös hitvallási alap, valamint a sok-sok történelmi szállal átszőtt je
len figyelmünket egyre inkább hittestvéreink felé fordítja. De ezen túl
menően egyházunknak számtalan kapcsolata van más hitvallású, vagy 
tradíciójú felekezettel és így némiképpen beletartozunk a világ egyete
mes keresztyénségének 775 milliós közösségébe. Igaz ugyan, hogy a nagy 
egyházszakadás óta (a nyugati és keleti egyház szakadása, 1054.), majd 
később a 16. században kibontakozott reformáció óta a felekezetek közötti 
határ dogmatikai és történelmi fejlődésük révén igen mély lett. Végső 
fokon azonban egyetlen egy történelmi egyház sem mondott le egyetemes 
igényéről és jellegéről. Az egyetemes igény és jelleg két szempontja a 
különbözőségek ellenére is minden történelmi egyház sajátos jellemző
jévé vált.

Egyházunk társadalmi és nemzeti viszonylatban Isten szolgálatba ál
lító kegyelméből indíttatva sem szűkült le. Nem szakadt el a rohamo
san fejlődő élettől. Az evangélium mindig friss mondanivalójával, üze
netével szolgált, s ezzel párhuzamosan meg kell állapítanunk azt is, hogy 
a nagy nemzetközi egyházi mozgalmakban is hűségesen megállta és meg
állja a helyét. Nem vesz el a közösségtudatból, hanem azt inkább ápolja 
és szórványhelyzete ellenére, önálló fejlődésének megfelelően részt vesz 
a világ keresztyénéinek nagy és helyes akcióiban.

Két dolgot azonban mégis meg kell említenünk. Az egyik az, hogy a 
római katolikus egyházzal szinte semmi közösségünk nincs. Ennek egyik 
oka az, hogy Róma maga is kívül tartotta magát az ökumenikus mozgal
mak keretein, sőt elítélő véleménye. mely szerint minden Rómán kívüli 
keresztyén közösség „eretnek’.’, a közeledés lehetőségét is elvágta. A má
sik fontos kérdés az, hogy egyetlen egy nagyobb nemzetközi közösség, 
organizmus nem avatkozhat bele egyházunk belügyeibe. Tehát ezek a kö
zösségek, mozgalmak, vagy organizmusok a testvériségben egyenrangú 
feleket fogják össze, és semmiféle előírást, szabályt, dogmát nem alkal
mazhatnak a tagegyházak, közelebbről a mi egyházunk számára.

*

I

Végigkísérhettük e rövid dolgozatban az egyházak ökumenikus moz
galmának fejlődését, illetőleg történetét. A dolgozat terjedelme nem en
gedte meg, hogy részletesen és kimerítően foglalkozzunk mindazzal, ami 
hozzátartozik az ökumenéhez. Amint a bevezetésben már szó esett róla, 
az öfcumenének jelentős irodalma van már és még csak az sem áll mó-
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dunkban, hogy ilyen keretek között ismertessük mindezt. Ennek követ
keztében adatszerű vázlatnak szántam munkámat. Az a reménység ve
zetett, hogy egyházunkban egyre többen akadnak majd, akik kedvet kap
nak a részletesebb tájékozódáshoz és bekapcsolódnak abba az ökumeni
kus munkásságba, amelyet a magyarországi evangélikus egyház évtize
dek óta hűségesen végez.

Résztvételünk az ökumenikus munkákban nem fogja azt jelenteni, 
hogy feladjuk egyházunk tradícióját, vagy hitvallásos magatartásunkat, 
sőt inkább az ökumenikus mozgalmakat gazdagítani és színezni fogjuk 
azzal, ami magyar és evangélikus.

Mindez azt is magával hozza, hogy ökumenikus magatartást (evangé
likus öntudattal) tanúsítunk a hazánkban élő más keresztyén felekezetek
kel szemben is. Természetesen ugyanezt az igényt támasztjuk mindazon 
egyházak felé, amelyek hasonló módon képviselve vannak az ökuméné- 
ben. Krisztus gyermekeihez híven, megértésben és türelemben, minde
nek fölött pedig szeretetben és békességben kívánjuk teljesíteni Urunk 
parancsát és reménykedünk abban, hogy az Ő áldása kíséri ez irányú fá
radozásunkat.

ítédey Pál

Szemle.

A bécsi evangélikus hetek
keretében t március 25-én két érdekes előadás hangzott el az egyetem 
főelőadó termében. Mindkét előadás a mai szekularizált világban élő em
ber kérdéseivel foglalkozott a hit és az egyházi élet szempontjából. Az 
egyik előadást Dr. Kurt Hutten a stuttgarti, világnézeti kérdések kutatá
sával foglalkozó egyházi intézet igazgatója tartotta; a másikat Dr. Wil- 
helm Dantine bécsi egyetemi tanár, a teológiai fakultatás szisztematikus 
professzora.

Dr. Hutten előadásának címe így szólt: „A magasabb világok iránti 
vágyról. —• Modern törekvések az ég és a túlvilág visszahódítására.” 
A mai szellemi helyzetet — mondotta — a világ mitosztalanná válása jel
lemzi. A folyamat tulajdonképpen a racionalizmus idején indult el és az 
elvilágosiasodás második hullámát jelenti. Az elvilágiasodás kibontakozá
sát dr. Hutten az asztronómia és a biológia köréből vett példákkal szem
léltette. Bemutatta miként vezetett az érzékfeletti világ tudományos ta
gadásba vétele egy olyan szellemi helyzethez, amelyben az ember ottho
nát vesztettnek érzi magát. Kritika tárgyává tette és visszautasította a 
túlvilág visszahódítására igyekvő mai kísérleteket, de arra figyelmezte
tett, hogy a mithosztalanítás folyamata ellen megindult tiltakozás, az 
ember emberségének mélységéből tört elő.
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Foglalkozott mai okkultista irányzatokkal, a spiritizmussal, az asztro
lógiával, és azzal a ma különösen elterjedt babonás hiedelemmel, amely 
szerint az emberiség és a világ történelmét a kozmikus térségből, beszű
rődő ismeretlen anyagi részecskék határozzák meg. Az ilyen nézetek 
megszállottjai zárt, gnosztikus, mágikus közösségekbe tömörülnek és arra 
törekszenek, hogy valahogyan visszahódítsák a szétrombolt, elveszített 
eget. Ilyen célkitűzéssel alakítják ki különféle üdvtanaikat.

Dr. Dantine professzor előadásának címe ez volt: „Az igazság nélkü
lözhetetlen. — Milyen feladat vár ma az egyházban a teológiára?” Ö más 
oldalról közeledett a kérdéshez. Hangsúlyozta, hogy a teológiának egyet
len feladata van: kutatnia kell az igazságot és ennek megfelelően kell 
oktatómunkát végeznie. Különös nyomatékkai hangsúlyozta ennek a te
vékenységnek mai jelentőségét. Behatóan foglalkozott azokkal a táma
dásokkal, amelyek a modern teológiát a mithosztalanítás és a Biblia eg
zisztenciális értelmezésének módja miatt érik. Szinte keresztes hadjárat 
bontakozott már ki vele szemben. Dr. Dantine szerint a mithosztalanítás 
természetes emberi igény arra, hogy gondolkozásunkat egy meghaladott 
mitikus világkép maradványaitól megszabadítsuk. Szerinte ezt a törek
vést maga a Biblia kezdeményezi, amikor teljes belső szabadsággal füg
getlenítette magát sökszor az akkori világ mitikus képzeteinek a hatal
mától. Jól megfigyelhető mindez az Ótestámentom Istenről alkotott kép
zeteiben is és az utolsó dolgokról szóló1 újszövetségi tanítások példáján is. 
A reformáció idejében Luther odaadással küzdött a második évszázad 
után az egyházi életbe benyomuló mitologikus világkép érvényesülése 
ellen. A lutheránus egyetemek terjesztették Kopernikusnak, a katolikus 
csillagásznak tiltott iratait. A XVII. század lutheri ortodoxiája azonban 
már ellenhatást képviselt az ilyen törekvésekkel szemben.

A mai szellemi helyzet elemzése során nyomatékkai hangoztatta az 
előadó, hogy a mithosztalanítás eljárása nélkül ma szinte lehetetlen a 
keresztyén hitet megfogalmazni. Igaza van Bultmannak és követőinek,. 
— mondotta — amikor a Biblia mitikus jellegű maradványait nem akarja 
eltávolítani, de az egzisztenciális értelmezés útján érthetővé akarja tenni 
a mai ember számára. Különféleképpen lehet vélekedni az egzisztencia
lizmusról, de szerinte benne jellegzetesen jut kifejezésre a mai ember 
életérzése és szerinte ez az egyetlen hiteles törekvés arra, hogy a nihiliz
mus árnyékába került emberi életnek értelmet adjon, Az egyházi igehir
detésben gyakran szoktak hivatkozni a gyermeki hit figyelembevételére, 
A teológia azonban nem állhat meg egy ilyen határnál, mert mindenféle
képp arra kell törekednie, hogy az evangéliumot a mai nemzedék nyel
vén és gondolkodási formáinak keretében juthassa kifejezésre.

A bécsi evangélikus napok rendezője Georg Traar bécsi szuperinten
dens köszöntötte az akadémiai előadásokon megjelent Dr. Brúnó Pitter- 
mann osztrák alkancellárt, valamint a Dr. König katolikus érsek kép
viseletében megjelent Hesse bécsi esperest. A továbbiak során előadást 
tartott még Dr. Lukas Vischer, akit az Egyházak Világtanácsa küldött ki 
megfigyelőül a vatikáni zsinatra. Előadásainak címe: „Milyen egységre 
vágyunk?” és „Milyen lenne egy ökumenikus zsinat?’” D. Theodor Scho- 
ber, a nyugat-németországi bsSmissziói munka elnöke „Senki se élhet a 
másik nélkül — ez ma életkérdés az egyházban” címen tartott záróelő
adást.

b. 1.
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Egyháztörténelmi évfordulók

Az „ öttalentomos”  szolga
— 40 éve halt meg Gyurátz Ferenc püspök —

Isten emberek életén keresztül is megmutatja gondoskodását. Ilyen 
cselekedete volt, hogy századfordulónkon, az akkori dunántúli egyház- 
kerületben Gyurátz Ferenc volt a püspök.

Élete és működése az Ajándékozó gazdagságának sokféleségét dicséri.
Gyurátz Ferenc Bükön (a régi Alsóbükön) született, 1841. április 

27-én. Édesapja, kis földje mellett, „faragással”, ács- és bognármunkák 
végzésével tartotta el családját. Édesanyja korán meghalt, és édesapja 
csak nehéz munkával tudta megkeresni a mindennapra valót.

A kis Gyurátz kiváló szellemi képességét először tanítója, Szente 
György, majd pártfogója, Guoth Ignác vette észre. Elemi iskolai tanul
mányai után a gimnázium I. osztályának tananyagára is Szente György 
tanította, majd magánvizsga után, 1856. őszén került Sopronba, a líceum 
II. osztályába. A líceum, a hírhedt Bach-korszakban is egyház- és haza
szeretetre tanította növendékeit. Petrik János Jakab, és különösen Doma- 
novszky Endre szinte minden tanítási óra végén tettek célzást a Bach- 
korszak elnyomó intézkedéseire. Ezért egyideig a tanintézet nyilvános- 
sági joga is veszélyben forgott.

Gyakran szerepelt az ifjúsági önképzőkörben és ünnepélyeken. Kisebb 
diákokat tanított, hogy — édesapja szerény támogatása mellett — fenn
tarthassa magát. Édesapja lelkészt szeretett volna nevelni a fiából, de 
ő katona szeretett volna lenni. Végül is — 1863 őszén a „bölcsészet-jogi- 
teológiai tanfolyamra” iratkozott be, és mint teológiai hallgató, újabb 
3 évet töltött Sopronban. A teológia mellett irodalommal és filozófiával 
is foglalkozott. Teológiai igazgatója Müllner Mátyás volt.

1866-ban a hallei egyetemre került, miút ösztöndíjas, hogy teológiai 
és filozófiai tanulmányait ott folytassa. Beyschlag, Erdmann és Schlott- 
mann előadásait hallgatta, teológiai ismereteinek gyarapítására.

1867/68-ban a kővágóörsi „esperességi kisgimnázium” tanára lett, és 
Eösze István esperes-lelkész káplánja, miután 1867. szeptember 11-én 
megtörtént lelkészvizsgája, másnap pedig Karsay Sándor felavatta a 
soproni templomban. Kővágóörsről 1868 végén került Beledre, rendes 
lelkésznek.

Beledről 1872 tavaszá,n került Pápára. Mint pápai lelkész, 1893-tól 
1895-ig a veszprémi egyházmegye esperese, 1895-től 1916-ig a dunántúli 
egyházkerület püspöke volt. >

L e l k i p á s z t o r  volt. Legfontosabb feladatának az igeszolgálatot 
és a hívek családi otthonaikban történő meglátogatását tartotta. Igehir
detéseit az egyszerűség, a higgadt, tárgyilagos hangvétel jellemezte. „Hit
vallásos” igehirdető volt, -mentes mindenféle szélsőségtől. Híveit — még 
esperes és püspök korában is — személyesen ismerte és számontartotta, 
pedig az ő idejében Mezőlak és Takácsi is Pápához tartozott, szórvány-
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területükkel együtt. Káplánok és püspöki titkárok segítsége mellett is 
személyesen járt ki szórványaiba, filiáiba. Több árva és szegénysorsú 
gyermek neki köszönhette, hogy „ember” lett. Mint meghívott pápai 
lelkipásztort, állítólag így búcsúztatta egy beledi idős férfi: „Ne menjen 
el tőlünk, N agy tiszteletű Úr, hiszen még a kövek is sírnak utána!” Az 
ellenreformáció vihara után újra feléledt pápai gyülekezet pedig az ö 
szolgálata alatt erősödött meg.

T u d ó s  volt. Magyar népünknek a protestáns lelkipásztorokra vo
natkozó szólásmondása — „a jó pap holtig tanul” — Gyurátz püspök
nél helyes volt. Kiemelkedő volt teológiai, filozófiai, irodalmi, történelmi, 
pedagógiai felkészültsége. A Bibliát naponként az eredeti nyelveken 
tanulmányozta. Rabbi ismerőseivel héber nyelven beszélgetett, Pozsony
ban pedig görög nyelven köszöntötte Bezzel szuperintendenst. Büki 
püspök látogatásakor Farkas Elemér lelkésszel a héber nyelvű ószövet
ségből olvastatott és fordíttatott. De tudása nem öncélú volt. Gyüleke
zetét, egyházát, és ínépét szolgálta, mint tudós.

Í r ó - k ö l t ő  volt. Egyházi problémákon túl, közérdekű kérdések 
is foglalkoztatták. Összeállította a pápai egyházközség' történetét, írt a 
szabadkőművességről, kiadta Luther Márton és Gusztáv Adolf életrajzát. 
Karsay Sándorról, püspök-elődjéről emlékfüzetet adott ki. „A nő” cím
mel művelődéstörténeti tanulmánya jelent meg. Két imádságos könyvet 
adott ki: „A  hit oltára” és a „Lelki vezér” több kiadásban jelent meg. 
Egyházkerületében lelkésztársai szívesen használták 1889-ben megjelent 
Agecadáját. Lelkészi használatra állította össze „Hétköznapi imák” című 
imádság-gyűjteményét. Kiadta a pápai Gyülekezeti Évkönyveket, "21 év
folyamban . püspöki jelentéseit. Tevékenyen közreműködött a tervezett 
Egyetemes Agenda előkészítésében. Sok kisebb-nagyobb cikke, tanul
mánya, elbeszélése jelent meg folyóiratokban, újságokban, naptárakban. 
Az 1911-betn kiadott Keresztyén (Dunántúli) Énekeskönyv Gyurátz Ferenc 
10 énekét tartalmazza. Jelenlegi énekeskönyvünkben is megtalálható 
3 éneke. Ha gyülekezeti és közegyházi szolgálatai nem terhelik, nyilván
valóan még eredményesebb lehetett volna így is sokszínű irodalmi tevé
kenysége.

E g y h á z k o r m á n y z ó  volt. Vezető-szervező adottságaira már 
diákkorában felfigyeltek. Esperesi és püspöki tevékenységét a szeretettel 
alkalmazott fegyelem és a tapintattal kapcsolt bölcsesség jellemezte. Be
osztottjai felé atyai jóbarát, a felügyelőkhöz, mint elnöktársaihoz hűséges 
testvér volt. De a szabálytalanságokat, rendellenességeket nem tűrte. 
Az 1891/94. évi zsinaton, és az egyetemes egyház bizottságaiban is részt 
vett, és több tisztséget betöltött.

E m b e r  volt. Mentes minden kicsinyességtől és nagyvonalúságtól. 
Nyomon követte az első világháború eseményeit, és közben csendesen 
küzdött a bánat és a nyomorúság ellen. Feleségé gyakran mondogatta 
neki: „Kedves Uram, maga csak a tüzelőt hozza a házhoz, és a vendé
geket!” Papi házának ajtaja nyitva volt mindig, mindenki előtt. Egyik 
karácsony-estén zavarában azt a pár új cipőt adta egy koldus kezébe, 
amelyet felesége őneki szánt karácsonyra. Gyermeke nem volt, de jól 
értette a gyermekek nyelvét. Szerette a sportot. Gyakran vívott, és adott 
vívóleckét káplánjainak is. Derűs kedélyével gyakori gyomorbántalmait 
is legyőzte. Megértette az embereket, mert az emberek is megértették 
őt. Egyszerű volt, mint mindenki, aki — n a g y .  Már beledi lelkészi 
szolgálata elején, a soproni teológiára, a Pálfy József halálával meg
üresedett gyakorlati teológiai tanszékre jelölték, és csak 1 szavazat
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többséggel győzte le fiatal vetélytársát a tudós lovászpatonai lelkész, 
Rafcsányi János.

1925. május 3-án halt meg Pápán. Koporsójánál tanítványa, és püspök
utóda, Kapi Béla Kol 3, 2— alapján az Istenben elrejtett életről szólt. 
Pápán a templom előtt mellszobra és az egyházi épületek melletti utca
is emlékét őrzi.

Nem „urat”, hanem — öttalentomos szolgát kaptunk benne.
Ezért áldjuk az Egyház Urát!

Ballagi Mórra emlékezünk
— Születésének 150. évfordulóján —

A reformkor második felében, különösen az 1825/27. évi országgyűlés 
után a Habsburgok hatalmi állása nagyon meggyengült Magyarországon. 
Népünk legjobbjai — többnyire a közép- és kisbirtokos nemesség sorai
ból, valamint a polgárságból kerültek ki — a gazdasági átalakulás mellett 
fontosnak tartották a hazai műveltség terjesztését és fejlesztését is. A re
form-irányzatra a nemzeti újjászületés és a szabadelvűség nyomta rá 
a bélyegét.

A magyar nyelv szabad használatáért folytatott küzdelem fontos állo
másai: 1836-ban kimondották, hogy a törvények hivatalos nyelve a 
magyar; 1840-től az anyakönyveket mindenütt magyarul kellett vezetni; 
1844-től a közigazgatás és a közoktatás minden ágában a magyart kellett 
használni, mint hivatalos nyelvet.

Irodalmi és kulturális téren Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, 
Toldy Ferenc, Bajza József, Eötvös József, Petőfi Sándor és Erdélyi János 
jelentették a haladást. Működésükkel egyre jobban szélesedett a nemzeti 
egység. -.

A reformországgyűlések az egyházi életben is jelentősek voltak: 
fokról fokra javították a protestantizmus helyzetét.

Erre az időszakra esett hazánk egyik kiemelkedő fiának, a magyar 
protestantizmus tudósának, Ballagi Mórnak a pályakezdése, hogy mun
kássága majd az egész 19. század jellemzője legyen.

Ballagi Mór ifjúkora. Ballagi Mór 1815. március 18-án, — 150 évvel 
ezelőtt — Inócon (Zemplén m.) született. Apja szegény, izraelita bérlő 
volt, akit, — mert vagyona a tűz martaléka lett, és bérletet fizetni nem 
tudott — az adósok börtönébe zárták. Az akkor 6 éves gyermek, édes
anyjával egy évig szilván és vadkörtén élt. Édesapja már korán meg
tanította héberül, és a jóeszű fiú könyv nélkül megtanulta az Énekek 
Énekét.

Amikor tönkrement édesapja kiszabadult, tanító lett, és a legnagyobb 
nyomorban élt 8 tagú családjával. 6 év alatt a Tiszántúlon 10—15 köz
ségben is megfordult. A kisfiúra nagy hatással volt a sok nélkülözés, 
szenvedés. Szorgalmasan tanulta a héber ószövetséget és a talmudot. 
Gyakran a szent iratok recitálásával kereste meg a kenyerét.

14 éves korában Nagyváradra került iskolába, majd 16 éves korában 
Pápára ment, hogy mint leendő rabbi, tanulmányokat folytasson hazánk 
e régi kultúrközpontjában. Szegény édesapja 2 váltóforinttal bocsátotta 
útjára.
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Pápán megszakította tanulmányait. Mórra, majd Surányba ment ne
velőnek. A 18 éves fiatalember ekkor jutott először tűrhető körülmények 
közé. Létalapja is megvolt. A surányi római katolikus plébános latin és 
görög nyelvtankönyveket adott neki, és e nyelvek tanülásához útba
igazítással is ellátta.

Másfélévi kemény tanulás után bejutott a pápai református kollé
gium filozófiai osztályába. Pápáról Pestre ment, az egyetemhez kapcsolt 
„mérnöki intézetbe”. Ez az intézmény a jelenlegi Műszaki Egyetem őse 
volt. Tanult, miközben maga is tanított, gyengébb diákokat, hogy így 
az anyagi gondoktól mentesüljön. Ekkor kezdte el irodalmi működését: 
kisebb cikkei, karcolatai jelentek meg a korabeli sajtóban.

Azért, mert izraelita volt, mérnöki oklevelet nem kapott. Párizsba 
ment, hogy ott a mérnöki tudományokban tovább képezze magát, de ott, 
diákok hiányában, ismét anyagi támogatás niélkül maradt. Egy kis sötét 
padlásszobában lakott, és a szabadságot, egyenlőséget és testvériséget 
hirdető, forradalmi eszmékkel ott ismerkedett meg.

A nemzet szolgálatában. A reform-problémák közül a zsidók egyen
jogúsítása az 1839/40. évi országgyűlésen került tárgyalásra. Eötvös József 
volt az ügy szószólója, értekezést is írt erről a problémáról. Eötvös József 
a fiatal Ballagit szemelte ki, hogy hitsorsosai között is ismertesse egyen
jogúsításukat.

A fiatal Ballagi Párizsban röplapokon kiadta „A zsidókról" szóló 
cikkét (1840). Itthon Vajda Péter adta ki ezt a kis tanulmányt.

Hazatért Párizsból, és magyarra fordította, majd kiadta Mózes és 
Józsué könyveit az ószövetségből. Hazai hitsorsosai részére „Könyörgé
sek” címmel imádságos könyvet, és „Magyar grammatikát”-t adott ki.

Hatékonyabb irodalmi munkássága érdekében pénzalapot gyűjtött. 
Erre Széchenyi István 200 váltóforintot adott. A pesti zsidóság körében 
nem talált kellő népszerűségre ez a kezdeményezés, mert csak 140 váltó
forinttal támogatták.

Akkortájt érlelődött meg benne az a gondolat, hogy protestánssá 
lesz. 1842-ben--fejezte be teológiai tanulmányait Tübingenben, mint Baur 
professzor tanítványa. Itt szerezte meg a teológiai doktori fokozatot, és 
Bloch Móricból Ballagi Mór lett. Tübingen akkor a leghíresebb teológiai 
fakultások közé tartozott. Az ún. „történet-kritikai irányzat” jellemezte, 
amelynek markáns képviselője volt Baur professzor.

1843 tavaszán érkezett haza, hogy képességeit most már a magyar 
protestantizmus és a nemzet szolgálatába állítsa. De továbbra' is élénk 
érdeklődéssel kísérte az izraeliták sorsát is!

Mint nyelvész és szótáríró is hasznos munkát végzett. 1843-ban 
jelent meg német—magyar és magyar—német zsebszótára, majd 1851- 
ben a teljes német—magyar és magyar—német szótár.

1844-ben Szarvasra került, mint az evangélikus főgimnázium tanára. 
Később a tanintézet igazgatója lett. Itt alapított családot. Tanártársa és 
jóbarátja volt Vajda Péter. Mindketten szélesskálájú tevékenységet fej
tettek ki a reformeszftiék alföldi terjesztésében.

Az 1848 tavaszán megalakult magyar kormány. Eötvös ajánlatára a 
pesti egyetem professzorául szemelte ki Ballagit, de a közbejött szabad
ságharc miatt nem foglalhatta el a pesti egyetem katedráját.

A szabadságharc alatt a szarvasi nemzetőrség kapitánya volt, majd 
Görgey honvédszázadosa, és fogalmazója. A szabadságharc bukása után 
Szarvasra internálták. Földet bérelt, és mint földmunkás, kereste meg 
a kenyerét. 1851-ben lehetővé vált, hogy újra elfoglalja szarvasi tanári
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állását. Ez évben jelent meg „Magyar példabeszédek és közmondások” 
című, 2 kötetes munkája.

1853-ban Kecskemétre került, a református főiskolához. A teológiai 
tárgyakat adta elő.

1855-ben Pestre kerül, az 'akkor felállított közös protestáns (később 
református) teológiai főiskolára, professzornak. 1877-ig tanította és nevelte 
a teológus-ifjúságot. Működése alatt a szabadelvű-liberális irányzat ural
kodott a teológiai főiskolán.

1858 óta a Magyar Tudományos Akadémia tagja volt. Tevékenyen 
résztvett a református egyház életében, egyházmegyei, egyházkerületi, 
konventi és zsinati szinten.

Szórakozott ember volt. Török Pál püspök vendége volt egy alkalom
mal, egy társaság tagjaként, Ballagi Mór is. Behozták a levest, de Ballagi- 
nak nem ízlett. A társaság tagjaihoz fordulva ez mondta: „Szíves elnézé
süket kérem, de a feleségem éppen ma fogadott új szakácsnőt, és ezért 
rossz ez a leves!’' . . .

Az 1860. évi országgyűlésen az ómoravicai választókerület képvise
lője volt. Több társadalmi és egyházi bizottság tagjaként tevékenykedett.

A szerkesztő. Ballagi publicisztikai munkássága jelentős helyet foglal 
el életművében. Megindította és 18 éven át szerkesztette a Protestáns 
Naptárt. Naptárszerkesztő munkatársai voltak: Arany János, Tompa Mi
hály, Gyulai Pál, Jókai Mór, Szász Károly. Olvasói körében népszerűsí
tette a „protestáns unió” gondolatát.

1858-ban újra megindította és 31 éven át szerkesztette a Protestáns 
Egyházi és Iskolai Lapot. A Protestáns Egyházi és Iskolai Lap hasábjain 
kezdett élénk hitvitát Filó Lajos nagykőrösi lelkész, az orthodoxia buzgó 
védelmezője. Erre felelt Ballagi Mór, Baur professzor szellemében. („Tá
jékozódás a teológia mezején” ; Pest, 1862, — majd: „Bibliai tanulmá
nyok” ; Pest, 1865. A vita a teológia irányzatosságáról 1862—1865 között 
zajlott le.)

1861-ben Házi Kincstár címmel protestáns családi lapot indított. 
1862-ben kiadta teológiai munkáit 7 kötetben. 1869-ben megindította a 
Protestáns Tudományos Szemlét, a hazai protestantizmus teológiai és 
bölcsészeti folyóiratát. A folyóirat 1872-ig létezett.

1869-ben jelent meg dolgozata „Népiskolai törvényjavaslat” címmel.
Magyar nyelven összeállította a héber nyelvtant. A teológiai okta

tásban hosszú ideig használták.
Régi szótárait újra kiadta, kiegészítve és javítva.
„A magyar (nyelv teljes szótára” 1866 és 1873 között jelent meg. 

A „Kereskedelmi szótár” (1887) nyelvünknek és kifejezéseinknek szak
jellegű feldolgozása.

Ballagi Mór és a Protestáns Egylet. Ballagi Mór munkatársai, és 
fiatalabb követői alapították meg a Erptestáns Egyletet, a magyar pro
testantizmus irodalmi és gyakorlati együttműködésének elmélyítésére. 
A  megnyitó beszédet Ballagi Mór mondta 1871. október 3-án. Mozgatója 
az egylet titkára, Kovács Albert, Ballagi professzortársa volt. Az első 
felhívást is, „Alakítsunk egyházi reformegyletet” címmel, Kovács Albert 
tette közzé 1870-ben.

Az egylet szervezői: Ballagi Mór, Kovács Albert, Farkas József, 
Ferencz József, Fördős, Szeremlei, Laukó, Zelenka, Weber lelkészek vol
tak. A választmány egyetldn püspök-tagja Kriza János, unitárius püspök 
volt. Működésük az egylet liberális jellegét sugározta, rövid idő alatt is 
eredményesen. Sok nehézséggel kellett megküzdeniök, és mégis kiadták
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a Teológiai Könyvtár 18 kötetét, népies-vallásos füzeteket, több helyen 
megszervezték a rendszeres szórványgondozást. . .  A Protestáns Egylet 
10 évi fennállás után szűnt meg. Ballagi különösen az egylet működé
sének első szakaszában vett részt tevékenyebben.

Ballagi 1891. szeptember 1-én halt meg Budapesten, és e hónap 3-án 
temették el ugyanott.

Egy munkásélet summázása. összefoglalásként tekintsük át röviden 
Ballagi Mór életének jellemző vonásait!

T e o l ó g u s  volt. Liberális, a teológiai felvilágosodás híve. Hit- 
tételektől szabaddá tudta tenni magát. A vallás nála az emberi lélek 
posztulátuma. Fejtegetéseiben döntő mértékben történelmi, nyelvtani és 
lélektani alapokra helyezkedett. Szabadelvűsége abban is megnyilvánult, 
hogy egyaránt tanított evangélikus és református tanintézetekben. Az ún. 
„protestáns unió” híve volt. Aktívan közreműködött a császári önkény
szülte „pátens” elleni szervezkedésben. 1860-ban jelent meg Hamburgban 
„Die Protestantenfrage in Ungarn und die Politik Österreichs” („A pro
testáns-kérdés Magyarországon és Ausztria politikája”) című műve a 
Habsburgok protestáns- és magyarellenes uralmáról, és a korabeli hazai 
helyzetről.

N y e l v é s z  v o l t .  Szótáraival, nyelvtudományi cikkeivel, érteke
zéseivel nyelvünk fejlesztésén munkálkodott. A gátlás- és gondolkodás
nélküli nyelvújítók ellen írta még 1857-ben „Nyelvújítók és nyelvrontók” 
című tanulmányát. Nagy szerepe volt a Nyelvőr megindításában.

H a z a f i  v o l t .  A gyermekvédelem és a pedagógia terén is tevé
kenyen dolgozott. Az evangélikus és a református egyházak, valamint az 
izraelita felekezet gyakorlatias együttműködéséért, tehát a nemzeti egy
ségért, fáradozott. Egyéniségét jól tükrözi saját mondata: „Míg élek, 
lelkem más ösztönt és törekvést ne ösmerjen, mint a mely a hon díszére 
válhatik. . . ”

Eseményekben és munkában gazdag élete nem múlt el nyomtalanul.
Értékei — é l n e k  és s z o l g á l a t r a  s e r k e n t e n e k !

Bareza Béla
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K ö nyvszemle

Vallomás a humanizmusról 
és a haladásról

— Rónai György; „A város és a délibáb" —

Rónay György költő, műfordító, 
finomtollú esszéíró, a hazai neo- 
katolikus irodalom egyik, a szocia
lista rendszerrel rokonszenvező, és 
azt a működésével is támogató 
egyénisége. Élete delén — 52 éves 
—, két, egymást követő politikai és 
társadalmi rendszer között érett, 
csiszolódott mondanivalója.

Verseskötetei csiszolt mérföld
kövek, amelyek emberi és lírai fej
lődését jelzik: csengő-bongó rímek
ben megrajzolni és megérteni az 
antik és a modern ember hitét, ér
zését, vágyódását, vívódását, tar
talmasán és hitelesen.

Vívódásai csak értékesebbé te
szik eredményeit, mert az eredmé
nyek mindig vívódásokból szület
nek.

Eddig megjelent verseskötetei: 
„Te mondj el engem” (1942), „Nyár” 
(1957), „Fekete rózsa” (1961). Gyűj
teményekben, antológiákban is 
gyakran találkozunk jól sikerült 
műfordításaival, irodalmi folyó
iratokban és lapokban pedig karco- 
lataival, cikkeivel.

Ez a verseskötete 8 kisebb cik
lusból áll.

„Embléma” című verse a kötet 
elején költői hitvallása — a dia
dalmas életről, amely a meg-meg- 
újuló gondolat foglalata. A kötet 
címadó verse, „A  város és a déli
báb” a realitások és a tervek köl
csönhatását szimbolizálja. A költő 
tollával, a munkás kezével építi a

valóságot. A harmadik költeménye, 
„H. A.” (1943!) a második világ
háború megtébolyodótt, eszelős 
„bajnokáról” szól, akinek prog
ramja a mámoros pusztítás volt. 
Háborús emlékeket őriz a „Régi 
fohász háborúban” (1944) c. verse. 
A háború démona ellen így kö
nyörög életekért és értékekért:

„ .. . Éhség kínjaitól, sortüzek 
záporától,
mentsd meg őket, Uram, 
mindenféle haláltól.”
A  vers is lehet imádság. Az 

Ajándékozó gyönyörködik a Szép, 
a Jó és az Igaz sokféle megnyil
vánulásában. A könny, szenvedés, 
háború ellen sokféle formában le
het küzdeni.

Megrázó, hogy a kisfiú, akinek 
paralízise volt, hogyan örülne az 
életnek, — szabad-vers formájá
ban beszéli el Rónay — de a járó
gép nagyon gátolja mozgásában. 
A  rét szélén egy asszony ül, — az 
édesanyja — és senki sem érti fá j
dalmát.

A festő palettájáról kölcsönözött 
színekkel ábrázolja az élet nagy 
körforgását ez a verse: „Mikor a 
gyümölcsök megérnek” . Nem 
mindegy, hogyan! viszonyul az em
ber ehhez a nagy körforgáshoz, 
hogyan avatkozik be az idő és a 
természeti világ megszabott rend
jébe! Hogyan mérjük le a hasznos
ságot? Mi jelenti az eredményes
séget? — Állandóan éberen tartó
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és eszméltető kérdések, amelyekre 
egész életünkkel adjuk meg a vá
laszt !

Érdekesek a költő-elődökről szó
ló megemlékezések is: Vörösmar- 
tyról, Katonáról, Gárdonyiról, Ba
bitsról.

„Hegyek” 'és „Szárszó” c. ciklu
sai a természet szerelmeséről val
lanak. Igen, az ember és a ter
mészet kapcsolatában is tükröző
dik az élet megbecsülése, oltalma
zása, nemcsak játék az érzések 
húrjain, pajkos és letargikus ér
zések továbbadása a vágyódás hul

lámhosszán, mohos fák, hulló fa
levelek, vagy a magyar tenger 
szemléletes prédikációja, hanem az 
elkoptatott séma is újra megkísért: 
szép az élet, jó élni!

A költő kötetével a lelkész-sze
meket is nagyobb látószögre állít
ja, a lelkész-szívekben is erősíti a 
hálaadást, a munkakészséget, a 
lelkész-kezeket is cselekvésre ve
zeti.

Hisszük, hogy Rónay Györggyel 
együtt sokan eljutunk oda, ahol 
már nagyon sokan várnak reánk!

Barcza Béla

Felvétel a Teológiai Akadémiára
Evangélkus Egyházunk leendő 

lelkészeinek kiképzése a budapesti 
Teológiai Akadémián történik.

Akik a Teológiai Akadémiára 
felvételüket óhajtják, felvételi kér
vényüket — az Akadémia Felvételi 
Bizottságához címezve — legkésőbb 
j ú l i u s  15- ig küldjék be a dékáni 
hivatalhoz (Budapest, VIII. Üllő út 
24.)

A felvételi kérvényhez a követ
kező okmányokat kell mellékelni: 
a) születési bizonyítvány, b) a leg
magasabb iskolai végzettség bizo
nyítványa, c) helyhatósági vagy 
más olyan bizonyítvány, amely a 
kérvényező lakását, szociális hely
zetét, szüleinek foglalkozását és 
kereseti, ill. szociális viszonyait fel
tünteti, d) orvosi bizonyítvány 
(részletes), e) keresztelési bizonyít
vány, f) konfirmációi bizonyítvány,
g) részletes önéletrajz, mely feltár
ja a kérvényező családi és társa
dalmi körülményeit, valamint a 
lelkészt szolgálatra indulás okait,
h) esetleges egyházi működésről 
szóló bizonyítvány. A felvételhez 
szükséges továbbá az illetékes lel
késznek részletes bizonyítványa, 
mindenesetre annak a lelkésznek

a jelentkezőt részletesen jellemző 
bizonyítványa a lelkészt pályára 
alkalmasságáról, aki a folyamodó
nak a legutóbbi években lelkipász
tora volt. Ezt a lelkészi bizonyít
ványt a lelkészi hivatal a kérvény
nyel egyidejűleg levélben közvetle
nül az Akadémia dékánja címére 
küldje meg. Az okmányokat erede
tiben kell beküldeni, de indokolt 
esetben hiteles másolatban is lehet 
mellékelni. Á másolatokat „egy
házi használatra” megjelöléssel 
egyházközségi lelkész is hitelesít
heti. Az akadémiai tanulmányi idő 
öt esztendő.

A felvételi kérvénnyel egyidőben 
a jelentkezők kérjék felvételüket az 
Evangélikus Lelkésznevelő Intézet
be is, ahol az Akadémia hallgatói 
lakást és ellátást kapnak. Ez a kér
vény is a dékáni hivatalba külden
dő, részletes önéletrajz kíséreté
ben. A férfi hallgatók elhelyezésé
ről, a tartásdíjról stb. az ntézet 
igazgatója, dr. Pálfy Miklós (Buda
pest, VIII., Puskin u. 12.) ad felvi
lágosítást levélbeni megkeresésre.

Kérjük a lelkészeket, szívesked
jenek az érdeklődők figyelmét er
re a hirdetményre felhívni.
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Az igehirdető műhelye

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 3. VASÁRNAP
Lk 15, 1—10

Lukács evangéliuma 15. fejezetének mindhárom példázata arra a 
kérdésre felel: hogyan érvényesül Isten igazsága az igazságot nélkülöző 
ember iránt, Isten bűnösökhöz lehajló szeretete hogyan jelenik meg Jézus 
Krisztusban, hogy őket felemelje és visszavezesse az Istennel való kö
zösség állapotába?

1—3

Textusunk megértéséhez kulcsszavak a „telónai” és a „hamartóloi” ki
fejezések.

a) Az Újszövetség korában a római provinciákban az adót és a vámot 
nem közvetlenül a római állam szedte be, hanem kiadta bérbe s ő meg
elégedett egy állandó összeget jelentő bevételi forrással. Noha megsza
bott vámtarifák voltak, a vámosok mégis minél nagyobb egyéni nyere
ségre törekedtek a lakosság kárára. Ezért a „vámszedő” kifejezés gyű
lölt volt a lakosság körében, ezt a foglalkozást magában véve „bűnösnek” 
tekintették. A vámszedő kifejezés az Újszövetségben egybeesik a „bű
nösök” kifejezéssel (Mt 5,46; 9,10; 11,19; 21,31; Lk 5,30; 7,34). Jézus Krisz
tus tanításában gyakran szerepel a vámszedő (Mt 5,11; 11,19; Lk 5,30; 
7,34; 19,7), de a bűnbánó vámszedőt a kegyes farizeus fölébe helyezi (Lk 
18, 9—14). Jézus Krisztus nem osztja kpra felfogását a vámszedők lené
zését illetően, sőt nagy szeretettel fordul feléjük megmentése érdekében, 
így szerepel Máté vagy Lévi (Mt 10,3; Mik 2,14), Valamint Zákeus (Lk 
19,2) az Újszövetségben.

b) A „telónai kai hamartóloi” formula más helyen is összekapcsolja a 
két fogalmat (Mt 8,10). A „hamartóloi” alatt olyan nyilvánvaló bűnben 
élőket jelöl az Újszövetség, akik kifejezetten tisztességtelen foglalkozá
sukról, vagy életfolytatásukról ismertek (rablók, tolvajok, csalók, stb.). Ide 
tartozik annak az asszonynak is a személye, aki Simon farizeus házában 
megkente Jézus Krisztust olajjal (Lk 7,37. 9), aki alatt nem a házasságtö- 
rőt kell érteni, akit a farizeusok Jn 8,7 szerint meg akartak kövezni, ha
nem aki életfolytatásában erkölcstelen (prostituált, porné). Ezektől a sze
mélyektől nemcsak a farizeusok különböztették meg magukat, hanem a 
nép tagjai is (Mt 11,19; Lk 7,34. 37; 19,7).

A farizeustök számára azonban „hamartólos” az is, aki nem veti alá 
magát a farizeusok szabályainak, hanem az ún. „ám há-árec” soraiba tar
tozik, tehát inam tulajdonképpeni értelemben vett „bűnöző”, aki a köztör
vényeket áthágja, hanem csak olyan, aki a farizeusi magyarázat szerint 
él alsóbb fokú erkölcsi szinten. Jézus Krisztus és tanítványai maguk sem 
állnak meg a farizeusi ítélkezés mérlegén, miután az egész törvényeskedő, 
formai vallásosságot képviselő irányzatot elvetették. Így pl. az étkezés
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körüli aprólékos szabályokat (Mt 15,2 Mk 7,5; Lk 11,37), valamint a szom
batra vonatkozó kazuisztikát (Mt 12,1 és párhuzamosak; Jn 9,16).

A „hamartóloi” fogalma alá tartoznak a pogányok is, mint például a 
római katonák (Csel 2,23). A héber „goim", és a görög „etbndkod” az Isten 
által kötött szövetség körébe nem tartozókat jelöli meg.

Jézus Krisztus nem fogadja el a különbségtevésnek ezt az alapját 
a „bűnösök” és az „igazak” között, ahol szemére vetik, hogy nem tartja 
magát ezekhez a fogalmakhoz (Mt 15,2; Mk 7,5 illetve Mt 12,1; Jn 9,16), ott 
szinte ironikusan válaszol. Ezzel Jézus Krisztus a farizeusok körében ki
alakult fogalmakat szándékosan akarja felkavarni és megváltoztatni, 
hogy lerombolja Isten akaratát érvényesülésének gátjait.

Még tanítványainak körében sem volt magától értetődő Jézusnak ez 
a magatartása. Ezt mutatja az a történet, amikor Péter apostol a csodála
tos halfogás után magát „anér hamartólos” -nak nevezi, akinek a számá
ra éppen ezért nem lehetséges a Jézushoz való közeledés. (Lk 5,8) Ugyan
ezt a magatartást látjuk a kapernaumi századosnál (Mt 8,8; Lk 7,). Zá- 
keus örömteli meglepetésének is ez az alapja (Lk 19,6).

Jézus Krisztus azért cselekszik így, mert a „dikaios” emberi öntudata 
akadálya a kegyelem elnyerésének. Jézus Krisztus célja, hogy az embert a 
maga egész exisztenciájában állítsa Isten színe elé, hogy teljes közösség
re juthasson vele. Az ember kegyes gőgje, cselekedetekből való megiga- 
zulási törekvése mindezt gátolja. Ezért Jézus Krisztus szinte tervsze
rűen rombolja a farizeusi szombat-kazuisztikát (Mt Í2,l és párhuzamos 
helyek), s a farizeusi erkölcstannal minden kompromisszumot elvet (Mt 
15,2; Mk 7,5). Kész inkább magára venni a „bűnösök barátja” Ítéletet (Jn 
9,16; 24,31), csakhogy minden akadályt elhárítson az ember Istenhez jutá
sának útjából. Jézus Krisztus maga a közvetítő Isten és'ember között, az 
Ö személye, igéje és cselekedete által jut az ember megigazulásra, kegye
lembe fogadásra, ezt a folyamatot gátolja és akadályozza minden „di
kaios” magatartás. A „dikaios” nem a Jézus Krisztusban való hit által, 
ingyen kegyelemből nyeri megigazulását, hanem több-kevesebb formá
ban maga akarja megszerezni üdvösségét. A „dikaios” magatartás mögött 
az ember önigazságában bizakodó önző kegyesség húzódik meg. Aki a 
maga erejéből akar üdvözülni, az magabiztossá (Lk 18,11), beképzeltté 
és gőgössé (Mt 6,1; 23,5; Lk 14,7; 20,46; Mk 12,38) és irgalmatlanná (Mt 
23,14. 23; 25,41) válik. Az ember saját személyének a hangsúlyozása és a 
saját teljesítményének kiemelése szükségképpen ahhoz a magatartáshoz 
vezet, amely nem hajlik meg Isten előtt, hanem jogait követeli, mint a té
kozló fiúról szóló példázatban a nagyobbik fiú (Lk 15,28). így elmosódik 
az emberi hagyomány és magatartás és az Isten akarata követése közötti 
23,13). Ezért Jézus Krisztus a „dikaios” -t is megtérésre hívja. A farizeu
sok és írástudók ellen mondott beszédében (Mt 23; Mk 12; Lk 11) mindez 
különbség (Mt 15,3; 23,16). Így csak az a „dikaios” magatartás jön létre, 
amely emberi feltételeknek felel meg, de nem Isten akaratának (Lk 18,14; Mt 
élesen kifejezésre jut. A „dikaios” magatartás csak ürügy és kibúvó ah
hoz, hogy az ember teljes bizodalommal Istenre hagyatkozzék és a bűnös 
ember hit által, ingyen kegyelemből vegye a bűnbocsánatot. Erre a maga
tartásra is érvényes a „metanoia” (Mt 19,21; 18,3).

Ezek a problémák húzódnak meg a textusunkban szereplő farizeusi 
zúgolódás mögött, hogy ti. Jézus Krisztus bűnösöket fogad magához és 
velük együtt eszik. A két példázatnak is ez a probléma-felvetés adja meg 
a magyarázatát.
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4—7

Luther szerint a bűnös ember ahhoz a juhhoz hasonló, amely pász
torát elvesztette és eltévedt. Jézus Krisztus a tévelygő juhot nem hagyja 
elpusztulni, hanem felkeresi és a nyájhoz, a juhok közösségéhez vissza
viszi. Jázus Krisztus önmagát adta áldozatul minden bűnösért, hogy a 
bűnös el ne vesszen, hanem hit által üdvösségre jusson. Az, aki bűnein
kért megfizetett és tökéletes elégtételt szerzett, keresi a bűnösöket, hogy 
őket megmentse.

Luther a következő szemléltető illusztrációt használja ezzel az igé
vel kapcsolatban: Jézus Krisztus úgy cselekszik, mint az az édesanya, 
akinek több gyermeke van, mindegyiket szereti, de egyet sem hajlandó 
közülük elveszteni. Ha azonban egyikük ágynak esik és megbetegszik, 
akkor a betegség közte és testvérei között nagy különbséget idéz elő. 
Ilyenkor a beteg gyermek a legkedvesebb s az anya egyre sem fordít 
annnyi gondot, egyet sem ápol olyan aggódó szeretettel, mint ezt. Aki a 
szeretetet az ápolás és gondoskodás után ítélné meg, azt mondhatná: ez 
az anya csupán a beteg gyermeket szereti, az egészségeseket nem. így 
fordul Jézus Krisztus is a bűnösök felé.

Jézus Krisztusnak a bűnösöket kereső műve úgy történik, hogy nyil
vánosan hirdetteti igéjét. A prédikációból megértjük, milyen veszedelem 
a bűn, amely örök kárhozatra taszít. Isten azonban megkönyörül engedet
len gyermekein s Fia által segítségünkre sietett. Nem kíván mást, mint 
azt, hogy jóságát hálás szívvel fogadjuk, Jézus Krisztusban higgyünk, 
igéje szerint éljünk és neki engedelmeskedjünk. Ahol ez megtörténik, a 
bűnös magába tér, Krisztusban menekülést talál, ott Jézus, a jó Pásztor 
megtalálta tévelygő juhát, amely pásztorának hangja után indul, biza
lommal közeledik hozzá, Jézus viszont oltalmába és védelmébe veszi őt. 
A megtérés ugyanis nem külső, farizeusi kegyességből áll, hanem abból 
a hitből, amely Krisztus által Isten kegyelmét és a bűnök bocsánatát re
méli. Az ilyen bűnösöket fogadja magához Jézus Krisztus. Ö kész a ki
lencvenkilencet ott hagyni és az egy elveszettet megkeresni.

8— 10

Ugyanez az értelme a második példázatnak is. Középpontban az az 
asszony áll, aki vagyona egy tized részét, egy drachmát elveszítette, azon
ban nem nyugszik, kisepri a házat, mécsessel keresi a drachmát, amíg 
csak meg nem találja. Az üdvösségünkért végzett munka ugyanilyen: fá
radhatatlan és egyben ötletes, célja, hogy mindenképpen megtalálja az 
elveszített értéket. Itt is igehirdetés által találja meg Jézus Krisztus az 
elveszett embereket. Az ige az az eszköz, út és mód, amelyen keresztül 
végzi Jézus Krisztus az emberek Istenhez vezetését.

Jézus Krisztus együttérző örömre hívja mindazokat, akik hisznek 
benne, ha egy bűnös megtér. Isten mennyei népe a példakép erre, aho
gyan ők örülnek, úgy kell itt is örvendezni. A „kegyest” és a „bűnöst” 
egyaránt hívja és várja Jézus Krisztus pásztori szeretete, mert mindkettő 
egyaránt rászorul a kegyelemre.

O. E.
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SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 4. VASÁRNAP
Ék 6, 36—42.

A vasárnap jellege az óegyházi perikopák alapján: Szolidaritás a kö
rülöttünk élő világgal. A magyar perikopák alapján: Isten hívása és földi 
hivatásunk. Igehirdetésünk címe lehet:

Életet rendező irgalmasság

I. Megjegyzések a szöveghez: 36. v. még az előző szakaszhoz tartozik 
összefüggés szerint, ahol 27 kk-tól az ellenség szeretetéről van szó. Peri- 
kopánkban e vers hangadó'. Kulcsversnek kell tekintenünk. Ez a vers fog
lalhatja össze ezt a gazdagtartaimú, szerteágazó textust. Isten irgalmas
ságára hivatkozás tehát az alap. Az irgalmas: oiktirmón szó nemcsak ir- 
gaknasat, könyörületest jelent, hanem megértőt, sőt szenvedésben társat 
is jelent. Jézus nem általában kíván irgalmasságot, mint morális követe
lést, hanem Istenre nézve, akinek az irgalmassága ismerős. Ez az átélt 
isteni irgalmasság késztethet arra, hogy mi is ezt gyakoroljuk. 37. v. V. ö. 
Mt. 7, 1—5. Figyelnünk Ikell a párhuzamra: ami ember és ember között 
történik az nem lehet független attól, hogy mi megy végbe ember és Isten 
között és fordítva. Csak egy világ van, erőszakolt minden szétvágási kí
sérlet, hogy egy ember és ember közötti viszonyra és egy ember és Isten 
közötti viszonyra tagoljuk az életet. — A szövegben előforduló passzívu
mok mögött Isten áll, magyarul így kellene fordítani, nem személytele
nül. — Az apoluó ige sokszínű, a megbocsátani jelentés mellett feloldani, 
megszabadítani stb. jelentése is van. Ez a mi textusunkat is színezheti 
— ahol megbocsátás van, ott van igazi szabadság, ott nem kötnek meg 
régi bilincsek, ott feloldódnak a feszültségek, ott megszűnik a szorongás, 
vád helyett felmentés hangzik. 38. v. didóte: adjatok, külön anyag Lu
kácsnál, bővíti a Mt. közlést 39—42. A tanítvány és mestere sorsközössé
gét, összetartozását hangsúlyozza itt Jézus. Hodegeó: utat mutat, jó tudni, 
hogy a vezetésnél erről van szó, Jézus itt két közmondást használ fel. 
Másutt is ismerős. Csak aki nem vak az vállalkozhat vezetésre. A szálka
gerenda kép erősen nagyított, szent túlzás — arra való, hogy félreért
hetetlenül világossá tegye miről van szó, mint valami karikatúra olyan.

Irásmagyarázók egybehangzó véleménye alapján textusunk „horda
lék” textus, vagyis e szakasz néhány kiragadott töredéket foglal össze 
Jézus beszédeiből. De Lukács szerkesztése érthető összefüggésbe állítja, 
perikopánk éppen kezdő versével világossá teszi tendenciáját. Jó újra és 
újra gondolni arra az összefüggésre, amiben itt Lk 6-ban szerepel ez a 
szakasz. Nekünk sem szabad kiesnünk ebből az összefüggésből, a textust 
megelőző sorok arról szólnak, hogy nincsen személyválogatás az Isten or
szágában, nincs barát és ellenség, szeretetre méltó és ellenszenves, min
denkit egyaránt szeretni kell — a textus utáni versek pedig a gyümölcs- 
termő életről szólnak. E kettős összefüggésben kell tartanunk gondola
tainkat.

II. Megjegyzések Jézus tanításához: Perikopánk arról szól, hogy az 
ítélgetés, ami annyira a vérünkben van nem veszélytelen kedvtelés, ha
nem azzal járhat, hogy most és örökké kiesünk a tanítvány helyzetéből. 
Nincs jogunk az ítélgetésre: ha Urunk még nem gyakorolja miért tesz- 
szük mi? Ha Ö tud irgalmas lenni, miért vagyunk mi kegyetlenek, kö
nyörtelenek? „Nem a mi dolgunk igazságot tenni — a mi dolgunk iga-
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zabbá lenni” (Reményik) A tanítványnak nem szabad ítélgetni kortár
sait, felebarátait embertelenül, könyörtelenül, hiszen sok emberséget és 
sok könyörületet tapasztalt Urától. ítélgetésünk nem lényegtelen, az 
utolsó ítéletnél is beszámít. — Jézus Isten irgalmasságára appellál. Nem 
egyszerűen öncélú morálpredikációt tart, mint ahogy a keresztyén erkölcsi 
tanításnak mindig az első mozdulata, hogy az egyetlen „Jóra” mutasson 
rá: Istenre, s Róla olvassa le a normát, s aztán emberek között valósítsa, 
amit látott, tapasztalt. Mivel Isten irgalmasan fordul hozzánk — mi sem 
fordulhatunk máshogy az emberekhez. A mi emberek között előfordul
ható kérdéseinket már így válaszolta meg Isten s most ezt a megismert 
irgalmas lelkületet kell gyakorolnunk emberek között. Az irgalmasság 
nem valamilyen kigondolt isteni tulajdonság, hanem átélhető és átélt 
valóság. A mi dolgunk, hogy levonjuk a következtetést: amint Isten — 
úgy mi is. Isten nem kíván soha olyan lépést, amit előbb Ö meg nem 
tett volna. Luther így ír: „előbb kapnunk kell, hogy adhassunk, mielőtt 
irgalmasan kell cselekednünk Isten már irgalmasan cselekedett. Nem mi 
tesszük le az első követ.” A tanítvány alaphelyzete megegyezik a Mt. 18- 
beli szolga alaphelyzetével, neki sokat engedtek el, tőle joggal várható, 
hogy sokat el tud engedni s nem lesz irgalmatlan. Kőből van annak a 
szíve, aki ennyi szeretet láttán és ennyi irgalmat átélve még mindig szere
tetlenül viselkedik.

Perikopánk vége kiegészítése és lelkipásztori alkalmazása annak, 
amit eddig mondott Jézus. Megmutatja mit jelent nem ítélkezni: az el
lenséget is szeretni (27 kk-). Aki ítél: képmutató, pózol, meg nem engedett 
pozícióban tetszeleg, minden buzgalma tkp. elterelő mozdulat, önmagáról 
másra akarja irányítani a figyelmet, azért beszél, mert „ég a háza.” Ter
mészetes, hogy kényelmesebb mellébeszélve a másik hibájával foglal
kozni, mint saját hibáinkkal. Amit itt mond Jézus — az nem kizárólago
san jézusi szó, régi mese elem minden népnél szinte, s közmondásszerű 
bölcsesség. Jézus ezt a bölcsességet átveszi (conensu gentium), igenli, 
megszenteli azzal, hogy ő is alkalmazza, mint ahogy az aranyszabály al
kalmazásánál (Mt. 7, 12) Jézus átveszi az emberiség ősi bölcsességét. Be
építi a bibliai emberlátásba. Nemcsak egy bizonyos típusú emberre vo
natkoztatja — úgy mondja, hogy minden ember találva érezheti magát 
— még mi is. A szálka-gerenda kinagyított képe a félreérthetetlenség 
kedvéért van így, mint egy fotorészlet nagyító alá téve. Azt akarja itt 
tanítani Jézus, hogy számunkra a saját hibánk összehasonlíthatatlanul 
nagyobb ügy, nehezebb dolog, mint a szomszédé. Egy bizonyos exiszten- 
cialista értékelés ez — írja Doerne — saját exisztenciánkból kiindulva, 
innen nézve a dolgokat lényegesen megnagyítva látszanak saját problé
máink. Aki erre vak, hogyan mutathat utat másnak? Aki nem látja saját 
hibáját, hogyan tudná megítélni a másikét?

E szakaszban nem arról van szó, hogy mit kell tennünk üdvösségün
kért, hanem arról, hogy üdvösséget kapott embereknek hogyan kell visel
kednünk. Az üdvösségünkre nem szolgálhatunk rá, de kárhozatunkra 
igen. El lehet veszíteni az Isten már megnyert szeretetét. Aki irgalmatlan 
attól Isten megvonhatja irgalmasságát. Az irgalmatlan ítélgetésben az de
rül ki, hogy megvetjük — mert vétkesen elfelejtjük az Isten megtapasz
talt szeretetét. Nagy figyelmeztető tábla ez az igeszakasz: Vigyázat! Sza
kadék! Életveszélyes. Végeredményben Jézus a szeretet aprópénzreváltá- 
sáról beszél itt. Egy speciális helyzetben hogyan viselkedik a szeretet: 
nem ítél, (hanem mindent elfedez I. Kor. 13.). Könnyű a felebarátót sze
retni — de szeresd az ellenséget, volt az előző szakasz summája, könnyű
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a hibátlan embert szeretni — de szeresd a hibásat. Isten is így szeret. 
Bennünk ellenségeit szereti, minket hibás embereket nem ítélget.

Luther figyelmeztet, hogy ne csináljunk elméleti kérdést a jézusi 
szóból és ne azon töprengjünk mi van a bírókkal, akik hivatalból ítélnek? 
Itt most azokról beszél Jézus konkréten, akiknek nem dolguk az ítélet 
és mégis ítélnek. — A megdöbbentő a képben az, hogy nemcsak a nega
tív cselekedetünk t. i. az ítélgetésünk kerül szóba, hanem a segíteni aka
rásunk is (41—42!), segíteni akarunk, ki akarjuk húzni a szálkát. De ezt 
a segítőkészségünket is megmérgezi önelégültségünk. Ne képzeljük ma
gunkat a tökéletes bíró szerepébe. — Nem akar itt felmenteni Jézus a má
sikkal törődéstől „hiszen őrzői vagyunk a másiknak’  ̂ — azt akarja, hogy 
előbb nézzünk végig a magunk életén. Sok rejtett bűnt kell felfedni ön
magunkban, hogy aztán hozzányúlhassunk a másik élethez. Aki tud Pál
lal a bűnösök között az első lenni, vagyis'a legnagyobb bűnös, az már 
kisebb a bűnösökhöz, a többiekhez és közeledhet a szeretet javítani aka
rásával.

III. Megjegyzések a prédikációhoz: Legyen az igehirdetésben Isten
irgalmaságára utalás éppen úgy mint megtérésre hívás. Isten megnem- 
érdemelt szeretetének meghirdetése éppenúgy, mint szépítgetés, kendő
zés nélküli bűnleleplezés.

Jó kiindulás lehet a 40. vers: A Mester számunkra Jézus — őt nem 
tudjuk felülhaladni, balga tanítvány, aki túl akarja licitálni Mesterét. 
Ez a kísérlet teljességgel kilátástalan. Ne az ítéletben legyünk hozzáha- 
sonlóak, hanem az elhordozó irgalmas szeretetben. — R 12,1-re is lehet 
gondolnunk kiindulásként, ahol Isten Krisztusban megismert irgalmas
ságára hivatkozva int Pál keresztyén életre. Ez az okos istentisztelet. így 
válik az intés hihetővé és hathatóssá. Isten nem ad lovat alánk, sőt le
szállít a magas lóról — nem jogosít fel állandó szeretetlen bírálgatásra 
kívülállók irányában, azt akarja, hogy söpörjünk először a saját portán
kon.

Isten irgalmasága rendezi el egész életünket.
Irgalmas prédikációt kell mondani, nem kegyetlenül ostorozót. Isten 

nem kegyetlen, hanem könyörületes, mi is lehetünk irgalmasok.

Hafenscher Károly

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 5. VASÁRNAP
Lk 5, l—ll.

Luther perikopánk lényegét abban látta, hogy Jézus Krisztus Péter 
apostolt és társait elhívta a néki való szolgálatra, az apostolságra, s meg
ígérte, hogy gazdag „halászat” révén az evangélium a világban el fog ter
jedni. Ennek a középponti gondolatnak ~a szemmel tartásával elemezzük 
igénket.

1

Lukács evangélista az első tanítványok elhívását (Mt. 4,18 és párhu
zamos helyek) a másik két szinoptikus evangéliumtól eltérően Péter cso
dálatos halfogásának történetén keresztül mutatja be.
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Jézus Krisztus a Genezáret tavánál hirdette az Isten igéjét a soka
ságnak. Történetünk számára fontos a Genezáret tavának helyzete. Fla- 
vius Josephus ezt a vidéket mint nagyon termékeny, vízzel bőven ellátott 
tájat írja le, ahol dúsan termettek a kertek. A tó adatai is segíthetik tör
ténetünk megértését: hosszúsága 21 km, legnagyobb szélessége 12 km, 
legnagyobb mélysége 42—48 m között váltakozott, miközben a tó tükre 
212 m-rel volt lejjebb a Földközi-tenger szintjénél. A közelében lévő Ti- 
berias melletti melegforrások hatására is, amelyeknek gyógyító hatást tu
lajdonítottak, a víz kiegyenlítette a hőmérsékletet, a nappal és az éjszaka 
közt nem volt olyan nagy a különbség, mint máshol. Ezért számított ter
mészetesnek a szabadban való éjszakázás lehetősége is (Mk 8,2). A Gene
záret tava a hirtelen támadt viharokról volt nevezetes, amelyek minden 
évszakban váratlanul kitörhettek (Mk 4,37). A felkorbácsolt hullámok kü
lönösen is magasak voltak ilyenkor. Az ókor írói kiemelik a tónak halban 
való gázdagságát. A halászat sok eredménnyel kecsegtetett, ezért sokan 
űzték ezt a foglalkozást.

Jézus Krisztus ezt a viszonylag sűrűn lakott vidéket kereste fel, hogy 
hirdesse az Isten országának evangéliumát.

• 2

Jézus Krisztus itt, ebben a környezetben fűzte tanításához az elkö
vetkező cselekményt. Két hajót látott állani a tavon. Ez mindennapos lát
vány. Izrael népe az egyiptomi tartózkodás óta ismerte és szerette a ha
lászatot (4 Móz 11,5). Palesztinában Tyrus (Neh 13,16) kivételével a Gene
záret tavából fogták a legtöbb halat. Nehéz és veszélyes foglalkozás volt 
a halászmesterség, mert gyakran tört ki vihar a tavon. A halászok a gö
rög szöveg szerinti „diktyon”-jukat (Mt 4,20; Mk 1,18; Lk 5,4—6) mosták. 
Ez három hálófalból álló kombinált háló volt, ezért szerepel többesszám
ban.

Jézus Krisztus ezt az alkalmat is kihasználja küldetése teljesítésére.

3

Jézus Krisztus Simon hajóját választotta ki. Ez a név párhuzamosan 
szerepel Péter apostol esetében (Csel 10, 5. 18). Péter neve görög fordítása 
az araméi Kéfásnak. Az apostol eredeti neve Simon volt (Mt 16,17; Csel 
15,14; 2 Pét 1,1). Apja, János, szintén halász volt és valószínűleg Bethsai- 
dában élt (Jn 1,44). Simon Péter házas ember volt és Kapernaumban la
kott (Lk 4, 31. 38; 1 Kor 9,5), hialászmesterséget folytatott testvérével,
Andrással együtt (Mt 4,18).

Simon Péter először Keresztelő János tanítványa volt, s András ve
zette Jézushoz (Jn 1,41. 42). Végleges tanítvanyi elhívására a Genezáret 
tavánál került sor (Lk 5,1—11). A tanítványok közösségében innentől 
fogva első helyen szerepel az apostol-listákon (Mt 10,2; Mk 3,16; Lk 6,14; 
Csel 1,13), a tanítványok nevében beszél (Mt 16,15—16; 19, 26—27; Jn 6, 
67—69). Jánossal és Jakabbal együtt ahhoz a három apostolhoz tartozott, 
akik különösen közel álltak Jézus Krisztushoz (Mt 17,1; 26,37; Lk 8, 51).

Jézus Krisztus Simont választotta ki arra, hogy rajta keresztül való
sítsa meg isteni tervét. Most még a hajóból tanítja a sokaságot, hogy meg
lássák küldetésének célját.
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4

A görög szövetség Jézus Krisztus tanító tevékenységére a „didaskein”  
igét használja. A szinoptikus evangéliumok szóhasználata szerint ez Jé
zus Krisztus isteni funkcióját jelöli meg. Ahol ő tanít, ott megjelenik 
valami a „basileia”-ból. Isten teremtő szava hangzik, amely bűnt bocsát 
és betegséget gyógyít. Nem úgy tanít, mint az írástudók, nem oktat és nem 
csupán a törvényt magyarázza, nem hirdet az élettől távol eső kazuiszti- 
kát, valamiféle szabályvallást, hanem úgy tanít, mint akinek „exousia”-ja 
van (Mt 7,29; Mk 1,22). Ö Isten egyszülött Fia, aki Istennel való tökéle
tes egységben tanít. Ezért Isten akaratát tökéletesen jeleníti meg (Mt 5,48). 
Az ő tanítása egybén Isten kinyilatkoztatása, Isten hiteles beszéde ön
magáról.

Mikor ezt a tanítási tevékenységet befejezte a Simon hajójában ülő 
Jézus Krisztus, küldte Simon Pétert a csodálatos halfogás végrehajtá- 
sára^

5

Jézus Krisztusnak az az akarata, hogy Simon fényes nappal induljon 
a tenger mélyére halászni, ellentmond tapasztalatának. Egész éjszaka fá
radoztak, mégsem fogtak semmit. Pedig ekkor volt a halászásra legalkal
masabb a helyzet. A halászok nem is szoktak a tó közepére menni, ha
nem a parthoz közel maradnak, mert ott tartózkodik a legtöbb hal. Most 
ezt a tapasztalatot Jézus Krisztus egészen megfordítja és ezzel ellentétes 
utasítást ad Péternek.

Ezzel azt akarja elérni, hogy Simon Péter ne támaszkodhasson a sa
ját érdemére, tapasztalatára, hanem ehelyett átkerüljön a hitnek az álla
potába. Jézus Krisztus bizodalmas hitet vár Pétertől. Akaratát csak ilyen 
feltételek mellett lehet teljesíteni. Péter helyesen rezonált Jézus Krisztus 
igényére: hitből, őérette, akaratát követve teljesíti Jézus igényét: „A te 
parancsodra bevetem a hálót” .

Luther szerint Péter úgy is felelhetett volna: „Barátom, ne taníts en
gem, én jobban tudom, hogyan kell halat fogni, azt nem tőled kell meg
tanulni. Prédikálni és halászni két különböző dolog. Te ahhoz értesz, én 
meg ehhez. Én nem tanítlak téged a prédikálásra, te se taníts engem a 
halászatra.” Luther Péter hitét ezekkel a szavakkal jellemzi: „Bármeny-, 
nyit is tudok és értek a halfogásból, ezt a felszólítást nem hagyom figyel
men kívül, hanem megfogadom. Teljes szívemmel csüngök az igén, mel
lőzöm saját tapasztalatomat és minden mást. Nagyszerű példája ez a hit
nek. Bárcsak mi is Péter után indulnánk, és saját okoskodásunkat félre
téve, egyedül az igéhez ragaszkodnánk.”

6—7

Péter hite nem szégyenült meg. Ha éjjel fogott volna annyi halat, azt 
gondolta volna, hogy mindez az ő ügyességének gyümölcse és senki 
másra rá nem szorul. Mivel pedig egész éjjel halászott és semmit sem 
fogott, ezek után Péternek be kell látnia, hogy most nem az ő szakértel
mének eredményéről van szó, hanem arról, hogy Isten igéje és áldása 
munkáját csodálatos gazdagsággal megjutalmazta. A másik csónakban 
lévők is Simon Péter segítségére siettek, ezzel is szélesedett azoknak 
köre, akik a csodálatos halfogásnak tanúi lettek. Nyilvánvaló volt, hogy
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az a tömérdek mennyiségű hal, amit fogtak, Jézus Krisztus ajándéka volt. 
Nem volt tehát hiábavaló Péter hite Jézus Krisztusban.

8—9

A csodálatos halfogás láttán Simon Péter Jézus Krisztus lába elé bo
rult, őt „Kyrios”-nak nevezte. Ezt a nevet az Újszövetség általában már 
a feltámadt Jézus Krisztussal kapcsolatban használja. Aránylag ritkán 
fordul elő a feltámadás előtti időben Jézus Krisztusnak „Kyrios”-ként 
való megszólítása. Minden esetben azonban Jézus Krisztus istenségét je
löli meg. Kyrios az, akinek „exousta”-ja van. Ezt leginkább a 110. Zsoltár 
1. verse fejezi ki. Márk Jézus Krisztust általában „hrabbi” megszólítással 
illeti, s csak egyszer nevezi őt egy pogány asszony kyrios-nak. Lukács is 
gyakran használja a „didascalos” kifejezést, amely Jézus Krisztus „Ky- 
rie”-ként szólítja meg, elismeri isteni méltóságát. Ezzel függ össze az is, 
hogy leborul eléje. Valamint hogy méltatlannak tartja önmagát — az 
„anér hamartólos”-t (ennek a részletes jelentését a Szentháromság utáni 
3. vasárnap exegetikai feldolgozásánál tárgyaltuk) — arra, hogy Jézus kö
zelében llehessen. Isten színről színre látása kizárja azt, hogy bűnös em
ber megállhasson előtte.

Azért fogja el félelem Simon Pétert, mert a csodálatos halfogás révén 
Isten közelsége villant meg előtte. A héber , „jirah”-nak a görög „phobein” 
(Mt 10,28; Lk 1,50; 18,2; 23,40; Csel 10,2; 13, 16) felel meg. Az istenfélő 
kegyes, éppen azért féli az Urat, mert tisztában van bűneivel, s ugyan
akkor Isten szentségével is. Simon Péter félelme ilyen Isten színe előtti 
félelem.

10

Simon Péterrel együtt voltak tanúi a csodálatos halfogásnak Jakab 
és János is, Zebedeus fiai. Jakab az elsők között elhívott tanítványok 
sorába tartozik (Mt 4,21), és Péterrel, valamint Jánossal a Jézus Krisztus 
körüli szűkebb tanítványi kört alkotják (Mt 17,1; 26,37; Lk 8,51). Jakab 
halász volt, mint az apja. Péterrel és Andrással dolgozott együtt (Lk 5,10; 
Mt 4,21). Anyja valószínűleg Salome, Máriának, Jézus anyjának testvére,, 
így akkor Jézus Krisztus unokatestvéreiről van szó (Mt 27,56; Mk 15,40;. 
16,1; Jn 19,25). Az apostol-listákban Jakabot rendszerint János mellett ta
láljuk. Mivel Jakab elől szokott állni a felsorolásban, feltehető, hogy ő az 
idősebb testvér (Mt 10,2; Mk 3,17; Lk 6,14). Jézus Krisztus Zebedeus fiai
nak a „mennydörgés fiai” (Mk 3,17) nevet adta. Bár szeretetlenül ítéltek 
a samaritánusok felől (Lk 9, 54—55) és az elsőbbségért versengtek (Mt 
10,35—40; Mt 20,20), emberi fogyatékosságuknál nagyobb volt Jézus Krisz
tus kiválasztó kegyelme. Végül is Jakab Krisztus után 44-ben vértanú- 
halált halt Heródes ítélete alapján (Csel 12,1—2), mint második vértanú.

János, Zebedeus másik fia, eredetileg Keresztelő János tanítványa 
volt, ő küldte Jézus Krisztushoz, s így vált Andrással együtt Jézus Krisz
tus első tanítványainak egyikévé (Jn 1,40). Péter, Jakab és János kiemel
kedő alkalmak során lépnek előtérbe, mint Jairus lányának feltámasztá
sakor (Mk 5,37), Jézus Krisztus megdicsőülésekor (Mt 17,1) és a Getse- 
mánéban (Mk 14,33). Különösen a szerivedéstörténet során kap kiemel
kedő szerepet. Az utolsó vacsoránál Jézus Krisztus különösen is szerete- 
tébe fogadja (Jn 13,23). A szenvedéstörténet során. Jézus Krisztus leg
hűségesebb tanítványának bizonyult.
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Ezek voltak azok a tanítványok, akiket Jézus Krisztus a csodálatos 
halfogás során különösen is magához kötött és elhívott a tanítványságra.

11

Igénkben az „akolouthein” fejezi ki a tanítványoknak Jézus Krisz
tushoz való viszonyát. A tanítványok nemcsak úgy követik Mesterüket, 
ahogy ez a rabbinizmusban szerepelt, ahol a követés intellektuális jellege 
uralkodott, hanem Jézus Krisztust a tanítványok exisztenciálisan követ
ték, mindenüket elhagyva jártak a Mesterrel. (Mk 10,28) Ez azt jelentette, 
hogy minden más kapcsolatukat felbontották (Mt 8,22; Lk 9,61). A tanít
ványnak ez a Jézusban való hite és Jézus iránti teljes odaadása az, ami 
megkülönbözteti Jézus tanítványát minden mástól. Ezért kapcsolódik a 
tanítványi elhívás a „synakoloutheo” fogalmával. Ez azt jelenti, hogy a 
tanítvány részt vesz Jézus sorsában is, de az általa hozott üdvösségben 
is (Lk 9,61), Jézus Krisztussal lesz része a „basielia tou theou”-ban.

Jézus Krisztus így tett a halászokból emberhalászokat, akiknek hi
vataluk lesz az, hogy híveket nyerjenek meg és azokkal töltsék meg Is
ten országát úgy, ahogy a csodálatos halfogás során a halak megtöitötték 
a hajókat. Erre a halfogásra Jézus Krisztus az evangélium hálóját adta 
a tanítványoknak, hogy akik azt hallják, higgyenek és örökké éljenek. Ez 
a tanítványságnak az állandó szolgálata, amelyet Jézus Krisztus nem
csak első tanítványainak, hanem minden elhívott szolgájának nyújt ma 
és mindörökké.

O. E.

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 6. v a s á r n a p
f

Mt 5, 20—26.

A tanítványok igazsága kell, hogy „túláradóbb”, több, vagy ahogy 
Luther fordítja „jobb” legyen, mint a farizeusok igazsága. Ezzel-Jézus 
elismeri azt az igyekezetét, ami meghatározta kora legkegyesebbjeinek 
életét. De ez még nem elég az Isten előtti megálláshoz. A tanítványok 
igazsága kiváltképpen való igazságnak kell lenni. Mi hát ez az igazság? 
Erre a kérdésre akkor tudunk feleletet adni ha először megvizsgáljuk a 
„farizeusi igazságot” . A farizeusok azt gondolták, ha külsőleg Isten min
den parancsát betöltik, Isten igaznak fogadja el őket. (Mk. 2,17.) A fari
zeusok tudták, és ismerték Isten parancsát, de a cselekedetük ellene 
mondott Isten akaratának. Mt. 23,3.' A megigazulást saját teljesítményük
ként gondolták és értették. Ez az elgondolás azon épült fel, hogy Isten és 
 ember között bizonyos formában szerződés jön létre. Isten, mint valami 
kereskedő tartozik—követel rovatot vezet az emberről. Te adsz nekem, 
ezért én adok neked. Ha cselekszed a jót, az élet javaival elégítelek meg, 
— ha nem, ember te látod a kárát. (A vakon született betegségével kap
csolatban is ezért kérdezik Jézust: „Ki vétkezett?”) A szent Isten meg
csúfolása és lealacsonyítása mindez! Ezért mondja Jézus, ha a tanítvá
nyok igazsága nem valarrú egészen más alapokon nyugszik, nem mehetnek 
be az örökéletbe.

Jézus azonban nem a törvényt jött eltörölni. Nem abban látja a „hi- - 
bát”, hanem az emberben, aki nem képes engedelmeskedni a törvény kö
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vetélésének. Ezért Jézus maga jött, hogy betöltse érettünk és helyettünk 
a törvényt. A tanítványnak el kell jutni a saját lehetetlenségeinek és 
képtelenségeinek a felismeréséhez, hogy aztán a teljes csődbe jutott éle
tét Isten teremtse újjá Jézus Krisztus által. Ez az Istentől, Isten cseleke
dete által való megigazíttatás. Eből az Isten által megigazított életből 
fakad az az „új cselekedet”, amit a megújított embertől elvár és megkö
vetel Jézus Krisztus.

A „jobb” , „több” igazságnak életben megnyilvánuló sajátosságát a tíz
parancsolatból vett három példán .keresztül szemlélteti és magyarázza. 
Az első, az ötödik parancsolattal kapcsolatos, amelyik alapigénket tartal
mazza. Az élet Isten munkájának gyümölcse. Minden élet értékét ebben 
a felismerésben nyeri el. Isten védi az életet parancsával.

Én pedig azt mondom néktek. . .  nem akar a régi parancsolatnak 
megvetése lenni. Sokkal inkább annak kiszélesítése. Jézus rámutat arra, 
a parancs követelése nem csupán a cselekedetre néz, hanem a szívnek 
indulatait vizsgálja. Mert a szívből származnak a gonosz indulatok, mint 
a gyilkosság. A gyilkosság indítóokát tárja fel Jézus: a haragot, szeretet- 
lenséget, gyűlöletet, hódítási vágyat.

Az ember testvéri közösségben él. Ebben a közösségben nem lehet 
helye fegyvernek, de nem lehet helye a gyilkosság alapját szolgáló harag
nak, ellenségeskedésnek sem. Minden gyilkosságnak alapja a belső meg- 
keseredés, felgerjedés, gyűlölet, testvértől való visszahúzódás. Kifelé ez 
a magatartás megmutatkozik a megkeményedésben, . igazságtalanságban, 
barátságtalanságban és békételenségben.

Jézus Krisztus a szavainkat is megtisztítja. Mert a nyelv gyilkos 
fegyverré lehet, ha az „sátáni beszédet” szól.

A megújított életnek megújul az istentisztelete. Isten szolgálata fel
tétlenül magával hozza az emberek felé megbocsátást és megbékélést. 
Haraggal és békételenséggel istentiszteletet végezni nem lehet. A Krisz
tusban bűnbocsánatot és életet kapott ember bűntbocsátó, életet munkáló 
ember.

Nagy István

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 7. VASÁRNAP
Mk 8, 1—9.

Luther: Könnyű ez az eyangélium azok számára, akiknek tele a ládá
juk meg a padlásuk, de igen nehéz azoknak, akiknek nincs mit enniük.1

A TEXTUSRÓL ÁLTALÁBAN
Az evangéliumokban két kenyércsodával találkozunk. Az ötezrek 

megelégítését mind a négy evangélista, a négyezrekét pedig Mt. és Mk. 
közli. Bár történtek próbálkozások a két kenyércsoda harmonizálására 
(t. i. arra, hogy iít egy esemény kettős tudósításáról van szó, mely két
féle tanítványi kör kettős tradícióját tükrözi) nem vitás az, hogy maga 
Jézus — Mk. 8. 19—20 szerint — két külön eseményt említ. Rienecker 
amikor ezt a lehetőséget részletesen elemzi2 táblázatban sorakoztatja

1 1528-ban elhangzott prédikációjából, id. Erwin M ülhaupt: Luthers Evangelien 
Auslegung, TTT. ?.p. 1.

2 Fritz R ienecker: Das Evangélium des Mattháus 217. 1.
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egymás mellé a két kenyércsoda mozzanatait és kimutatja a lényeges el
téréseket.

Jézus csodáinak általánosságban három jellegzetességük van: a) az 
Isten országára, illetve a Messiásra mutató jelek, b) segítségek különféle 
emberi nyomorúságokban, c) hitre hívnak. Ez az utóbbi jellegzetesség a 
megelégíttetés mindkét csodájánál hiányzik.

A kenyér és a hal pars pro toto megjelölése mindannak, ami a (testi
lelki) élet fenntartásához elengedhetetlenül szükséges (Kis Káté!) a liszt
ből sült kenyértől a békességen át az úrvacsora kenyeréig. Mindebben pe
dig Jézus adja magát a világnak. Aki Jn. 6, 22—58 szerint az életnek 
eledele.

A Georg Eichholz-szerkesztette „Herr, tue meine Lippe auf” sorozat 
óegyházi evangéliumi kötetében e textust H. J. Iwand dolgozta fel. Szól 
arról, hogy a régi nagy írásmagyarázók (köztük Luther és Kálvin is) úgy 
értették ezt a csodát mintha itt egyszerűen arról volna szó, hogy Jézus 
közelében távol marad tőlünk a nélkülözés. Az ilyen — afféle házi-áldás- 
szerű — értelmezéssel nem tudunk megelégedni. Más régi magyarázói 
e textusnak — mondja Iwand — belementek az allegorizálás zsákutcá
jába és jelképes értelmet tulajdonítottak minden mozzanatnak a pusztá
tól a kenyerek, halak és paaradékos kosarak számáig, vagy addig, hogy az 
első kenyércsodánál a fűre, itt pedig a földre ültette le Jézus a sokaságot.

Nem kétséges, hogy annak, ami a kenyércsodákban történt, szerves 
kapcsolata van az úrvacsorával. A kapcsolatot nemcsak Jézus személye 
és a kenyér valósága teremti meg, hanem az a gesztus is, amellyel Jézus 
itt is, ott is megáld és ad. Ezen nem is csodálkozhatunk. Hiszen mint az 
evangélisták, úgy csak az számolhatott be a kenyércsodáról, aki maga is 
tanúja volt annak, ami az úrvacsora szerzésekor történt. Az evangéliu
mok pedig nem helyszíni riportok.

Nem az az elsődleges feladat — mondja Iwand —, hogy elhiggyük 
azt, hogy ezrek jóllaktak ott oly kevésből, hanem az, hogy higgyünk ab
ban, amit Jézus önmagáról Jn. 6,55-ben mond.

Mt. és Mk. nagyjából azonos szöveggel közli textusunkat. A számos 
árnyalati eltérésből Lohmeyer arra következtet,3 hogy ez annak bizony
sága, hogy Mt. nem függ irodalmilag Mk-tól. Tartalmi eltérés azonban 
csak a már textusunkon túllevő 10. versnél van Mt. és Mk. között. A két 
evangélista ugyanis ott más helymegjelölést használ. Mt. az elbeszélés
sorba beillő Magdala vidékét említi Mk. pedig Dalmanuta vidékét egy 
ma már rekonstruálhatatlan földrajzi fogalommal.

RÉSZLETES EXEGÉZIS
1. vs. Mk. szűkszavú a csoda helyének és idejének meghatározásá

nál. Nála egy süketnéma meggyógyítása előzi meg a második kenyércso
dát, amelyet csak az „azokban a napokban” kifejezés kapcsol textusunk
hoz. Mt. szövege lényegesen bővebb. Ő egy egész sor gyógyítást tesz e 
csoda elé, és itt az első kenyércsodához igen hasonló módon (14,14) fűzi: 
az evangéliumi elbeszélés fonalát. Elmondja Mt., hogy a galileai tenger 
mellett (15,29) tartózkodik Jézus „a hegyen” . Nyilván egy olyan hegyről 
van itt szó, amelyet a Mt-kör gyülekezeteiben jól ismertek. Mt. bő és Mk. 
hiányos topográfiájának egyszerű a magyarázata: Mt. olyan gyülekeze

3 L ohm eyer—Schm auch: Das Evangélium  des Matthaus 257. 1.

316



teknek írt, amelyek tagjai e vidéken élve jól ismerték a környéket, Mk. 
pedig a távoli Rómából ír az országgal nem ismerős olvasók számára.4

A „sokaság” — amint azt a hely és helyzet valószínűvé teszi — főleg 
pogányokból állott. Közös nyomorúságuk az éhség. Jézus „magához hívja 
tanítványait” a kenyércsodákról szóló összesen hat evangéliumi tudósí
tás mindegyike hangsúlyt helyez erre a mozzanatra. Jézus, szokásától el
térően, tanítványai közvetítésével viszi véghez ezt a csodát, hogy tanítvá
nyait „megkísértse” , önmaguk tehetetlensége beismerésére, kibontakozást 
ígérő belső válságba vigye. Az első kenyércsoda szinoptikus tudósítása 
szerint egyenesen ezt mondja Jézus tanítványainak: adjatok nekik ti 
enni.

2. vs. Jézus „szánakozik” a sokaságon éhségük miatt. Az evangélis
ták — különösen Lk. — rendkívül sok esetben használják a „szplanhni- 
zó” kifejezést annak megjelölésére, hogy Jézus hogyan fordul mindenféle 
emberi nyomorúság felé. A görög kifejezés eredetije a hellenizált zsidó
ságban olyasmit jelentett, hogy szívekig és vesékig megindulni és ezért 
szánakozást érezni.4 5 Bűnnel, betegséggel, halállal viaskodók felé ugyan
azzal az indulattal fordul Jézus. Nem bagattelizálja el a nagyon is „testi” 
kérdéseket.6 Az éhezőre a halál veti rá árnyékát és Jézus azért jött, 
hogy a halál hatalmából megszabadítson. Akiit, akkor, a galileát tenger
part koldusszegény népéből Jézust hallgatták, nem tarisznyázhatták fel 
magukat. Harmadnapja követték Jézust és e három nap éhezés még e 
koplalásban bizonyára nagy gyakorlattal rendelkezők számára is súlyos 
megpróbáltatást jelentett. A tény, hogy három napja voltak Jézussal, 
illetve maga' a hármas szám persze a régebbi exegeták számára bőséges 
találgatási lehetőségeket nyújtott.7

3. vs. Az emberré lett Jézus egész valósága és az emberi életben be
töltött valóságos szerepe süt át ezeken az emberséges szavakon. Az Ö 
hívei is arra kötelezettek, hogy ugyanilyen emberségesek legyenek s 
mindazzal, amit az Ö nevében mondanak vagy cselekszenek, az embert 
vegyék tekintetbe, az ember iránti teljes szeretet és teljes megértés fi
gyelmével.8 Jézust nem „szédíti” meg a tömeg. Nem volt „tömegiszo
nya” abban a pozitív formában sem, hogy a tömeges hallgatóság fölötti 
örömében ne vette volna észre a „némelyeket” , akik „messziről jöttek” . 
A tömeg nem egy minősítetlen, önakaratát feladott ember-halmaz volt 
Jézus számára és nem atomizált egyéniségek alkalmi társulása. Az indi
viduum és a kollektivum Jézus közelében nem ellentétei, hanem kiegé
szítői egymásnak. Jézus gyülekezete koinónia, szeretetközösség. És hogy 
többezres alkalmi hallgatóságában észrevett „némelyeket” ,, serkentsen 
bennünket arra is, hogy a szószékeink alá ülő sokkal kevesebbeket éles 
dioptriával és ne összefolyó kép gyanánt lássuk.

4. vs. Ha más nem, úgy a tanítványok tehetetlen válasza újra felveti 
bennünk a kérdést: nem valószínűbb-e az, hogy a négyezer és az ötezer 
megítélése ugyanarról az eseményről szóló párhuzamos tudósítás? Ho
gyan lehetnek az egyszer, a közelmúltban már hasonló csodát látott ta
nítványok ismét olyan konokul tehetetlenek? E kérdés alaposabb kifej

4 L oh m eyp r i. m . 257. 1.
5 L. D. 1951. 259. 1.
6 Hlldegard Führ—G um pert: Halt uns bel festem  Glauben 71. 1.
7 Fr. Gustav L isco : Das christliche K irchenjahr II. 271. 1.
9 L . D. 1956. 382. 1.
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tésére már történt utalás a bevezető részben és annak a szószéken vaio 
taglalása nem tartozik a gyülekezetépítés körébe. Bárhogy álljon is a do
log:9 e vers magyarázatánál aligha tanácsos a tanítványokat a hitetlen
ség bűnébe ismét visszaeső bűnös jelzőjével aposztrofálni (másutt úgyis 
adnak erre elég okot). Inkább a józan reménytelenség hangja érezhető a 
tanítványok válaszából. Nem cinikus ez a hang és nem lázadó. Becsülete
sen és bevallottan „hitetlen-Tamás” lelkűket. Az evangélista nem „lak
koz” . Ennél a versnél különösen nem. De sejteti azt, hogy Jézus közelebb 
van azokhoz, akik így, és nem magukat — és ha lehetne őt is — ámítva 
bizonytalankodnak.

5. vs. Önző kézben a hét kenyér (inkább cipó) — amelyek oly gyakran 
szimbolikus számában Lohmeyer szerint egyesek a hét diakónust látták 
jelképezve — kevesebb lett volna a semminél is. Ennyi volt az összes tar
taléka annak a sokaságnak, amelyet igazi gyülekezeti közösséggé egye
dül Jézus szava kovácsolt. De e kevésből senki nem tartott meg sem
mit magának. Jézus csodájának nem magyarázata (ilyen ti. nincs), de 
fontos pszichológiai háttere az, hogy a csoda részesei előzőleg megsza
badultak önzésüktől.

6. vs. Jézus parancsából tudjuk meg azt, hogy a sokaság eddig állva 
hallgatta az igehirdetést. A kenyerek megáldásának és szétosztásának A. 
Schweitzer szerint10 — legalábbis az első kenyércsodánál, de nyilván itt 
is — szakrális jellege van. Mi az összefüggés az úrvacsora szereztetésé 
s a kenyércsoda között? Az kétségtelen, hogy csoda és imádság — Jézus 
egész sor csodája bizonysága ennek — szorosan összetartozik. Az asztali 
áldás egyébként is általános volt a Jézus-korabeli zsidóságban. Ez tehát 
önmagában még nem indokolná azt, hogy e kenyércsoda és az úrvacsora 
között összefüggést keressünk. Túlzottnak kell az olyan hipotéziseket 
gondolni, amelyek itt holmi „előzetes úrvacsora” lehetőségét vetik fel, 
főleg azért, mert itt sem bűnről, sem Jézus válságszerző haláláról — 
expressis verbis —• nem esik szó. A mondatszerkesztés, a szófűzés, az 
egész folyamat „levegője” azonban kétségtelenül az utolsó vacsorára em
lékeztetnek. Természetes is ez: hiszen olyan tanítványi visszaemlékezés
ről van itt szó, amelyben eleven, sőt, a többi beszámolót is motiváló az 
utolsó vacsora emléke. A kiosztás közvetett. Jézus itt — ismét eltérően 
az úrvacsorától tanítványait ha nem is kollaboránssá, de közvetítővé teszi 
a csodában.

7. vs. Mt. tudósításával ellentétben Jézus áldást mond a halak kiosz
tásánál is. A halak számát — ellentétben az első kenyércsodával — sem 
Mt. sem Mk. nem közli. „Egy kevés haluk volt” — Mk. szerint, „néhány 
apró haluk” — Mt. fogalmazásában. Ez is, mint az árpakenyér, a legsze
gényebb néprétegek mindennapi eledele volt.

8. vs. Mind a hat evangéliumi tudósítás hangsúlyozza az e versben 
elmondottakat. Jézus közelében tehát végetér az éhség életpusztító ha
talma. Mindnyájan jóllaktak, és összeszedték a maradékokat. A két ke
nyércsoda itt lényegileg csak a maradékok mennyiségében tér el egymás
tól. A maradékok összeszedéséről szóló hat tudósítás közül egyedül Jn. 
szól arról, hogy ez Jézus parancsára történt, azzal a céllal, „hogy semmi

9 Julius Schniewindt: NTD, M árkus, 113. 1., L ohm eyer i. m. 258. 1.
10 id. Schniewindt i. m. 100 1.
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el ne vesszen” (Jn. 6,12). Egyébként a maradékok összészedésére vonatko
zólag hiába keresnénk vallástörténeti formális analógiát.11 Á csoda nagy
s á g á t  fejezi ki a hét kosár maradék is. Annyi kosár maradék volt, ahány 
cipó kiosztásra került. (E hetes számra is vonatkozik az 5. versnél tett
megjegyzés.)

9. v s. Textusunk befejező versében említi meg az evangélista a soka
ság számát. E tekintetben Mt. és Mk. vonala eltér. Mt. négyezer férfit 
említ, az asszonyokon és gyermekeken kívül, Mk. pedig — úgy tűnik — 
összesen négyezerről tesz említést. E kettősség érthető, ha Mk-ot Mt. 
(egyik) irodalmi ősének tekintjük. így Mk. csak a férfiakat számlálja, 
(ami a kor felfogását ismerve nem is megbotrákoztató), Mt. pedig kiegé
szíti Mk. beszámolóját. Jézus elbocsátja a sokaságot. Nem tanítja tovább 
őket. Vagyis a tőle kapott eleség viszatérésükre és mindennapi életük 
folytatására szolgáló erővé válik.

Schreiner Vilmos

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 8. VASÁRNAP
Máté 7, 15—23.

Az óegyházi perikopa alapján a vasárnap jellege: a hamis keresztyén- 
ség tűzrevaló — az igaz keresztyénség gyümölcsöző. A magyar perikopa 
alapján: Isten a sötétségből világosságra hív a szeretet által Isten gyer
mekeivé.

TÉRJETEK MEG IGAZ KERESZTYÉNSÉGRE!
Megjegyzéseket a szöveghez az 1951-es és 1956-os Lelkipásztorban, 

találhatunk. További megjegyzések a szöveghez: 15. v. A hamis próféták 
(pseudoprophétoi) ismertető jele az OT szerint (V. Móz. 18,22) az, hogy 
az Úr nevében szólnak, de beszédük csak emberi beszéd s nem teljesedik 
be. Jézus ajkán a hamis próféta kifejezés talán a korabeli farizeüsokat is 
jelentette. A „juhoknak öltözve” kifejezésnél jó arra gondolnunk, amit 
az apostolok kibocsátásánál Jézus mondott: „íme én elbocsátalak titeket, 
mint juhokat farkasok közé” . Eszerint tehát a juhok a tanítványok. Ju
hok ruhájában: juhok módján: kívülről ugyan szelídség jellemzi őket és 
alázatosság, de ez csak látszat, igazi lényük ragadozó farkashoz hasonlít. 
A 16. v. A nyitottszemű tanítványokat nem lehet becsapni, mint ahogy 
Jézust sem lehet megtéveszteni, őt nem a látszat, hanem a valóság ér
dekli. 17. v. Mit jelent a gyümölcs? erkölcsös, életfolytatást? gyümölcsöző 
hatást? a cselekedetek következményeit? (V. ö. Jer. 17,10, Hős, 10,13, Péld. 
1,31) Kittel szerint (Theol. Wörterbuch), hogy az ember jó-e vagy rossz, 
az a Szentírás-szerint szívétől függ. Akinek a szíve (tehát nem látszat!) 
jó, annak a cselekedetei, másokra gyakorolt hatása is jó. (V. ö. Mt. 25, 
31—46.) A rossz fa ellensége a dolgozó embernek, haszontalan. Saproszr 
Romlott, élvezhetetlen, hasznavehetetlen, táplálékra alkalmatlan. 19. v. 
Ez a hang Keresztelő János hangjára emlékeztet. A jövő idejű állítmány 
(epignosthe) azt mutatja, hogy Jézus itt az utolsó napról beszél, az íté
letről szól. Akkor majd minden kiderül, minden napfényre jön, minden 
látszat megszűnik, s ami nem volt valójában jó, az elpusztul. 21—23 v.

11 Schniewindt i. m. inn. 1.
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A Kyricas kifejezés" fontos Jahve ószövetségi titulusával szólítják meg 
a bírót. A Kyrios név a keresztyének ajkán mindig Jézust jelöli, választó 
vonal lett a zsidók felé. Jahve jelzőjével Jézust dicsőítették, ezen meg- 
botránkoztak a zsidók, a császár helyett Jézust nevezték így, ezen felhá
borodtak a rómaiak. Ez a három vers is eschatologikus jellegű s az elő
zőek illusztrációjának lehet tekinteni. Nem elég a szájjal való vallástétel, 
sőt a hamis aktivitás sem téveszti meg az Urat.

MEGJEGYZÉSEK A PRÉDIKÁCIÓHOZ
A Hegyi beszéd alapmotívuma szerintem az, hogy benne Jézus meg

térésre hív, valami másra, mint amit eddig gyakoroltunk, mondtunk, vagy 
beszéltünk, — mégpedig annak tudatában, hogy övele valóban másként 
rendezhetjük be az életünket, s ha eddig el is rontottuk, újra kezdhetjük 
azt. Meg lehet térni hozzá egyszer és mindig újra — meg újra, ahogy 
Lutherünk a 95 tételben tanította: „Amikor a mi Urunk és Mesterünk 
azt mondotta, térjetek meg, azt akarta, hogy a hívek egész élete megtérés 
legyen.”

A féltő szeretet mondatja Jézussal textusunk mondatait. Ezt a lelkü- 
letet kell átvennie a lelkésznek is, amikor gyülekezet elé, a szószékre 
megy.

Textusunkkal kapcsolatban vigyáznunk kell az igehirdetésnél, hogy 
ne bonyolódjunk bele a hamis próféták emlegetésével az eretnekség kér
désébe, szektaharcba, vagy bármilyen felekezeti viszályba. Ugyancsak 
hiábavaló vagdalkozás textusunk kapcsán a templomon kívüliek felé vá
gásokat osztogatni és így gyülekezetünk tagjainak vagy saját magunk
nak a beképzeltségét még csak támogatni. Ezt a textust a templomos, 
igehallgató gyülekezetben kell időszerűen meghirdetni. Ha nem hallgat
juk meg ezt a jó tanácsot, úgy önigazságunkban megnövekedve megyünk 
ki a templomból úgy, mint akinek erre a jézusi szóira már nincs is szük
ségük, sőt magára Jézusra sincs. Nem külső veszélyektől kell féltenünk 
gyülekezetünket, hanem saját hamis keresztyénségünktől is: látszattanít- 
ványságunktól, üres, tartalmatlan szavunktól, hamis aktivitásunktól.

A gyülekezetét fenyegető belső veszedelmekre jó illusztrációkkal 
szolgál a magyar és világirodalom. Gondolok itt a látszat kereszténység 
képmutatására, az üres szavak puffogtatására. Ezekkel az irodalmi pél
dákkal színezhetnénk igehirdetésünket.

Felvetődhet a kérdés, hogy a megtérés kifejezést szabad-e egyáltalán 
használnunk, nem éltünk-e túlságosan sokat vele, nem járattuk-e már le? 
Nem lenne-e helyesebb egy kis böjtöt tartani e vonatkozásban? Meggyő
ződésem, hogy ezt a felszólítást nem hagyhatjuk ki igehirdetésünkből s 
még a félreértés kockázatát is vállalnunk kell azért, hogy Jézus akaratát 
tolmácsolhassuk. Igehirdetésünkből nem szabad hiányoznia annak a 
hangnak, hogy Jézus nem kíván lehetetlent. Mondanivalóját komolyan 
vehetjük, s amire biztat, azt valóban elérhetjük az ő segítségével.

Hafenscher Károly
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